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Introducció 
 

En l’últim balanç de la situació socioeconòmica catalana, des d’un punt de 
vista sectorial, que varem presentar, descrivíem els principals factors que, 
al nostre entendre, no ens permetien afrontar el període en el que ens 
trobem amb plenes garanties de sortir-ne reforçats. També varem donar un 
seguit de recomanacions als governs, català i espanyol, per tal de reforçar 
aquells punts febles que nosaltres veiem i així, començar a posar els 
mitjans per enfilar una recuperació econòmica. 

  

Poca cosa ha canviat des de llavors, la situació que ens presenten les dades 
que es mostren en aquest document segueixen avocant-nos a no ser gaire 
optimistes, i els intents de resposta de les diferents administracions han 
tingut un impacte molt tímid: 

Seguim pensant que tant patronals com altres estaments com el banc 
d’Espanya s’haurien de dedicar a d’altres coses que no fossin repetir, una i 
altra vegada que s’ha de fer una reforma en les regles del joc que regeixen 
el mercat laboral referents a la contractació. 

Si hi ha en aquest país una reforma pendent és la dels tipus impositius, fent 
pagar mes al que mes te, i no pas retallant drets laborals o precaritzant les 
condicions de treball. 

 

L’atur, El mes de març de 2010 deixa una xifra de 604.038 persones 
registrades com a aturades a les oficines del Servei d'Ocupació de 
Catalunya, el que significa un increment interanual del 21,2%, cada cop ens 
acostem mes a aquell escenari que ja plantejàvem gairebé fa un any, 
referint-nos a la quantitat de gent que podia quedar en risc d’exclusió social. 

Si mirem les últimes dades de les que disposem sobre les prestacions 
rebudes per part de persones en atur, que son de finals de febrer, veiem 
que de la gent que estava en situació d’atur, si bé el 59,6%  reben una 
prestació contributiva, ja hi ha un 39,2% que rep un subsidi i un 1,2% que 
rep la renda activa d’inserció.  

L’augment tant significatiu de les persones beneficiàries de subsidi es més 
que preocupant. 
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Notes de conjuntura industrial 
Producte Interior Brut de Catalunya  

 El producte interior brut (PIB) de Catalunya va decréixer l'any 
2009 un 4%, quatre punts i dues dècimes per sota del valor 
registrat l'any anterior. Aquest decrement és inferior al registrat 
per la Unió Europea (-4,2%). L'economia espanyola mostra una 
reducció del 3,6%, quatre punts i mig menys que l'any anterior.  

 El PIB en el quart trimestre presenta un decrement interanual del 
2,9%. El perfil trimestral mostra una davallada de l'activitat 
econòmica que apunta l'inici d'una millora en el darrer trimestre 
de l'any.  

 Des del vessant de la demanda, l'any 2009 presenta una demanda 
interna que ha disminuït un 6,3%, dada que se situa cinc punts i sis 
dècimes per sota del valor registrat l'any anterior (-0,7%). Pel que fa al 
sector exterior, mostra una aportació al creixement positiva del 2,1%. 
Aquest resultat suposa una millora d'1,2 punts respecte l'any 2008. Des 
d'una perspectiva trimestral la demanda interna registra taxes negatives 
des de principi d'any, mentre que el sector exterior presenta una 
aportació positiva que millora trimestre rere trimestre.  

 Des del punt de vista de l'oferta, l'any 2009 anota taxes negatives 
interanuals en tots els sectors excepte l'agricultura que registra un 
increment del 6,4%. La indústria i la construcció anoten una forta 
reducció respecte l'any precedent. La indústria passa d'un -3% a un -
13,6% i la construcció del -1,8% al -6,6%. El sector serveis registra una 
taxa negativa del -1,2% enfront del creixement de l'1,9% de l'any 
anterior. Trimestralment, la indústria anota taxes negatives en els quatre 
trimestres però en el quart trimestre presenta una millora substantiva 
amb una decrement del -5,8%. La construcció mostra reduccions 
creixents al llarg de l'any i en el darrer trimestre se situa en un -8,3%. 
En es serveis s'observen unes disminucions més moderades,que a la 
resta de sectors, presentant una certa millora en el darrer trimestre, 
concretament del -1,1% . 

