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Indicadors de conjuntura econòmica
INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I DE
PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

CATALUNYA 2015-2016

CATALUNYA 2015-2016
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Font: Idescat.

Al mes d'agost, els preus de consum han augmentat el 0,2%, mentre que en
termes interanuals ho han fet el 0,1%. L'índex de preus industrials ha disminuït
el 0,2%, tot i que en termes interanuals encara registra una disminució del
4,2%. La mitjana de l'índex de producció industrial dels set primers mesos de
l'any ha augmentat el 4% respecte del mateix període de l'any passat.
Finalment, l'indicador de clima industrial del mes de d'agost es manté en la
franja negativa, lleugerament més negatiu que el del mes anterior, però menys
que el d'ara fa un any.

Font: Idescat.
1) Darrera dada: agost 2016.
2) Variació interanual de la mitjana de l'índex dels set primers mesos de l'any (20152016) corregit d'efectes de calendari.

Indicadors de mercat de treball
ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

CATALUNYA Agost 2016

2.394.046

Var. interanual (%)

Atur registrat1

445.440
199.096
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20.830
11.521
9.309
188.258
101.796
86.462
3.139.343

Homes
Dones
Ctes. indefinits1
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Afiliació. Total Sistema2

-12,0
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3,4

CATALUNYA 2015-2016

2.491.186

Agost 2015
Agost 2016

537.446 542.953

Règim general
Règim autònoms

Al mes d'agost l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 3,4% respecte al
mes d'agost de l'any anterior. En el mateix període els treballadors afiliats al
règim general1 han tingut un increment del 4,1% i els treballadors afiliats al
règim especial d'autònoms han tingut un increment de l'1%.
(1) Exclosos del règim general el Sistema Especial Agrari i el Sistema Especial de Treballadors de la

1) Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Llar.

Atur de llarga durada
EVOLUCIÓ DE LA TAXA D'ATUR I DE LA TAXA D'ATUR DE LLARGA DURADA. CATALUNYA (2005-2016)
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de l'EPA (INE).

La recuperació està incidint més en la reducció de la taxa d'atur que en la reducció del percentatge d'aturats a llarg termini. Fruit de les majors dificultats del
col·lectiu que més temps fa que es troba en aquesta situació per trobar feina, la sortida de la crisi està dibuixant una bossa de persones excloses d'aquest
creixement econòmic.

LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA I L’ATUR DE LLARGA DURADA
La crisi econòmica va provocar un increment molt important
de la taxa d’atur a Catalunya. La recuperació dels darrers
tres anys ha servit per reduir aquesta taxa, però no tothom
s’està beneficiant d’aquesta millora. A continuació s’analitza
l’atur de llarga durada (més d’un any buscant feina), a fi de
copsar la severitat de la situació d’atur en cada col·lectiu.
A fi d’homogeneitzar la comparativa s’utilitzaran els segons
trimestres dels anys 2008, 2013 i 2016, on les taxes d’atur se
situen, respectivament, en un 7,5%, 23,7% i 16,0%, i dibuixen
l’inici i el final de la recessió així com l’inici de la recuperació.
D’entrada, s’observa que el percentatge d’aturats de llarga
durada del 2008 (19,2%) difereix molt del dels anys 2013
(58,9%) i 2016 (58,1%), que són similars. Ara bé, en comparar
les distribucions de la població aturada segons el temps que fa
que busquen feina, s’observa que en l’any 2016 un 24,1% dels
aturats feia quatre anys o més que buscava feina, per un 9,6%
l’any 2013, mentre que la resta de categories han perdut pes
durant els darrers tres anys (vegeu gràfic). Així mateix, si
s’analitzen les variacions del nombre de persones aturades, es
constata que entre 2013 i 2016 els aturats que fa quatre anys o
més que busquen feina han augmentat un 67,1%, per un
descens del 33,5% del nombre d’aturats, sent l’única categoria
on augmenta el nombre de persones desocupades. És a dir, tot i
disminuir la taxa d’atur, la severitat de la desocupació entre les
persones que continuen sense feina és més alta l’any 2016 que
l’any 2013, si considerem el temps que fa que busquen feina.

Gràfic. Distribució de la població aturada, segons temps que
fa que busquen feina 1. Catalunya, segons trimestres dels
anys 2008, 2013 i 2016
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(1) m=mes i a=any.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE).

