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1. INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA 

 

El Producte Interior Brut de Catalunya 
El Producte Interior Brut (PIB) corregit d’efectes estacionals i de calendari ha crescut el 

0,7% interanual el segon trimestre de 2011 a Catalunya.  A Espanya, el creixement  ha 

sigut també del 0,7%. A la UE-27, la taxa interanual va ser del 2,5%.  

 

Taula 1 

(PIB pm). II trimestre    
  Catalunya Espanya UE-27 

PIB % interanual I/2011 0,7 0,7 1,7 
font: Idescat, INE i Eurostat    
 

S’observa un alentiment en la recuperació percentual del creixement del PIB català en 

el primer trimestre de 2011 que s’accentua encara mes durant el segon trimestre.   

 

Gràfic 1 
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Demanda 

Taula 2 

Producte interior brut. Demanda     

  Catalunya 
I/2011 

Espanya 
I/2011 

Catalunya 
II/2011 

Espanya 
II/2011 

PIB pm 1,1 0,8 0,7 0,7 
Demanda Interna -0,7 -0,6 -2 -1,9 
          
Despesa en consum de les llars 1 0,7 -0,6 -0,2 
Despesa en consum de les adm. Pub. -0,7 1,1 -3,3 -0,9 
          
Formació bruta de capital -5,1 -5,4 -4,8 -6,9 
Béns d’equipament i altres -3,2 0,1 -2,6 -3,3 
          
Construcció -7,8 -10,2 -6,8 -9,3 
Saldo exterior 1,7 1,4 2,7 0 
Saldo amb l’estranger 0,6   3,1   
          
 Exportacions totals de béns i serveis 8,5 11,2 10,3 8.4 
Exportacions de béns i serveis 9,6 12,3 10,9 8,3 
          
Consum dels estrangers en el territori 1,8 4,6 6,4 9 
Importacions totals de béns i serveis 6,2 5,2 0,2 -1,7 
Importacions de béns i serveis 6,8 5,4 0,3 -1,5 
          
Consum de residents a l’estranger -7,1 0 -2,2 -6,9 
Unitats: % variació interanual. 
Font: Idescat. 
 

 
Les components de demanda del PIB en el primer trimestre de 2011 han decrescut  

respecte al trimestre anterior. La demanda interna (-2%) i la despesa en consum a les 

llars (-0,6%) se situen per sota del trimestre precedent. La despesa en consum de les 

administracions públiques també decreix (-3,3%). L’aportació al creixement del saldo 

exterior va créixer un 2,7%. La construcció manté la tendència negativa (-6,8%). La 

formació bruta de capital presenta una variació interanual algo menys negativa que el 

trimestre anterior (-4,8%) a conseqüència de la tendència menys decreixent de la 

inversió en béns d’equipament. Les exportacions i importacions de bens i serveis 

presenten taxes de variació interanual positives (10,3% i 0,2% respectivament). 
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Gràfic 2 

 

Oferta 
Indústria i serveis són les dues branques d’activitat que registren major creixement 
(0,5% i 1,7% respectivament) en el segon trimestre trimestre de 2011. Cal advertir 
però que el sector industrial ve decreixent en els dos primers trimestres, donat el 
decrement d’algunes activitats manufactureres, els productes farmacèutics i les 
branques energètiques, entre altres. I que el sector dels serveis continua creixent de 
forma moderada, encara que alentint una dècima respecte el trimestre anterior.  
La construcció continua amb una taxa interanual negativa del 4,4% que no s’ha 
recuperat des de 2008. El sector agrari registra, finalment, un lleuger creixement del 
0,7%. 
 

Gràfic 3 
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Índex de preus al consum (IPC) 

L’IPC a Catalunya ha augmentat el mes de setembre un 0,2% respecte al mes anterior 
i un 3,2% en termes interanuals. Els grups més inflacionistes en variació mensual són: 
Begudes alcohòliques i tabac, i Vestit i calçat amb el 3,4% en tots dos casos. .  

Gràfic 4 

 

Indicador de Clima industrial (ICI) 

L’Indicador de Clima Industrial (ICI) permet analitzar el comportament del sector 
industrial. És un indicador indirecte basat en opinions empresarials respecte de 
variables com la cartera de comandes, les existències de productes acabats i la 
tendència de la producció, recollides mitjançant una enquesta de conjuntura industrial 
del Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç. 

Gràfic 5 
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L’ICI ha continuat al setembre la tendència de descens amb una pèrdua de 2,6 punts 
percentuals respecte del mes anterior. L’índex de clima se situa doncs en -19 punts, el 
nivell més baix des de setembre de 2010. En comparació amb l’ICI d’Espanya i de la 
Unió Europea (gràfic 5), s’observa un comportament semblant en l’ICI català i 
l’espanyol. L’indicador de confiança a la UE registra un descens continuat des d’abril 
de 2011.  

En relació als seus components, a Catalunya baixen les comandes i pugen els estocs 
(veure gràfic 6).  