 Des del punt de vista de les variacions intertrimestrals, el quart trimestre 
del 2009 mostra una taxa negativa del 0,3%, lleugerament inferior a la 
del trimestre anterior (-0,2%), però millor en relació a les taxes 
intertrimestrals del primer i segon trimestres de l'any, un -1,4% i -0,9%, 
respectivament.  

 

DEMANDA 

 La demanda interna ha disminuït un 6,3% al llarg de l'any, cinc 
punts i sis dècimes per sota del valor registrat l'any anterior (-
0,7%). Aquesta dada s'explica pel decrement de la despesa en 
consum de les llars (del -0,8% al -5,4%) i per la reducció de la 
formació bruta de capital (del -3,5% al -14,3%), atès que la despesa 
en consum de les llars registra un increment del 4,7% (l'any 2008 va 
ser del 5,7%). Trimestralment, la demanda interna ha anotat taxes 
de variació negatives però de menor intensitat a partir del tercer 
trimestre, i en el darrer trimestre mostra un decrement del 5,4%. La 
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despesa en consum de les llars tot i mostrar 
decrements al llarg de l'any registra una certa millora en el quart 
trimestre (-3,8%). La despesa en consum de les administracions 
públiques té un creixement cada vegada més moderat mentre que la 
formació bruta de capital registra un comportament a la baixa, però 
en el darrer trimestre (-14%) presenta una millora respecte als dos 
trimestres precedents.  

 La despesa en consum de les llars anota un decrement del 5,4% 
durant l'any 2009, dada que suposa una disminució de quatre 
punts i sis dècimes respecte l'any precedent. Un conjunt 
d'indicadors corroboren aquesta tendència: les vendes al detall han 
disminuït un 6,1% interanual, l‘índex de vendes en grans superfícies 
també un -6,1%, l'IPI de béns de consum ha registrat un decrement 
del 8,2% i la matriculació de turismes presenta una reducció del 
13,5%. Des d'una òptica trimestral s'observa una millora d'aquest 
component, atès que anota un – 6,2% en el primer trimestre i un -
3,8% en el darrer trimestre de l'any.  

 La despesa en consum de les administracions públiques mostra 
un increment anual del 4,7%, un punts menys que l'any anterior.  

 La formació bruta de capital s'ha reduït un 14,3% en el conjunt 
de l'any, dada que se situa deu punts i vuit dècimes per sota del 
valor anotat l'any 2008. Aquesta reducció s'explica pels intensos 
decrements dels seus components. La inversió en béns 
d'equipaments anota una disminució del 18,7%, mentre que a l'any 
anterior era del -3,2%. La inversió en construcció també mostra una 
reducció (del -5,1% al -11,1% en aquest any). Per trimestres, la 
formació bruta de capital presenta taxes negatives. La inversió en 
béns d'equipament presenta decrements, i és en el segon trimestre 
on es registra el valor més negatiu (-20,5%), mentre que pel quart 
trimestre és de – 17,1%. La inversió en construcció mostra una 
desacceleració continuada i se situa en un -12,4% en el darrer 
trimestre de l'any.  

 L'aportació del sector exterior al creixement de l'economia 
catalana ha estat de 2,1 punts positius l'any 2009 i se situa 1,2 
punts per sobre del valor registrat l'any precedent (0,9%). Les 
exportacions totals de béns i serveis presenten una disminució del 
13,2% (-0,3% l'any 2008), mentre que les importacions totals de 
béns i serveis anoten un -14,4% enfront del -6% de l'any precedent. 
Trimestralment, l'aportació al creixement del sector exterior ha anat 
augmentant i en el quart trimestre se situa en 2,4 punts positius. 
Aquesta dada s'explica pel comportament de les exportacions totals 
de béns i serveis que inicien l'any amb una taxa del -18% i el 
finalitzen amb un -5,4%, ja que les exportacions de béns i serveis i el 
consum dels estrangers en el territori presenten una millora al llarg 
de l'any. Respecte a les importacions totals de béns i serveis, també 
s'observa una recuperació que ve determinada pel comportament 
cada vegada menys negatiu de les importacions de béns i serveis, 
atès que el consum dels residents a l'estranger ha tingut una 
tendència més negativa a mesura que avançaven els trimestres i 
anota un -20,2% en el quart trimestre.  
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OFERTA 

