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Introducció 
 

En l’últim balanç de la situació socioeconòmica catalana, des d’un 

punt de vista sectorial, que varem presentar el passat mes de febrer, 
descrivíem els principals factors que ens havien abocat a l’actual 

situació de crisi i fèiem una valoració de les conseqüències que 
observàvem en el mercat del treball. 

 
Poca cosa ha canviat de tres mesos ençà, la situació que ens 

presenten les dades que es mostren en aquest document no conviden 
gaire a l’optimisme, i els intents de resposta de les diferents 

administracions han tingut un impacte molt tímid. 
 

Les patronals segueixen posant damunt la taula vells esquemes i 
reivindicacions de grans reformes del mercat de treball que no 

ajudarien a pal·liar l’actual situació, ja que no és el mercat laboral el 
que ens ha situat en el punt on estem, en tot cas és el principal 

damnificat.  

 
Els governs, tant l’espanyol com el català, no han estat capaços 

d’afrontar la situació amb la valentia necessària. Les mesures a curt 
termini no han funcionat, el “mig termini” que ens ha de permetre 

superar l’actual situació i avançar cap a un nou model productiu més 
eficient i competitiu, és inexistent, i els plans a llarg, sense 

estratègies i sense eines suficients per migrar de la realitat actual al 
paradigma desitjat ens podem trobar amb un teixit industrial tan 

erosionat, i un mercat de treball tant malmès que se’ns faci 
impossible implementar el model productiu i de competitivitat desitjat. 

Tot i que s’hagi fet una bona diagnosis de com volem la societat del 
demà. 

 
La manca d’infraestructures orientades a donar una cobertura a les 

necessitats industrials del nostre país, provoca un retard en el 
desenvolupament d’aquest necessari canvi de model productiu.  

 

L’actual sistema d’obtenció de línies de crèdit s’ha mostrat poc 
encertat, lent, i en alguns casos, han estat les pròpies entitats 

financeres, l’autèntic impediment per transferir els pocs diners 
aportats per l’ICO o l’ICF, i no ha garantit per tant que les famílies i 

les pimes tinguessin la liquiditat que necessitaven, agreujant la ja de 
per si delicada situació per la que travessaven.. 

 
L’atur, tot i que ha tingut una tímida recuperació l’últim més, està a 

una nivells del tot inacceptables. Si la situació ja és greu amb les 
dades actuals, la projecció del volum de gent que en breus se li 

finalitza la prestació d’atur, planteja un escenari en el que el risc 
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d’exclusió social amenaça a convertir-se en quelcom heterogeni 

trencant la idea col·lectiva de les persones en aquesta situació, i un 
problema de primera magnitud, al que els poders públics hauran de 

donar resposta amb celeritat. 
 

Notes de conjuntura industrial 

Europa i el món 

- Es mantenen a la baixa les previsions del FMI pel 2009: PIB 
Mundial (-1.3%), així com el comerç mundial (-11%). El PIB 

Europeu 2009  (-4.2%). La reducció Industrial a Europa 
s’estima en un (-18.4%).  

 

Producte Interior Brut de Catalunya  

Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Avanç. Oferta. Variació 

interanual en volum corregida d'efectes estacionals i de calendari (%). 

 

 
1er trimestre 

09 
4 art 

Trimestre 08  Any 2008 

 

Total -3,3 -1,3 : 

Agricultura -0,4 -0,3 0,7 

Indústria -9,7 -7,2 -1,3 

Construcció -9,2 -5,7 -2,6 

Serveis -0,4 1,1 -3,0 

Impostos nets 

s/productes -2,6 -0,5 2,5 

 

    
 

Unitats: % variació interanual. 
Font: Departament d'Economia i Finances i Idescat. 
Les dades anteriors a la darrera dada disponible són les de la Comptabilitat Trimestral de 
Catalunya. 
Dades provisionals. 
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Indicador Clima Industrial Catalunya. Maig 2009 

 

 

Mes 

actual 

Mes 

anterior 

Un any 

abans 

 

Indicador de clima 

industrial -33,4 -34,8 -15,6 

cartera de comandes -62,6 -57,6 -17,5 

estoc de productes 

acabats 28,2 29,5 20 

tendència de la 

producció -9,4 -17,5 -9,4 

Béns d'inversió -37,9 -36,2 -11,7 

Béns intermedis -40,8 -44,1 -28 

Béns de consum -24,1 -25,4 -6,1 

 
Unitats: Saldo de respostes. 
Font: Secretaria d'Indústria. Departament d'Innovació, Universitats i Empresa. 