Gràfic 6 

 

 

L’ICI permet analitzar l’evolució dels cicles industrials ja que aplica filtres suavitzadors 
de desestacionalització. Del seguiment del comportament del sector industrial en una 
sèrie llarga que comprèn la fase anterior a la crisi (veure gràfic 7), es pot observar com 
la recuperació de l’índex de clima  des de juliol de 2009 no acaba de remuntar i es 
produeix una nova davallada a partir dels primers mesos de 2011.   

Gràfic 7 
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Índex de producció industrial (IPI) 

L'índex de producció industrial (IPI) mesura l’evolució mensual de l’activitat productiva 
de la indústria. L’IPI ha decrescut el juliol del 2011 un 3,8% interanual a Catalunya. A 
Espanya ha decrescut un 5,7% si es compara amb el mateix període d'un any enrere. 
En els primers set mesos del 2011 l'IPI a Catalunya disminueix un 1,1% i a Espanya 
ho fa un 0,3%, respecte als mateixos mesos del 2010. Per sectors industrials, només 
pugen respecte a un any enrere els béns d'equipament (1,6%).   

 

Gràfic 8 

 

L’IPI és un indicador de conjuntura destinat a mesurar la producció conjunta de les 
següents branques industrials: industries extractives, industries manufactureres, i 
producció i distribució d’energia elèctrica, enllumenat, gas i aigua.   

Per seccions de la CCAE-09, augmenten les indústries extractives (3,9%), mentre que 
decreixen tant les manufactureres com l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 
(-3,8%, en ambdós casos). Dins de les indústries manufactureres, l'increment més 
intens és el de la fabricació de material de transport (3,4%). El decrement més intens 
el registra la fabricació de productes farmacèutics (-17,1%). A Espanya l'IPI ha 
decrescut un 5,7% interanual, si es compara amb el mateix mes d'un any enrere. En 
els primers set mesos del 2011 l'IPI a Catalunya ha baixat un 1,1% i a Espanya un 
0,3% respecte al mateix període del 2010. 

Taula 3 

Índex de producció industrial (IPI) per seccions i divisions 
(CCAE-09) juliol 2011.  

 Índex % mes % acumulat 
Índex general (IPI) 92,3 -3,8 -1,1 
Indústries extractives 37,4 3,9 -3,4 
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Indústries manufactureres 91,6 -3,8 -0,7 
indústries d'alimentació, begudes i tabac 111,4 1,3 1,5 
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 68 -1,2 1,1 
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 79,6 -8,4 -1,6 
indústries químiques 104,3 -3,1 -0,3 
fabricació de productes farmacèutics 150,1 -17,1 -5,9 
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 82,6 0 -0,2 
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 53,8 -12,4 -7,5 
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 70,9 0,6 2,9 
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 74,6 -12,7 -5,8 
fabricació de maquinària i equips mecànics 110,5 -0,9 9,1 
fabricació de material de transport 89,6 3,4 5,5 
altres indústries manufactureres 94,4 -2,2 -12,1 
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 108,1 -3,8 -5,6 
Font: Idescat i INE.    
 

Índex de preus industrials a Catalunya  

És un indicador conjuntural que mesura l’evolució mensual dels preus dels productes 
industrials fabricats i venuts en el mercat interior. L’índex té una cobertura que 
compren tots els sectors industrials, exclosa la construcció.  

 

Gràfic 9 

 

 

A Catalunya l'índex de preus industrials (IPRI) ha crescut el juliol de 2011 un 0,7% 
amb relació al mes anterior i un 6,9% en termes interanuals. Per grans sectors 
industrials, tots registren variacions interanuals positives. Destaquen els increments de 
l'energia (17,5%) i dels béns intermedis (8,1%). A Espanya els preus industrials han 
augmentat un 0,6% en termes de variació mensual i un 7,4% en termes interanuals. 
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Quant a la variació des de principis d'any, ha estat del 5,1% tant a Catalunya com a 
Espanya. 

 

Taula 4 

Índex de preus industrials (IPRI) per seccions i divisions (CCAE-09)   
 Variació Variació Variació 

  Índex
mensual 

% 
interanual 

% 
des d'inici 

d'any 
Índex general (IPRI) 122,7 0,7 6,9 5,1 
Indústries extractives 106,9 -0,4 -2,2 -0,8 
Indústries manufactureres 119,2 0,1 5,9 4 
indústries d'alimentació, begudes i tabac 122 0 7,6 4 
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 111,1 -0,3 3,6 2,8 
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 119,2 0 6,2 4,7 
indústries químiques 120,8 -0,8 6,2 5 
fabricació de productes farmacèutics 101,9 -0,2 -2,2 -2,4 
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 117 -0,1 5,5 3,8 
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 115 0,4 1,1 1,7 
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 122,9 1 4,9 3,3 
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 125,8 0,5 8,6 5,2 
fabricació de maquinària i equips mecànics 112,8 0,1 1,4 1,1 
fabricació de material de transport 108,1 -0,1 0,5 -0,1 
altres indústries manufactureres 134 0,7 16 11,9 
Energia elèctrica i gas 155,4 4,4 14,9 14 
Subministrament d'aigua* 128 -0,1 4,9 2,7 
Font: Idescat i INE.     
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2. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ 