 El sector agrari creix un 6,4% l'any 2009, dada que se situa 4,7 
punts per sobre del valor anotat l'any anterior. Bona part d'aquest 
creixement es deu a l'augment de la producció agrícola i la davallada 
dels consums intermedis. Dins de la producció agrària, destaca 
l'augment de la producció de cereals amb un 49,6%. Pel que fa al 
sector ramader, la producció porcina creix un 5,1%, mentre que en el 
conjunt de la ramaderia la producció s'ha mantingut estable respecte 
a l'any anterior.  

 El sector industrial registra un decrement del 12,9%, dada que 
accentua la recessió iniciada l'any precedent (-2,6%). Aquesta 
tendència és confirmada per un conjunt d'indicadors. L'índex de 
producció industrial (IPI) ha disminuït un 15,7%. Si s'observa l'IPI 
per branques d'activitat, les indústries manufactureres minoren un 
16,2%. Únicament la fabricació de productes farmacèutics registra 
una taxa positiva del 8,1%. D'altra banda, les indústries d'alimentació, 
begudes i tabac (-0,1%), les indústries químiques (-5,8%) i les 
indústries del paper (- 12,9%) són les branques d'activitat que han 
tingut menor disminució. Contràriament, la fabricació d'altres 
productes minerals no metàl·lics, la fabricació de material de 
transport i la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics, són les 
branques que han registrat els decrements més alts (- 29,9%, -
29,8% i -29,7% respectivament). Trimestralment, el sector industrial 
mostra una tendència negativa, però mostra una clara millora a partir 
del quart trimestre, atès que inicia l'any amb un – 15,7% i anota un -
5,8% en el darrer trimestre.  

 El sector de la construcció presenta una disminució del 6,6% 
l'any 2009, quatre punts i vuit dècimes per sota del valor 
registrat l'any 2008. Aquest decreixement en part és ocasionat per 
la desacceleració de l'edificació residencia que presenta una 
disminució del 42,3% del nombre d'habitatges en construcció. Des 
d'una perspectiva trimestral, s'observa un empitjorament del sector, 
amb un taxa interanual del -4,4% en el primer trimestre i del -8,3% 
en el quart.  

 El sector serveis mostra per primera vegada una taxa interanual 
negativa (-1,2%) i se situa tres punts i una dècima per sota de 
l'any 2008. En aquest sentit, l'indicador d'activitat del sector serveis 
(IASS) registra una disminució del 13%. L'anàlisi d'aquest indicador 
per sectors ens mostra també decreixements en el comerç (-14,8%), 
turisme (-7,4%), transport (-14,5%), tecnologies de la informació (-
3,1%) i els serveis a empreses (-9,7%). En el darrer trimestre de 
l'any, els serveis registren una disminució de l'1,1%, sent la taxa del 
segon trimestre la que presenta una variació més negativa (-1,5%). 
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 Indicador Clima Industrial Catalunya. 
 L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en 19,5 

punts negatius al març del 2010, és a dir, 2,8 punts per sobre del 
d'un mes enrere i 22,7 punts per sobre del d'un any abans. Pel que fa 
als components de l'ICI, en tots s'observa un comportament més 
positiu en relació a l'any anterior: han baixat els estocs i han millorat 
la cartera de comandes i la tendència de la producció. També s'han 
registrat millores en tots els tipus de béns respecte a l'any anterior. A 
Espanya, l'ICI s'ha situat en 19 punts negatius; es a dir, 18,2 punts 
per sobre del d'un any enrere. 