 

 
Comentari  

 

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat, al maig 

del 2009, en 33,4 punts negatius, és a dir, 1,4 punts per damunt del 
mes anterior i 17,8 punts per davall del d'un any enrere. Pel que fa 

als components de l'ICI, s'observa que baixen la cartera de comandes 
i pugen els estocs. A Espanya, l'ICI s'ha situat 2 punts i 1 dècima per 

damunt del mes anterior i 20,5 punts per davall del d'un any enrere. 

 

IPI (Índex Producció Industrial) 

L'IPI va disminuir un 15,8% interanual a Catalunya al desembre del 

2008. A partir d'aquest índex, si es descompta el sector de l'energia i 
l'aigua, s'obté l'índex de producció de productes industrials (IPPI), 

que va baixar un 16,3%. L'IPI català corregit dels efectes de 
calendari va registrar un decrement interanual del 15,8%. Pel que fa 

a Espanya, l'IPI es va reduir un 15,4% i l'IPPI un 18,1%. 

Per grans sectors industrials, tots presenten decreixements. Els béns 

de consum baixen un 1,8%, els d'equipament un 20,4% i els 
intermedis un 27,2%. Per altra banda, l'energia també presenta una 

disminució de l'11,2% interanual.  

L'any 2008 l'IPI va baixar un 7,8% a Catalunya, mentre que l'IPPI va 
disminuir un 8,8% respecte a un any enrere. Per grans sectors 

industrials, tots els béns anoten reduccions excepte l'energia, que va 
augmentar un 2,7%. Per seccions i subseccions, s'observa que tant 

les indústries extractives (-16%) com les manufactureres (-8,7%) 
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van registrar valors negatius. En canvi, l'energia elèctrica, gas i aigua 

va créixer un 4,6%. A Espanya, en aquest mateix període, l'IPI i l'IPPI 
va decréixer un 6,5% i un 7,8% interanual.  

 

Inversió Industrial  

Dades bàsiques 

 

Les dades de l’Enquesta de primavera de 2009, feta pel departament 

d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, ens mostren que la 
tendència mostrada  ja en l’anterior enquesta, situant la reducció en 

inversió industrial a Catalunya, durant l’any 2009, en un 14% en 
termes nominals. 

 
Aquesta estimació representa el retrocés més intens que ha 

experimentat aquesta variable des de l’inici de la sèrie el 1996. 
 

Aquests mínims històrics assolits pels indicadors econòmics van en 
línia amb l’actual clima de recessió que hi ha a tot Europa a nivell 

econòmic, tant pel que fa a l’activitat com a les expectatives. 
 

Així, a la forta contracció de la inversió industrial a Catalunya 

esperada per enguany, s’afegeix el procés de ràpid deteriorament de 
la confiança que està patint la indústria tal i com ho palesa l’Indicador 

de Clima Industrial (ICI), que com hem dit abans se situa al mes de 
Maig en 33,4 punts negatius.  

 
 

(p) previsions 
(1) Major o menor preparació de la mà d’obra, facilitat o dificultat en l’accés a noves tecnologies i actitud 

de la mà d’obra envers aquestes tecnologies, permisos administratius, etc. 
(2) Política econòmica, normativa fiscal, etc. 
Font: Observatori de prospectiva industrial. 

Unitats: Coeficient d’importància. 
 

 
Especial menció es mereix la situació financera que clarament se 

situa com el factor mes limitador establint un record negatiu de 28.7 

en el coeficient d’importància. Si bé és cert que el segon factor més 
limitador de la inversió per al 2009 és l’evolució de la demanda. Ara 

bé, en el cas de la situació financera, i mes concretament la falta de 
liquiditat de les empreses, així com l’accés a línies de crèdit, son 

Taxes de variació interanual a preus 
corrents 

Factors que afavoreixen o limiten la inversió l'any 2009 
coeficients d’importància 

 2008 2009(p) evolució demanda situació financera factors tècnics(1) altres(2) 

Pimes –1,0 –15,5 –18,4 –26,5 9,3 –7,1 

Grans 5,9 –12,4 –20,1 –31,2 – 0,4 –1,2 

Total 2,2 –14,0 –19,1 –28,7 4,8 –4,4 
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elements en els que els governs hi poden incidir aplicant 

correctament certes polítiques, mentre que incidir  en l’evolució de la 
demanda ja és mes complicat. 