 

 

 

Expedients de regulació per grans sectors d’activitat 

El nombre d’expedients de regulació d’ocupació (ERO) autoritzats durant els 7 primers 
mesos (de gener a juliol) de 2011 és de 2.101, el 7,7% més que el mateix període de 
l’any anterior. Els expedients han afectat però un 15,16% menys de treballadors 
(30.047 persones) que en relació als 7 primers mesos de l’any 2010. Si bé la xifra 
acumulada d’afectats fins aquest juliol és inferior a la registrada en els 7 primers 
mesos de 2010 (35.418), s’observa una repuntada del nombre d’expedients autoritzats 
i un creixement progressiu d’afectats a partir del mes d’abril en relació a l’any anterior.    

 

Taula 5 

 

  2010 2011 (%) 
Treballadors afectats ERO  35.418 30.047 ‐15,16% 
Nº ERO autoritzats  1.950 2.101 +7,70% 
 

 

Gràfic 10 
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Gràfic 11 

 

 

El nombre de rescissions de contracte per expedient de regulació d’ocupació en el 
conjunt dels quatre sectors ha estat de 6.485 en el mateix període. Els acomiadaments 
per expedient de regulació han disminuït un 21,7% respecte dels acumulats en els 7 
primers mesos de 2010.   

El gràfic 12 mostra com l’efecte acumulatiu dels acomiadaments durant els 7 primers 
mesos de l’any s’ha anat moderant des de 2009, any que es produeix un màxim 
d’afectats per ERO amb extinció de contracte, fins 2011 on la corba suavitza el 
pendent. La disminució progressiva del nombre de treballadors acomiadats s’explica 
per la reducció de plantilles i el tancament d’empreses registrat en els anys anteriors.  

 

Gràfic 12 
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En relació als 4 grans sectors econòmics, és la Industria qui més  treballadors afectats 
acumula per expedients de regulació amb 14.134 afectats (47% del total), segueix el 
sector de Serveis amb 11.791 afectats (39%) i el sector de la Construcció amb 3.931 
afectats (13%).  Els sectors que han augmentat en nombre de treballadors afectats, en 
relació als mateixos mesos de l’any anterior, són: construcció (+31%) i Serveis (+18%). 
Els que han disminuït són La Indústria (-35%) i l’Agricultura (-33%). 

Pel que fa al tipus d’expedient i l’efecte, la major part dels expedients han sigut de 
reducció de jornada (17.298). Els de suspensió temporal han afectat 6.264 persones, i 
els de rescissió de contracte, a 6.485 treballadors.  

 

Gràfic 13 

 

 

Gràfic 14 
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Indústria  

El sector industrial és el que ha registrat un major nombre de treballadors afectats per 
expedients de regulació d’ocupació en els 7 primers mesos de l’any (14.134). 
D’aquests 2.506 han sigut d’extinció de contracte, i la resta han sigut suspensions 
temporals de contracte (2.952), i reducció horària (8.676). 

Els acomiadaments a la indústria de gener a juliol se situen poc més de la meitat dels 
acomiadaments en el mateix període de 2010, encara que amb una tendència a 
augmentar entre juny i juliol. 

 

Gràfic 15 

 

 

Construcció  

El sector de la Construcció ha continuat incrementant el nombre d’afectats per 

expedients de regulació per sobre dels registrats el 2009 i el 2010 (veure gràfic 16). De 

gener a juliol, els expedients van afectar a 3.931 treballadors. La rescissió de 

contractes va afectar 884 treballadors. La resta dels treballadors afectats ho van ser 

per reducció horària o per suspensió temporal de contracte.   

Pel que fa a la mesura, s’observa una tendència a tornar a incrementar els expedients 

de suspensió temporal de contracte, a canvi de disminuir el nombre d’expedients de 

reducció de jornada. 

 
13



Gràfic 16 

 

 

Gràfic 17 

 

 

Serveis 

El sector Serveis presenta una recrescuda pel que fa al nº de treballadors afectats per  

expedients de regulació d’ocupació. En els 7 primers mesos hi ha hagut 11.791 

treballadors afectats (+18% en relació al mateix període de l’any 2010).  
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Gràfic 18 

 

 

En funció del seu efecte, la major part dels expedients són de reducció de jornada 

(6.624). La suspensió temporal ha afectat a 2.075 treballadors, i els de rescissió a 

3.092 treballadors.  