Catalunya. Març 2010    

 
Mes 

actual
Mes 

anterior
Un any 
abans 

 
Indicador de clima industrial -19,5 -22,3 -42,2 
cartera de comandes -41,2 -50,3 -60,8 
estoc de productes acabats 13,4 17,4 35,3 
tendència de la producció -3,9 0,7 -30,4 
Béns d'inversió -30,8 -34,4 -60,6 
Béns intermedis -23,1 -23,9 -51,9 
Béns de consum -8,8 -15,5 -21,4 
 
Font: Secretaria d'Indústria. Departament 
d'Innovació, Universitats i Empresa.    
Unitats: Saldo de respostes    
 



 

Abril 2010  Pàg. 7 
 

Via Laietana, 16
08003 Barcelona
Tel. 934812906 
Fax. 934812733 

 

 

Espanya. Març 2010    

 
Mes 

actual
Mes 

anterior
Un any 
abans 

 
Indicador de clima industrial -19 -20,8 -37,2 
cartera de comandes -44,3 -46,9 -58,2 
estoc de productes acabats 11,6 15,2 28,2 
tendència de la producció -0,9 -0,3 -25,3 
Béns d'inversió -20,2 -24,4 -37,4 
Béns intermedis -20,7 -22,3 -51 
Béns de consum -14,4 -16,7 -21,6 
 
Font: Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.    
Unitats: Saldo de respostes    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abril 2010  Pàg. 8 
 

Via Laietana, 16
08003 Barcelona
Tel. 934812906 
Fax. 934812733 

Índex de Preus Industrials Catalunya. 

 L’índex de preus industrials (IPRI) s’ha incrementat un 0,3% 
respecte al mes anterior i ha disminuït un 0,4% interanual a 
Catalunya al febrer del 2010. A partir d’aquest índex, si es descompta 
el sector de l’energia, s’obté l’índex de preus de productes industrials 
(IPRPI), que creix un 0,4% respecte al mes anterior i un 0,1% respecte a 
un any enrere. A Espanya, els preus industrials han crescut un 0,2% 
respecte al mes anterior i un 1,1% interanual. L’IPRPI ha augmentat un 
0,1% mensual i ha disminuït un 0,5% interanual.  

 Pel que fa a l’IPRI per grans sectors industrials i respecte al mes 
anterior, pugen els preus dels béns d’equipament (0,5%) i dels 
intermedis (0,4%) i es mantenen estables els dels béns de consum, 
mentre que l’energia decreix un 0,3%. En termes interanuals, 
augmenten els béns intermedis (1%) i els d’equipament (0,6%). 
Contràriament mostren decrements l’energia (- 2,5%), i els béns de 
consum (-1,3%). 

 La desagregació de l’índex de preus industrials de Catalunya 
mostra un decrement interanual en les indústries extractives (-
2,3%) mentre que les manufactureres creixen un 1,2%. Dins 
d’aquestes, presenten els creixements més intensos les indústries 
químiques (5,6%), la fabricació de maquinària i equips mecànics (1,8%), 
la fabricació de material de transport (1,4%) i les indústries tèxtils 
(1,3%), a més de les altres indústries manufactureres (11,4%). Per 
contra, han anotat decrements la fabricació d’altres productes minerals 
no metàl·lics (-4,9%), les indústries del paper i arts gràfiques (-2,8%), la 
fabricació de productes farmacèutics (-2,2%) i les indústries 
d’alimentació, begudes i tabac (- 1,7%). L’energia elèctrica i gas ha 
anotat un decrement interanual de l’11,3%; en canvi, el 
subministrament d’aigua ha crescut un 1,4% respecte a un any enrere.  
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IPI (Index Producció Industrial) 

 L'IPI ha disminuït un 2,6% interanual a Catalunya al gener del 2010.  

L'IPI català corregit dels efectes de calendari registra un increment 
interanual del 0,9%. Pel que fa a Espanya, l'IPI es redueix un 4,6% i l'IPPI 
un 4,4%, respecte a un any enrere.  

Per grans sectors industrials, els béns intermedis i l'energia mostren 
taxes de variació positives (1,8% i 2,5% respectivament), mentre que 
els béns de consum es redueixen un 8,3% i els d'equipament un 1,2%. 