 
 

Anàlisi sectorial 

 
Els resultats sectorials que proporciona l’Enquesta de primavera per 

al 2009 revisen a la baixa en gairebé tots els casos els de la primera 
estimació feta a la tardor del 2008 amb l’excepció de l’energia i aigua 

i dels béns d’equipament. Cal destacar que és el primer cop des de 
l’inici de l’Enquesta que, per unanimitat, tots els sectors preveuen 

que la seva inversió serà inferior a la de l’any anterior. 

 
L’energia i l’aigua espera, per enguany, una caiguda de la seva 

inversió del 6,2% motivada pels límits que estan imposant la situació 
financera i els factors tècnics. La inversió dels béns de consum no 

durador retrocedirà el 2009 un 8,9% com a conseqüència de les 
disminucions en els sectors de punt, confecció, cuir i calçat, de 

productes farmacèutics, neteja i perfumeria i d’edició i arts gràfiques. 
Els béns d’equipament preveuen un registre negatiu en el 

comportament de les seves inversions del 9,7% per al 2009; una 
desacceleració menys acusada que la que contemplava l’estimació de 

tardor, d’un 25%. Per la seva banda, l’automòbil pronostica modificar 
considerablement l’estimació positiva de la tardor i el resultat 

obtingut el 2008 amb una reducció de la seva inversió del 15%.  
 

Taxes de variació interanual a preus corrents 
Factors que afavoreixen o limiten la inversió l'any 2009 

coeficients d’importància 

 2008 2009(p) evolució demanda situació financera factors tècnics(1) altres(2) 

Energia i aigua 14,1 –6,2 3,7 –29,4 –7,4 4,1 

Béns intermedis –6,8 –18,7 –30,0 –28,7 7,6 –4,1 

Automòbil 26,6 –15,0 –55,1 –51,0 2,1 –3,9 

Béns d’equipament –7,5 –9,7 –43,2 –42,9 4,7 –2,3 

Béns de consum durador –5,0 –27,2 –38,0 –45,5 18,2 –7,0 

Productes alimentaris, begudes i tabac 0,5 –21,7 –25,2 –28,3 11,3 –24,7 

Béns de consum no durador –4,2 –8,9 1,8 –7,0 15,1 –4,8 

Total 2,2 –14,0 –19,1 –28,7 4,8 –4,4 

(p) previsions 
(1) Major o menor preparació de la mà d’obra, facilitat o dificultat en l’accés a noves tecnologies i actitud 

de la mà d’obra envers aquestes tecnologies, permisos administratius, etc. 
(2) Política econòmica, normativa fiscal, etc. 
Font: Observatori de prospectiva industrial. 

Unitats: Coeficient d’importància. 
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La inversió disminuirà també a les indústries de béns intermedis, en 

aquest cas un 18,7%. Totes les seves branques, amb l’excepció dels 
materials de la construcció, preveuen per a enguany una davallada 

inversora considerable. Les indústries de productes alimentaris, 
begudes i tabac esperen una contracció inversora del 21,7%; si es 

compleix aquesta predicció, serà el pitjor resultat del sector des que 
es realitza l’Enquesta. El sector de béns de consum durador també 

estima que la seva inversió caurà el 2009 fins a nivells mai assolits, 
un 27,2%; un resultat molt negatiu condicionat per la situació 

financera i també per l’evolució de la demanda. 
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Evolució de l'ocupació a la indústria  
 

Dades en milers de treballadors.     

Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta 
de població activa de l'INE. 