Gràfic 19 

 

Agricultura 

L’agricultura resulta ser el sector menys afectat pels ERO en els 7 primers mesos de 

l’any. En total 162 persones han resultat afectades pels expedients de regulació, dels 

quals 47 van ser de reducció horària, 112 de suspensió de jornada i 3 de rescissió.  
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Gràfic 20 

 

Acomiadaments individuals 

Des de gener fins a maig s’han produït 15.884 extincions de contracte amb conciliació 
individual. En el mateix període de l’any anterior es va registrar un nombre 
d’acomiadaments individuals lleugerament superior (17.097).  

Taula 6 

Taula Acomiadaments individuals i col·lectius    
 gener-juliol 2011 (%) gener-juliol 2010 (%) 
acomiadaments ERO 6.485 23,1% 8.290 26,4%
acomiadaments individuals 21.636 76,9% 23.166 73,6%
 

Els acomiadaments individuals continuen representant, en els 7 primers mesos de 
l’any, la major part dels acomiadaments. Concretament representen el 76,9% del total 
d’acomiadaments. Els acomiadaments col·lectius via expedient de regulació han 
representat només el 23,1% de les extincions de contracte.  
 
Gràfic 21 
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Gràfic 22 

 

 

Pel que fa als efectes de la reforma del mercat de treball que va entrar en vigor l’agost 

de 2010, un any després es pot afirmar que els seus efectes son pràcticament nuls.  

Els acomiadaments individuals han passat a representar després de l’entrada en vigor 

de la reforma laboral el 76,9% del total d’acomiadaments (individuals + col·lectius).  En 

el mateix període anterior a la reforma representaven el 73,6%. La reforma laboral no 

ha tingut pràcticament incidència en el patró de d’acomiadament que continua sent 

fonamentalment individual. Els expedients de regulació d’ocupació han incrementat, en 

els 7 primers mesos de 2011, el seu pes en relació al total d’acomiadaments tan sols 

en 3 dècimes.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17



3. NOTES DEL MERCAT DE TREBALL 

 

Ocupació 

El 2n trimestre de 2011, l’ocupació a Catalunya s’ha reduït en un -0,2%, respecte el 

mateix trimestre de l’any 2010. Aquest resultat es tradueix en -5.992 persones 

ocupades menys i deixa un total de 3.101.114 persones ocupades.   

Aquestes dades desagregades per sexe ens permeten veure que la reducció del 

nombre de persones ocupades, només la protagonitzen els homes (-39.817 homes 

ocupats menys), ja que les dones, malgrat la situació de crisi, han aconseguit 

augmentar el nombre d’ocupades en 33.825. 

 

Taula 7 

Variació absoluta Ocupació 2n trim 2010-2011 

    

 Total Homes Dones

Agricultura -15.490 -15.472 -18

Indústria -28.027 -7.706 -20.321

Construcció -39.969 -32.202 -7.767

Serveis 77.494 15.563 61.931

Total -5.992 -39.817 33.825

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

 
 
Si observem els resultats obtinguts per grans sectors d’activitat, podem veure com 

l’únic sector que experimenta un increment en el nombre de persones ocupades és el 

sector serveis, concretament un 3,6% més que el mateix trimestre de l’any 2010. En 

aquest cas, tant homes com dones presenten resultats positius. 
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Gràfic 23 

 

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

 

Taula 8 

Variació interanual (%) Ocupació 2n trim 2010-2011 

 Total (%) Homes (%) Dones (%)

Agricultura -22,7% -28,6% -0,1%

Indústria -4,7% -1,9% -11,1%

Construcció -13,9% -12,5% -27,3%

Serveis 3,6% 1,6% 5,2%

Total -0,2% -2,4% 2,4%

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

 

En el sector serveis són les dones les que presenten l’increment més elevat, 

concretament d’un 5,2% mentre que els homes ho fan només, en un 1,6%. 
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Gràfic 24 

 

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

 

Evolució de l’ocupació en els serveis 

La població ocupada en el sector serveis a Catalunya ha augmentat en un 3,6% 

interanual i 77.494 persones ocupades més en el 2n trimestre de 2011. 

 

Taula 9 

Activitats amb major increment d’ocupació en els Serveis   

2n trimestre 2010-2011 Variació (N) Variació (%) 

Comerç al detall 18.896 6,5% 

Serveis a edificis i activitats de jardineria 13.063 16,4% 

Serveis de tecnologies de la informació 11.429 25,8% 

Emmagatzematge i activitats afins al transport 10.096 27,5% 

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

 

Les activitats amb els resultats més positius han estat: el comerç al detall amb gairebé 

19.000 persones més, els serveis a edificis i activitats de jardineria amb 13.063 
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persones, els serveis de tecnologies de la informació amb 11.429 persones i 

l’emmagatzematge i activitats afins al transport amb 10.096 persones més. 

 

Taula 10 

Activitats amb major decrement d’ocupació en els Serveis  

2n trimestre 2010-2011 Variació (N) Variació (%) 

Educació -16.596 -8,3% 

Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions -13.486 -29,9% 

Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes -12.258 -22,1% 

Edició -5.168 -33,5% 

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

 

Per altra banda, les activitats que destaquen per la seva reducció d’ocupació són: 

educació amb -16.596 persones menys, mediació financera amb -13.486 persones, 

venda i reparació de vehicles de motor amb -12.258 persones i edició amb -5.168 

persones ocupades menys. 