Per seccions i divisions de la CCAE-09, les indústries extractives han 
decrescut un 38,2%, les indústries manufactureres un 2,7% i 
l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat un 0,4%. Per 
subseccions, sis mostren taxes de variació positives. Els increments més alts els 
registren la fabricació de material de transport (29%), la fabricació de productes 
farmacèutics (7,7%) i les indústries químiques (4,3%). Contràriament, les 
subseccions que anoten els valors més negatius són la fabricació d'altres 
productes minerals no metàl·lics (-27,9%), la fabricació de maquinària i equips 
mecànics (-25,8%) i les indústries d'alimentació, begudes i tabac (- 12,5%). 
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Índex de Producció Industrial (IPI).  
Evolució mensual Catalunya i Espanya. Gener del 2010 
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Evolució de l'ocupació 
Expedients de regulació per grans sectors productius 

 

Expedients de suspensió 
Son aquells expedients ens que es suspèn temporalment, per causes 
econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció,  el contracte de 
treball, donant dret a percebre la prestació de desocupació, quan es 
compleixin els requisits per fer-ho. 
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Expedients de reducció 
Son aquells expedients en que es redueix, per causes econòmiques, 
tècniques, organitzatives o de producció,  la jornada laboral establerta a 
l’empresa, donant dret a percebre la prestació de desocupació, quan es 
compleixin els requisits per fer-ho. 
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Expedients d’extinció 
Son aquells expedients en que l’empresari al·lega causes econòmiques, 
tècniques, organitzatives o de producció, per tal d’extingir la relació 
contractual de part, o de tots els seus treballadors. 
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Acomiadaments individuals 
Al 2009 hi ha hagut un total de  49.174 acomiadaments individuals, un 26% mes que durant tot 
el 2008. 

      
 Barcelona Girona Lleida Tarragona Total
Agricultura 95 53 57 59 264
Indústria 11.767 522 301 895 13.485
Construcció 4.810 610 471 713 6.604
Serveis 16.262 1.403 606 1.204 19.475
No consta 8.725 402 86 133 9.346
Tots els 
sectors 41.659 2.990 1.521 3.004 49.174

      
 

 

Notes del mercat de treball 
Evolució de l’ocupació a Catalunya 

 

Evolució de l’ocupació en els serveis 

La població ocupada en els serveis a Catalunya va disminuir un 
4,4% interanual en el quart trimestre del 2009. Van registrar 
increments els subsectors d'administració pública (11,4%), 
activitats financeres i assegurances (11,1%), educació (5,7%) i 
hostaleria (1,9%). Per contra, els decrements més intensos els 
van registrar el comerç a l'engròs i reparació de vehicles de motor 
i motocicletes (-16,7%), les activitats immobiliàries, professionals 
i tècniques (-11,3%) i les activitats administratives i serveis 
auxiliars (-11%). Pel que fa a Espanya, la població ocupada en els 
serveis va disminuir un 3,3% interanual. 
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Evolució de l’ocupació en la construcció 
 
La població ocupada en la construcció va disminuir un 18,6% 
interanual a Catalunya al quart trimestre del 2009. Tenint en 
compte la situació professional, s'observa un decrement tant en el 
nombre d'assalariats (-16,8) com en el de no assalariats (-23,4%). 
Al conjunt d'Espanya, la població ocupada en la construcció es va 
reduir un 17,3%. 

 
Evolució de l’ocupació en la Indústria 
 
La població ocupada en la indústria a Catalunya, al quart trimestre 
del 2009, va ser de 611,6 milers de persones, un 12,7% menys 
que al mateix període del 2008. L'ocupació va decréixer en tots els 
sectors. El decrement més intens el registra metal·lúrgia (-24,3%), 
seguit de les indústries extractives, energia, aigua i residus (-
22,9%), l'alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques (-
11,3%), la maquinària, material elèctric i de transport (-10,4%) i 
la química i cautxú (-2,9%). A Espanya, hi va haver 2.680,9 
milers d'ocupats en la indústria, un 11,9 menys que al quart 
trimestre de l'any anterior. 