 

 

 

La població ocupada en la indústria a Catalunya, al primer trimestre 
del 2009, va ser de 660900 persones, un 17,3% menys que al mateix 

període d'un any enrere. L'únic increment interanual el registren les 
indústries extractives, energia, aigua i residus (4,2%). El decrement 

més intens l'anota la metal·lúrgia (-27,6%). A Espanya, hi va haver 
dos milions nou-cents mil ocupats a la indústria, un 13,2% menys 

que al primer trimestre de l'any anterior. La gràfica ens mostra la 
tendència clara a la baixa en el numero de treballadors ocupats en la 

industria. 
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Expedients de regulació per sectors 

Expedients de suspensió 

Són 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. 

Font: Departament de Treball 
 

Dins dels expedients de regulació, els de suspensió son els que 
afecten a mes treballadores i treballadors, a mes, tenen un 

component pervers en aquelles empreses que decideixen fer-ne mes 
d’un en un curt interval de temps, malmeten la prestació d’atur de les 

treballadores i treballadors. Veiem una tendència alcista que ens fa 
dubtar que s’estigui parant tota l’atenció necessària a l’hora d’aprovar 

o no aprovar aquests expedients.  
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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. 
 

Font: Departament de Treball 
 

 
Com podem veure a la gràfica, tot i que es manté en línies generals 

el nombre de treballadors afectats, cada cop hi ha mes empreses del 
sector serveis que empren aquest tipus d’expedients. Per contra, les 

empreses dels sectors industrials han minvat l’ús d’aquest tipus 

d’expedients.  
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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. 
 

Font: Departament de Treball 
 

Tot i fer molts anys que existeix aquest mecanisme, va estar l’any 
passat, a partir del setembre del 2008 que els empresaris van 

començar a fer servir massivament els expedients de regulació 

d’extinció per tal de reduir la despesa en ma d’obra. 
 

És per això que fem l’evolució dels expedients de regulació i no una 
comparativa amb el mateix període de l’any passat. 

 
Com podem veure al gràfic, la tendència és seguir creixent en la 

destrucció d’ocupació per aquesta via, si bé és cert que hi va haver 
un punt àlgid al desembre, i que tot semblava indicar un cert retrocés 

en els expedients d’extinció en els mesos de gener i febrer, l’última 
dada del març torna a mostrar un increment de treballadors afectats 

per expedients d’extinció de contractes. 
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Acomiadaments individuals 

acomiadaments derivats de conciliacions individuals 

 

 

Font: departament de treball 

 

Si bé els expedients de regulació han estat mes mediàtics, i sense 

treure importància a la greu situació en la que s’han trobat mes de 

6700 treballadors, des de setembre de 2008 fins a Març. La gràfica 
dels acomiadaments individuals, fan palès que el nombre de 

treballadores i treballadors que perden el seu lloc de treball, a través 
d’un acomiadament individual, és molt més elevat que el de les 

treballadores i treballadors que perden la feina a través del no menys 
traumàtic expedient de regulació.  

 
La diferència rau en que els expedients de regulació han d’anar 

acompanyats d’un seguit de documentació que  justifiqui la mesura, i 
a mes, té un control per part del departament de treball.  

 
Si de Octubre de 2008 a Març del 2009, 6993 persones han perdut el 

seu lloc de treball per un expedient de regulació d’extinció de 
contracte, durant el mateix període, el nombre de treballadores i 

treballadors que han estat acomiadats en actes de conciliació 

individual es de 13.399. 
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Notes del mercat de treball 

Anàlisi de l’atur a Catalunya 

 

El maig de 2009 ha finalitzat amb 505.041 persones aturades 
inscrites als registres del Servei d’Ocupació de Catalunya. Més de la 

meitat, concretament, el 53% són homes (267.883) i la majoria 
treballava anteriorment al sector serveis (292.299; el 57,9% del 

total). Pel que fa a l’edat, el pes dels joves menors de 25 anys és 
d’un 10,5%. 

 

 

Font: Departament de treball 
 

El sector serveis amb 292.299 aturats, representa el 58 % del total, 
seguit del sector industrial amb 99724 persones en atur (20%), i de 

la construcció que representa el 18% del total amb 90.077 persones 
aturades. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

. 
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Evolució mensual de l’atur registrat a Catalunya 

 

Font: Departament de treball 
 

A l’abril teníem a Catalunya un atur registrat de 505.262, i 401.300 
persones que rebien la prestació d’atur. Això vol dir que al mes d’abril 

hem tingut 103.962 persones en atur i sense prestació. 
 