 

Evolució de l’ocupació en la construcció 

El 2n trimestre de 2011, la població ocupada en la construcció s’ha vist reduïda en un -

13,9% i -39.969 persones ocupades menys en comparació al mateix trimestre de 

2010. 

Taula 11 

Activitats del sector de la Construcció 2010-2011   

2n trimestre 2010-2011 Variació (N) Variació (%) 

Construcció d'immobles -14.963 -13,4%

Construcció d'obres d'enginyeria civil 765 3,6%

Activitats especialitzades de la construcció -25.771 -16,8%

Font: Elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA (INE). 
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Si tenim en compte l’evolució de les activitats que hi ha dins aquest gran sector, 

podem veure com la construcció d’obres d’enginyeria civil és l’única que presenta 

resultats positius, concretament ha aconseguit augmentar el nombre de persones 

ocupades en un 3,6% i 765 persones. 

Malauradament, tant la construcció d’immobles com les activitats especialitzades de la 

construcció presenten una reducció significativa tant en nombres absoluts com 

relatius. 

 

Evolució de l’ocupació en la indústria 

El sector de la indústria es caracteritza per ser el sector que pateix la reducció més lleu 

d’ocupació, en termes relatius. Concretament s’ha donat un decreixement del -4,7% i -

28.027 persones ocupades menys. 

 

Taula 12 

Activitats amb major increment d’ocupació en la Indústria   

2n trimestre 2010-2011 Variació (N) Variació (%)

Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 6.450 71,4%

Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 5.750 69,2%

Fabricació de begudes 4.809 59,3%

Fabricació de productes farmacèutics 4.460 18,4%

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

 

Els sectors que han aconseguit no només mantenir l’ocupació, sinó augmentar el 

nombre de persones ocupades són: subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i 

aire condicionat en 6.450 persones, la indústria de la fusta i el suro en 5.750 persones, 

la fabricació de begudes en 4.809 persones més i la fabricació de productes 

farmacèutics en 4.460 persones ocupades més. 

En termes relatius, l’increment més accentuat el presenta l’activitat de subministrament 

d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat amb un increment interanual del 

71,4%. 
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Taula 13 

Activitats amb major decrement d’ocupació de la Indústria   

2n trimestre 2010-2011 Variació (N) Variació (%)

Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques -13.309 -46,9%

Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs -11.668 -17,7%

Indústries químiques -10.217 -21,0%

Reparació i instal·lació de maquinària i equips -9.424 -36,1%

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

 

 

Per contra, les activitats que han patit la reducció més forta han estat: fabricació de 

productes de cautxú i matèries plàstiques amb -13.309 persones, fabricació de 

vehicles de motor, remolcs i semiremolcs amb -11.668 persones, indústries químiques 

amb -10.217 persones i la reparació i instal·lació de maquinària i equips amb -9.424 

persones. 

D’aquestes activitats, les que han patit la reducció relativa més forta han estat la 

fabricació de productes de cautxú amb una reducció interanual de -46,9% i la 

reparació i instal·lació de maquinària i equips amb un -36,1%. 

 
 
Contractació 

En aquest apartat hem analitzat les dades referents a la nova contractació registrada 

mes a mes que ofereix l’Observatori del treball. 

Hem volgut analitzar concretament l’evolució del període anterior a l’aprovació de la 

Reforma Laboral fins a la dada més actual que ens ha estat possible, en aquest cas, el 

mes de setembre de 2011. 

Per això, hem analitzat tant l’evolució de la contractació registrada mes a mes, com la 

variació que ha sofert cada mes respecte el mateix mes de l’any anterior, és a dir, el 

2010. En aquest últim cas, hem calculat la variació interanual dels mesos de gener a 

setembre de 2011. 

 
23



 

 

Gràfic 24 

 

Font:Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. 

 
Com podem veure, l’evolució de la contractació registrada a Catalunya durant el 
període 2010 i fins a agost de 2011, mostra dos punts d’inflexió que són els mesos 
d’agost de 2010 i de 2011, moments en que la contractació es veu reduïda de manera 
accentuada. 
Si analitzem l’evolució de la contractació registrada a partir de l’aprovació de la 
Reforma Laboral, que va ser al juliol de 2010, podem veure com el comportament de la 
contractació no varia en comparació al període anterior a l’aprovació d’aquesta. 
Per sexes, podem veure que la tendència és força similar, però en general hi ha 
menys contractació femenina que masculina en el període analitzat. Només a inicis de 
2010 la contractació presentava menys diferències entre sexes.  
Al setembre de 2011 podem veure com les diferències entre homes i dones s’escurcen 
amb un diferencial de només 2.796 contractes més dels primers.  
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Gràfic 26 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball. 