  
Catalunya 
     

  

 
 Total 

Ind. extractives, energia, 
aigua i residus 

Aliment., tèxtil, fusta, 
paper i arts gràfiques Química i cautxú Metal·lúrgia 

Maquinària, material 
elèctric i de transport

  

IV/2009 611,6 34,2 171,2 99 91,4 216 
III/2009 605,9 35,9 165,7 91,6 90,5 222,1 
II/2009 622,2 40,2 173,6 87 93,6 227,8 
I/2009 660,9 42,4 180,1 98,7 104,2 235,4 

IV/2008 700,7 44,3 192,9 101,9 120,6 240,9 
III/2008 745,4 46,6 208,1 105,9 135 249,7 
II/2008 764,5 44,3 216,9 119,7 138,4 245,2 
I/2008 785,6 40,7 221,2 121,2 143,9 258,6 

  

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.    
Nota: Els resultats d'aquesta taula mostren l'activitat econòmica classificada segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 
2009 (CCAE-2009). 
Dades en milers de treballadors. 
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Espanya 
     

  

 
 Total 

Ind. extractives, energia, 
aigua i residus 

Aliment., tèxtil, fusta, 
paper i arts gràfiques Química i cautxú Metal·lúrgia 

Maquin
elèctric 

  

IV/2009 2.680,9 251,3 814,3 294,8 495,2 
III/2009 2.719,6 248,6 844,6 288,9 509,4 
II/2009 2.799,4 261,6 880,8 282,4 530,2 
I/2009 2.900,1 260,6 887,9 297,7 589,6 

IV/2008 3.042,7 252,5 924,0 308,7 649 
III/2008 3.195,2 249,6 981,8 318,4 699,6 
II/2008 3.244,3 245,9 1.018,6 324,6 708,8 
I/2008 3.313,4 240,6 1.021,2 338,2 727,8 

  

Font: INE    
Nota: Els resultats d'aquesta taula mostren l'activitat econòmica classificada segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques
2009). 
Dades en milers de treballadors 
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Anàlisi de l’atur a Catalunya  
 
 
    TOTAL < 25 ANYS > 25 ANYS 

Ambdós sexes   604.038 59.856 544.182 

Homes 322.949 34.943 288.006 TOTS ELS SECTORS  

Dones 281.089 24.913 256.176 

Ambdós sexes   8.710 802 7.908 

Homes 6.891 605 6.286 AGRICULTURA  

Dones  1.819 197 1.622 

Ambdós sexes   108.478 6.158 102.320 

Homes 60.684 4.657 56.027 INDÚSTRIA  

Dones  47.794 1.501 46.293 

Ambdós sexes   106.065 7.755 98.310 

Homes 96.193 7.236 88.957 CONSTRUCCIÓ  

Dones  9.872 519 9.353 

Ambdós sexes   349.763 35.054 314.709 

Homes 146.812 16.977 129.835 SERVEIS  

Dones  202.951 18.077 184.874 

Ambdós sexes   31.022 10.087 20.935 

Homes 12.369 5.468 6.901 SENSE FEINA ANTERIOR 

Dones  18.653 4.619 14.034 

 
ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA  

El mes de març de 2010 deixa una xifra de 604.038 persones 
registrades com a aturades a les oficines del Servei d'Ocupació de 
Catalunya, el que significa un increment interanual del 21,2% 
(105.686 aturats i aturades registrades més que fa un any). 
L'augment de l'atur català continua sent superior a la mitjana de 
l'Estat espanyol i aquest mes se situa en 5,6 punts percentuals per 
sobre de la xifra estatal, sent la primera comunitat autònoma en 
augment d'atur.  
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ATUR PER SECTORS D'ACTIVITAT I PROVÍNCIES  

El sector que més incrementa l'atur és aquest mes, el sector serveis 
amb un creixement interanual del 19,5% (56.968 persones aturades 
més). Tot seguit trobem el sector de la construcció, que també 
presenta uns resultats força negatius, amb un increment del 18,1% 
respecte de l'any anterior (16.230 persones aturades). Lleida 
continua sent la província que més incrementa interanualment el 
nombre de persones en situació d'atur, concretament en un 23,6%, 
seguida de Tarragona, amb un 22,2. Girona i Barcelona les segueixen 
molt de prop.  