Una altra dada preocupant és la població desocupada en llars amb 
tots els actius desocupats, que ha crescut exponencialment des del 

segon trimestre del 2008 situant-se, en el primer trimestre del 2009, 
en 198.000 persones. 

 
 

 

 
 

 
 

 



        
 

___________________________________________________________________ 
        SITUACIÓ SECTORIAL DE CATALUNYA i PROPOSTES        -   JUNY 2009    

15 

CONCLUSIONS 

  
Tots els indicadors informen que la situació pot empitjorar, no s'ha 

tocat fons ni de bon tros. 
 

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. 

 
La situació financera de les empreses és el principal problema 

(28’7%) seguida de l'evolució de la demanda (19’1%). 

 
Les mesures engegades per les administracions central i autonòmica 

han tingut escassos resultats. 
 

Quant a la destrucció d'ocupació, s'ha produït una lleugera menor 
pèrdua que, probablement, continuï fins a finals de setembre com a 

conseqüència dels efectes del pla per als ajuntaments, el pla Renove 
de l'automoció i la temporada turística. 

 
No obstant això, les nostres previsions és que aquestes mesures 

s'esgotin a partir d'octubre, si no es perllonguen en alguns casos les 
mesures o s'engeguen altres noves. 

 
En aquests moments es troben, entorn de 18.000 persones en 

situació de suspensió temporal de contractes, que poden reduir-se 

pels efectes del pla de l'Automoció. 
 

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

 
Destacar, per altra banda, la facilitat amb que el Departament de 

Treball està aprovant els expedients de suspensió temporal, sense 
que vagin acompanyats de plans de futur. 

 
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. 

 
El nivell de cobertura en prestacions per atur ha caigut de forma 

vertiginosa, en aquests moments ens trobem a Catalunya amb 

104.000 persones en atur que no cobren prestacions i per tant, molt 
a prop de l'exclusió social. 

 
 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Renove
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Departament
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Treball
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PROPOSTES 

 

 Desenvolupament urgent de la Llei de Política Industrial, aprovada 

el passat 17 de juny 2009, pel Parlament de Catalunya. 
 

 Impulsar espais sectorials per a consensuar propostes, la seva 
aplicació i seguiment en els sectors, entre organitzacions sectorials 

empresarials i sindicals. 
 

 Reactivar l'Observatori de Turisme, amb la participació de les 

organitzacions sindicals i empresarials, amb l'objectiu d'analitzar 
l'evolució del sector i reorientar aquest important sector econòmic 

cap a un canvi de model, anticipant-se als problemes conjunturals i 
estructurals. 

 
 Desbloquejar per part de les organitzacions empresarials, els 

convenis sectorials i d'empresa que en aquests moments es troben 
en punt mort o en processos de judicialització, obeint aquesta 

situació a l'intent d'alguns sectors empresarials una vegada més a 
aprofitar-se de la crisi general, actitud que incideix en una 

contenció del consum. 
 

 És urgent engegar tots els instruments de política industrial, OPI, 
AC1O, AVANÇA, sòl industrial, priorització de les polítiques 

d’R+D+i. 

 
 Elaborar un mapa dels sectors i comarques que estan sofrint un 

major impacte de la crisi, amb l'objectiu d'elaborar programes de 
reindustrialització. 

 
 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). 
 

 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.  
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 Redimensionar l’Institut Català de Finances, dotant-lo de més 

recursos tècnics, humans i sobretot econòmics, perquè pugui jugar 
un paper útil i efectiu en les polítiques industrials, les empreses i 

els autònoms. 
 

 Les mesures de retallades promogudes pel Departament 
d'Economia en la seva obsessió d'estabilitat pressupostària, són un 

greu error que pot deixar en paper mullat les mesures anticrisis 
anunciades i gairebé mai realitzades pel Govern de la Generalitat. 

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 en el futur degut a la falta d'ingressos, provocat per 

una menor activitat. Això suposaria més persones en atur, alhora 
que impedir que Catalunya estigui millor situada per a la sortida 

de la crisi. 
 

 