 

Si observem la variació interanual de la contractació registrada, podem veure com el 

mes de gener la contractació va incrementar un 12,2%, però tot seguit al febrer es va 

reduir un -0,5%. 

Només el mes de maig torna a presentar un increment significativament positiu, però 

els mesos de juny i juliol experimenten una reducció important.  

Els resultats del mes d’agost, serien positius si no fos perquè aquest augment de 3,2% 

de la contractació ha estat només temporal, ja que la indefinida ha continuat caient. És 

per això, que no podem parlar d’una millora sinó d’una precarització del nostre mercat 

de treball en temporada alta. 

Malgrat l’augment interanual del mes d’agost (3,2%), el mes setembre torna a 

experimentar una  caiguda considerable del nombre de contractes, concretament un -

3,5% i -7.339 contractes menys que al 2010.  
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Gràfic 27 

 

Font:Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. 

*inclou els contractes convertits en indefinits. 

 

Si observem el comportament de la contractació indefinida, podem veure que destaca 

el mes de setembre de 2010 per l’increment en 14.822 contractes, el mes d’agost per 

la forta caiguda en nombre de contractes indefinits (-8.532 contractes menys que el 

mes de juliol) i l’increment al mes de setembre de 2011.  

Aquest darrer mes, es caracteritza per augmentar significativament la contractació 

femenina, ja que dels 10.527 contractes nous que s’han realitzat en relació al mes 

d’agost, 6.547 han estat realitzats a dones. 

Si mirem l’evolució per sexes, podem veure que la contractació masculina ha estat 

sempre significativament superior, en nombre, a la femenina. Només els mesos de 

setembre de 2010 i de 2011, les dones presenten uns resultats lleugerament superiors 

al dels homes.  

Si tenim en compte que ja als inicis de 2010 partíem d’una situació poc saludable pel 

que fa a contractació registrada en el nostre mercat de treball, en aquests moments la 

situació no ha millorat, amb l’agreujant que suposa l’allargament d’aquesta situació per 
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a les persones que pateixen atur de llarga durada i per les que ja han esgotat els seus 

recursos. 

 

Gràfic 28 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball. 

*inclou els contractes convertits en indefinits. 

 

Si observem la variació interanual de la contractació registrada indefinida, podem 

comprovar com l’únic mes en el que la variació interanual és positiva i significativa és 

el mes de gener de 2011. En comparació al mateix mes de 2010, la contractació 

indefinida va augmentar un 11,3% i 2.194 contractes més. Tot i així, la tendència 

posterior ha estat decreixent de manera constant fins al mes d’agost. En aquest cas, la 

contractació indefinida ha augmentat en un 1,6%, increment que significa només 207 

contractes indefinits més. 

El mes de setembre presenta uns resultats molt negatius pel que fa a la contractació 

indefinida, ja que aquesta pateix una reducció del -14,9% i -4.088 contractes indefinits 

menys que el mateix mes de l’any 2010. 

Per tant, encara que en termes mensuals la contractació indefinida hagi augmentat, no 

és una dada gaire positiva si es té en compte que en termes interanuals aquesta, 

presenta una forta caiguda, època en que ja la situació no era gens favorable per a la 

contractació estable. 
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Gràfic 29 

 

Font:Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. 

 

Si observem l’evolució de la contractació de tipus temporal, podem veure com segueix 
una tendència similar a la de la contractació indefinida ja que són els mesos d’agost de 
2010 i de 2011 els que experimenten la caiguda més accentuada en el nombre de 
contractes. 

Per sexes, podem veure com la distància entre homes i dones pel que fa a nombre de 
contractes temporals no és tan accentuada com la que es dóna en la contractació 
indefinida. Tot i així, la tendència és força similar ja que s’ha donat fortes caigudes als 
mesos d’agost de 2010 i de 2011 i un repunt als mesos de setembre d’ambdós anys. 

Gràfic 30 
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  Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball. 

La contractació temporal ha patit una variació interanual molt diferent a la de la 

contractació indefinida. 

En aquest cas, podem veure com els mesos d’abril, juny, juliol i setembre presenten 

decreixements en la contractació temporal. El més significatiu és el de juliol ja que han 

estat -22.552 contractes temporals menys que el mateix mes de l’any 2010. 

El mes d’agost presenta un increment del 3,3% i 4.490 contractes temporals més i, en 

canvi, el mes de setembre de 2011 ha patit una reducció del -1,8% i -3.251 contractes 

temporals menys que el mateix mes de l’any 2010. 

Si tenim en compte que la reducció interanual de la contractació temporal (-1,8%) al 

mes de setembre va acompanyada d’un augment interanual (7,8%) de la població 

registrada com a aturada, podem afirmar que aquesta nova contractació temporal ha 

estat de molt curta durada i realitzada a una mateixa persona.  