 
ATUR PER SEXES  

Els homes continuen sent el grup que més incrementa el nombre 
d'aturats, i representa el 53,5% de les persones aturades davant de 
les dones, que constitueixen el 46,5%. L'increment interanual de 
l'atur masculí comença a reduir-se i s'apropa molt a les xifres que 
presenta el femení. En aquest sentit, els homes han patit un 
creixement interanual del 22% (58.215 aturats més), i les dones del 
20,3% (47.471 aturades més).  

 
ATUR COL•LECTIU IMMIGRANT  

Les persones immigrades representen el 22,4% dels nous aturats i 
aturades registrats a Catalunya entre els mesos de març de 2009 i 
2010. L'atur registrat de les persones immigrades ha experimentat un 
increment interanual del 28,1%, percentatge que es tradueix en 
29.702 persones més. 
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Evolució mensual de l’atur registrat a 
Catalunya 

 

Com podem veure al gràfic, les dades  sobre l’atur segueixen la dinàmica 
que varen començar a l’agost del 2008, on en anys anteriors teníem una 
vall en el gràfic (de març a juliol), al 2009 es va poder només alleugerir el 
ritme ascendent que portàvem des de l’agost de l’any anterior. A partir del 
setembre la tendència segueix sent la mateixa que a l’any 2008 i 2009, 
increments molt elevats. 

 Totes les dades ens indiquen que la dinàmica d’aquest 2010 és la mateixa i 
que el camí encetat pels poders públics no està donant els fruits esperats. 
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Conclusions 
 Tots els indicadors informen que la situació pot empitjorar, no s'ha 

tocat fons ni de bon tros. 
 Hi ha indicadors positius en quant a l’índex de producció industrial, 

índex de clima industrial, i exportacions, però aquests tenen una 
progressió molt tímida. 

 S'està produint una profunda ruptura del teixit productiu i no només 
en empreses i sectors madurs, també en activitats que incorporen 
major valor afegit, així com la frustració de projectes empresarials 
viables com a conseqüència de la falta de liquiditat. 

 Res ens fa pensar que alguna cosa hagi canviat en sis mesos, i tot 
apunta a que la situació financera de les empreses segueix sent el 
principal problema,  seguit de l'evolució de la demanda. 

 Les mesures engegades per les administracions estatal i nacional han 
tingut escassos resultats. 

 Quant a la destrucció d'ocupació, segueix amb una tendència alcista, i 
un cop passats els efectes mitigadors pla per als ajuntaments, el pla 
Renove de l'automoció i les diferents temporades turístiques, creix la 
virulència d’aquesta destrucció. S’haurien de perllongar en alguns 
casos les mesures o engegar-ne d’altres noves. 

 Un terç de les suspensions de contractes poden derivar en rescissió, 
una vegada esgotades les mesures. 

 La major destrucció d'ocupació se segueix produint mitjançant els 
acomiadaments individuals que representa gairebé el doble que la que 
es produeix per mitjà dels expedients de Regulació d'Ocupació. 

 Les propostes que varem fer a l’agost segueixen totes vigents, per 
tant tenen la mateixa rellevància 
 

 

Propostes 
CCOO de Catalunya proposem un pla de xoc que serveixi per aturar la 
fractura cada dia major del teixit productiu i la pèrdua de llocs de treball, i 
que haurà d'integrar-se necessàriament en un Pla Estratègic de més ampli 
abast, que senti les bases, d'una vegada per sempre, d'una veritable 
política industrial activa que enforteixi el teixit productiu. Reiterem que la 
política industrial no pot continuar basant-se en el voluntarisme que, amb 
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majors o menors encerts, s'està practicant des 
d’alguna conselleria, sinó un compromís de tot el Govern com a projecte de 
País. 