 

Atur 

En aquest apartat hem analitzat les dades de l’atur registrat a les oficines del Servei 

d’Ocupació de Catalunya. En aquest sentit, el mes de setembre de 2011 es 

caracteritza per haver incrementat l’atur en un 7,8% interanual i deixar una xifra de 

600.930 persones aturades. Hi ha 43.662 persones aturades registrades més que fa 

un any. 

Gràfic 31 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. 

Si tenim en compte l’evolució de l’atur respecte el mes d’agost, podem veure com en 

aquest cas l’atur s’ha incrementat en un 2,8% i 16.282 persones aturades més. 

Gràfic 32 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. 

 

L’anàlisi de la variació interanual ens permet veure com els mes de setembre es 

caracteritza per presentar l’increment més accentuat de tots els mesos de l’any 2011, 

tant en nombres absoluts com relatius. 

Taula 14 
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Variació interanual atur registrat  

 2010-2011  

  Variació (N) 

 Gener  5.740

 Febrer 5.324

 Març 7.231

 Abril 7.885

 Maig 20.606

 Juny 22.133

 Juliol 31.678

 Agost 28.754

Setembre     43.662 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball. 

 

Gràfic 33 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. 

 

 

Entre homes i dones, podem veure com són els homes els que pateixen més atur que 

les dones en el període analitzat. Aquesta tendència, no es dóna per una millora de la 

situació de les dones en el mercat de treball, sinó que és resultat de la forta destrucció 

d’ocupació de sectors altament masculinitzats com és el cas de la construcció. 
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No obstant aquesta tendència, que respon a la situació de conjuntura econòmica, 

podem constatar que ja hi ha indicis d’un retorn a la situació d’atur estructural, 

protagonitzat majoritàriament per dones, ja que són aquestes les que tornen a patir els 

increments interanuals més forts de les xifres de l’atur. Concretament, al mes de 

setembre, aquestes augmenten en un 9,1% interanual, mentre que els homes ho fan 

en un 6,7%. 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 34 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball. Departament d’Empresa i Ocupació. 

 

Si observem l’evolució de l’atur dels grans sectors d’activitat, podem veure com el mes 

de setembre, el sector que més ha augmentat l’atur en nombres absoluts és el sector 

serveis, amb 37.141 persones aturades més, el que significa un 11,4% d’increment 

 
32



interanual. Aquest sector juntament amb l’agricultura, són els que presenten 

increments d’atur en tots els mesos de l’any. 

El cas de l’agricultura reflexa clarament la finalització en gran part, de la campanya 

agrària ja que més de 3.000 persones provinents d’aquest sector s’han quedat sense 

feina durant el mes de setembre. 

El sector de la indústria es caracteritza per ser el que ha aconseguit reduir les xifres de 

l’atur en tots els mesos de 2011, mentre que la construcció també ho fa a excepció 

dels mesos d’estiu. En aquest cas, l’atur en la construcció ha augmentat 

interanualment en un 3% (2.928 persones aturades més) a l’agost i un 3,8% al 

setembre (3.634 persones aturades més). 

 

 

 

4. CONCLUSIONS I PROPOSTES 

 

 

Conclusions 

 

 El PIB alenteix el creixement a partir del primer trimestre de 2011 després d’un 

creixement continuat en els anteriors mesos de 2010. El creixement de 0,7% 

interanual registrat el segon trimestre de 2011, confirma una desacceleració de 

l’economia, i les previsions fetes pel Banc d’Espanya. Aquestes estimacions situarien 

el PIB de 2011 en el 0,8%. Es tracta d’una mala notícia per a la creació d’ocupació. 

L’estimació de creixement a la zona euro també va a la baixa. Tot i compartir la 

tendència, cal recordar que la davallada econòmica a Europa no va impactar tant com 

a l’economia Espanyola i Catalana.  

 

 El comportament del sector industrial indica un deteriorament en els primers mesos 

de 2011 pel que fa a l’índex de clima i a l’índex de producció industrial. En general, els 
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indicadors de producció, preus i confiança del sector industrial apunten a una clara 

desacceleració de la recuperació que es venia donant en els trimestres anteriors.  

 

 El nombre d’expedients de regulació d’Ocupació (ERO) autoritzats durant els 7 

primers mesos (2.101 expedients) ha augmentat d’un 7,7% respecte del mateix 

període de l’any anterior (1.950 expedients).  

 

 Els treballadors afectats per ERO han augmentat significativament a la Construcció 

(+31%) i als Serveis (+18%), i han disminuït a la Indústria (-35%) i a l’Agricultura (-

33%). El nombre total d’afectats continua sent molt elevat a Catalunya (30.047) els 7 

primers mesos de l’any. Quasi la meitat dels afectats per expedient de regulació (47% 

pertanyen al sector industrial degut al pes específic del sector industrial en l’ocupació a 

Catalunya. 

 

 L’acomiadament individual continua sent la forma principal d’extinció de contracte 

(el 76,9%) enfront de l’acomiadament col·lectiu que tant sols representa el 23,1% de 

les extincions de contracte. En els 12 mesos que segueixen a l’entrada en vigor de la 

reforma laboral, el pes dels acomiadaments individuals en el conjunt d’extincions de 

contracte es manté pràcticament igual que abans de la reforma. No es pot pas dir que 

les mesures contingudes en la reforma del mercat de treball  estiguin desincentivant  

l’acomiadament en favor de mesures de suspensió o de reducció horària a través 

d’expedients de regulació. L’empresari continua optant de manera majoritària per 

l’acomiadament individual, beneficiant-se ara d’unes indemnitzacions més minses, 

mantenint l’arbitrarietat que acompanya els acomiadaments individuals.  

 

 El mercat de treball català continua mostrant una situació preocupant amb quasi 

6.000 persones ocupades menys en el segon trimestre 2011 que respecte fa un any. 

 

 l'ocupació al sector educatiu s'ha reduït en més de 16.500 efectius, una mostra més 

de que la reducció de la despesa pública en serveis adreçats a la ciutadania, a més de 

suposar una pèrdua injustificada de drets, sobretot per als segments de la població 
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amb menys oportunitats d'accés a serveis de caràcter privat, suposa una pèrdua de 

llocs de treball, al tractar-se de sectors intensius en ma d'obra. 

 

 la construcció continua perdent ocupació, així com la indústria, però en aquest 

darrer cas en menor proporció. L'excepció la constitueixen l'activitat de 

subministrament energètic, la fusta i el suro, la fabricació de begudes i de productes 

farmacèutics, subsectors que augmenten el nombre de persones ocupades. 

 

 hi ha quasi 44.000 persones més a l'atur que en el mateix període de l'any 2010. 

Destaca el fet de que els mesos de juliol i setembre, predominantment mesos marcats 

per l'increment de l'ocupació lligada a la temporada d'estiu, són els mesos amb major 

increment de l'atur. 

 

 Són homes majoritàriament la població aturada, però això no vol dir que  la situació 

de les dones al mercat de treball hagi millorat, sinó que es deu a la pèrdua d'ocupació 

de sectors masculinitzats com la construcció. Però la tendència va cap a l'atur 

estructural majoritari entre dones. 

 

 El sector serveis ha acumulat la majoria de les persones aturades, mentre que la 

indústria ha aconseguit reduir l’atur en relació el 2010. La construcció, tot i reduir l’atur 

a principis d’any, torna a incrementar les xifres de l’atur, respecte el 2010, a partir del 

mesos d’estiu. 

 

 L'anàlisi de l'evolució de la contractació registrada ens mostra, de nou, com la 

Reforma laboral no ha suposat l'augment de la contractació. 

 

Propostes: 

- cal la retirada dels aspectes més lesius de la Reforma Laboral, tal i com es proposa a 

la ILP presentada al Congrés dels Diputats per part dels sindicats majoritaris. La 

reforma és manifestament inútil per a crear ocupació i per a estabilitzar les condicions 

 
35



de treball. Els nivells d'atur es mantenen similars als d'abans de l'entrada en vigor de la 

norma, i la contractació registrada ha patit una clara precarització, ja que la insuficient 

contractació és majoritàriament de caràcter temporal. 

- cal apostar per la reactivació econòmica que suposi creació d'ocupació. Per a això, 

és necessària la inversió pública en serveis de caràcter públic que generen ocupació, 

famílies i empreses han d'accedir al crèdit per a crear demanda interna i impulsar la 

producció. 

- és imprescindible una formació per l'ocupació de caràcter integrat que garanteixi 

l'accés a la formació i a l'acreditació de competències professionals que millorin la 

qualificació dels treballadors i d'aquesta manera contribueixi a una major qualitat, 

productivitat i competitivitat empresarial, és a dir, en un nou patró de creixement basat 

en la qualitat de la producció i l'ocupació. La formació ha d'adaptar-se a les necessitats 

de les persones aturades, però també de les ocupades així com a les necessitats del 

mercat de treball. 

- cal una major tasca inspectora i sancionadora de la Inspecció de Treball per a evitar 

el frau en la contractació que la caiguda del nombre de contractes durant els mesos 

d'estiu, caracteritzats per l'ocupació estacional, evidencia. 

- cal impulsar un autèntic contracte adreçat als joves que combini formació teòrica i 

pràctica a les empreses, així com vincles laborals per als joves que no tenen dèficits 

de qualificació però que no poden accedir al mercat de treball. Aquests contractes han 

de contribuir a crear ocupació per a joves mitjançant la qualificació professional i 

l'experiència laboral. La darrera reforma laboral que perpetua la figura del contracte de 

formació, només allarga la precarietat laboral fins els 33 anys, sense garantir la 

formació ni la incorporació posterior dels joves a l'empresa, i que, de nou, són 

polítiques d'ocupació basades en les bonificacions i les subvencions que només 

suposen la reducció de costos empresarials i la precarietat laboral i salarial dels 

treballadors. 
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