 

Per a CCOO, urgeix un Pacte per a la Indústria i la Reactivació Econòmica 
Catalana , un pacte que ha d'incorporar bàsicament les següents mesures: 

 

a) Una actuació coordinada de tots els departaments i conselleries, a fi 
que les intervencions siguin eficaces i incideixin realment en les 
empreses, els sectors i el territori. 

b) Per dur a terme una intervenció integral, s'han d'alinear les polítiques 
de sòl industrial, les infraestructures (energètiques, telemàtiques, 
mobilitat, etc.),  les polítiques mediambientals, les d'ocupació, la 
formació professional,  I+D +i i les polítiques financeres. 

 

c) Promocionar Plans Renove en tots els sectors de la producció de béns 
directament relacionats amb el consum que estimulin la demanda, 
incorporant també polítiques d'innovació i internacionalització de les 
empreses. 

 

d) El Pla Nacional per la Recerca i la Innovació ha de passar de 
l'abstracció actual a una concreció que connecti amb la realitat per 
atendre les necessitats de les empreses. 

 

e) Flexibilitzar i simplificar el procés d'accés al crèdit de les empreses. 
Per a això és imprescindible que els crèdits es concedeixin 
directament a les empreses sense la intermediació del sector financer 
privat.  Aquesta mesura, en coordinació amb l'Institut de Crèdit 
Oficial (ICO), és l'única forma efectiva  d'impedir que caiguin 
empreses i projectes empresarials viables per falta de crèdit com està 
succeint en l'actualitat.  Des de l'inici de la crisi, CCOO estem insistint 
en un canvi d'orientació de l'Institut Català de Finances, o  l'ICF  es 
converteix en un instrument per a les polítiques industrials, dotant-lo 
de més recursos tècnics, humans i sobretot econòmics, perquè pugui 
jugar un paper útil i efectiu en les polítiques industrials, les empreses 
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i els autònoms, o no hi haurà aquestes 
polítiques, seran meres declaracions d'intencions. 

 

f) Elaborar un mapa dels sectors i comarques que estan sofrint un 
major impacte de la crisi, amb l'objectiu d'elaborar programes de 
reindustrialització. 

 

g) Impulsar espais sectorials per a consensuar propostes, la seva 
aplicació i seguiment en els sectors, entre organitzacions sectorials 
empresarials i sindicals. 

 

h) Engegar, amb caràcter urgent, un programa de polítiques socials que 
doni cobertura a totes les persones que no rebin cap tipus de 
prestació, en coordinació amb les que es puguin derivar a nivell de 
l'estat, implementant aquestes en alguns casos o establint altres 
noves en altres (aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania 
contemplada en el nou Estatut d'Autonomia). 

 

i) Potenciar una llei contra el sobreendeutament per tal de protegir tant 
famílies com empreses, llei que ja tenen la majoria de països del 
nostre entorn. 

 

j) Reforma de la Formació Professional (consens entre organitzacions 
sindicals, empresarials i el Govern de la Generalitat). Mentre això es 
produeix, és necessari un pla de xoc perquè totes les persones que 
estan en atur tinguin l'obligació i la possibilitat d'estar formant-se, 
prioritzant l'orientació formativa a aquells sectors de futur 
(Mediambient, energies alternatives, atenció a les persones 
depenents,  i donant cobertura a aquelles professions en les quals 
existeix un major dèficit de professionals.  

 

k) S'haurien d'estudiar els marges possibles d'endeutament per a 
afrontar l'actual situació si de debò hi ha voluntat política d'intervenir 
eficaçment davant la situació de crisi, ja que com més temps es 
trigui, menys eficàcia tindran les mesures i major dèficit es produirà 
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en el futur degut a la falta d'ingressos, provocat 
per una menor activitat. Això suposaria més persones en atur, mes 
despesa en protecció social per a persones que estan fora del mercat 
laboral per molt temps, i sense possibilitat de reincorporar-s’hi. En 
definitiva, no incrementar l’endeutament públic ara, impedeix  que 
Catalunya estigui millor situada per a la sortida de la crisi. 

 

 

En definitiva, aquestes són algunes de les mesures que podrien servir 
de base per a un urgent Pacte per a la Indústria i la Reactivació 
Econòmica Catalana, ja que les preses fins ara han resultat 
insuficients o ineficaces. 

 

 

 

 

 