La taxa d’atur masculina s’ha reduït del 24,1% l’any 2013 al
14,4% l’any 2016 (-9,7pp,) per un descens del 23,3% al 17,8%
(-5,5pp) de la femenina, que després d’uns anys de taxes més
baixes torna a situar-se per sobre de la masculina1. Així mateix,
en aquest mateix període, entre els homes, l’atur de llarga
durada ha disminuït del 60,5% al 54,7% (-5,9pp), mentre que el
percentatge de dones desocupades en situació d’atur de llarga
durada ha passat del 57,0% al 61,1% (+4,1pp), en una mostra
més de la recuperació econòmica basada en un patró sectorial
més favorable a l’ocupació masculina. La taxa d’atur
disminueixmés entre els homes, i entre els que es mantenen a
l’atur la severitat és menor, mentre que entre les dones la taxa
1

Una part d’aquest descens s’explica per la pèrdua de població activa
masculina (-3,8%),mentre que la femenina creix el 0,9%.

d’atur es redueix menys i les que resten desocupades fa més
temps que busquen feina.
La taxa d’atur sempre acostuma a ser major entre les persones de
menys edat. En canvi, durant els darrers anys, el percentatge
d’aturats de llarga durada sempre ha estat major a més edat. En
aquest sentit, la recuperació sembla estar penalitzant més la
població activa de més edat, amb una reducció menor de la taxa
d’atur a mesura que augmenta l’edat2. Pel que fa a l’atur de
llarga durada, entre les persones de 55 a 64 anys en situació
d’atur s’observa un increment del percentatge d’aturats que fa un
any o més que busquen feina, del 72,3% l’any 2013 al 81,8%
l’any 2016(+8,8pp). Entre els de 35 a 54 anys s’ha reduït
mínimament del 63,6% al 62,3% (-1,3pp), com també entre els
de 25 a 34 anys, on ha passat del 51,5% al 50,6% (-0,8pp). En
canvi el descens ha estat més significatiu entre la població de 16
a 24 anys, i retrocedeix del 48,8% al 33,5% (-15,3pp). És a dir, la
taxa d’atur i la severitat d’aquest es redueix més entre els més
joves que entre les persones de més edat.
Normalment la taxa d’atur és més baixa per a la població de
nacionalitat espanyola que per a la de nacionalitat estrangera.
Durant el període recent (2013-2016), però, s’ha reduït més entre
el col·lectiu de persones de nacionalitat forana (-14,9pp) que
entre el de nacionalitat espanyola (-6,0pp)3. L’any 2016, el pes
dels aturats de llarga durada també és més gran entre les
persones de nacionalitat estrangera (60,7%) que entre els de
nacionalitat espanyola (57,2%), tot i una reducció entre els
primers (-3,3pp) i un augment entre els segons (+0,4pp) durant
els darrers tres anys. És a dir, la taxa d’atur i la severitat d’aquest
són encara més elevats entre la població de nacionalitat
estrangera, però ambdós paràmetres s’han reduït més en aquest
col·lectiu que entre les persones de nacionalitat espanyola.
En l’àmbit territorial, durant els darrers anys la taxa d’atur a la
província de Lleida ha estat més baixa que a la resta. Entre 2013 i
2016, però, el descens ha estat similar a Barcelona, Lleida i
Tarragona (-8,1, -7,2 i -7,4pp, respectivament), mentre que a
Girona ha estat lleugerament inferior (-5,5pp)4. En canvi, destaca
el descens del percentatge d’aturats de llarga durada a la
província de Girona durant els darrers tres anys (2013-2016), on
han passat del 52,4% al 46,2% (-6,2pp). Aquest percentatge és
inferior al que presenten a Lleida (53,6%) o Tarragona (56,0%) i
molt inferior al que s’observa a Barcelona (60,4%). Val a dir que a
Barcelona ha disminuït 0,6pp l’últim trienni, per un increment de
2,0 i 1,7pp a Lleida i Tarragona, respectivament.
Així doncs, la recuperació sembla haver beneficiat menys les
dones, les persones de més edat i la població de nacionalitat
espanyola pel que fa a taxes d’atur i severitat d’aquest. Malgrat
això, cal tenir present les fortes variacions en la població activa de
cada col·lectiu, que podrien explicar aquests comportaments
(especialment si es produeixen per l’emigració).

2

Una part d’aquest descens s’explica per la pèrdua de població activa
jove entre els anys 2013 i 2016 (-13,3% de 16 a 24 anys i -15,3% de 25 a
34 anys), mentre creix la de més edat (+2,0% de 35 a 54 anys i +15,6%
de 55 a 64 anys).
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Una part d’aquest descens s’explica per la pèrdua de població activa de
nacionalitat estrangera (-13,8%), mentre que la de nacionalitat espanyola
creix (+0,8%).
4

A Girona, Lleida i Tarragona una part d’aquest descens s’explica per la
pèrdua de població activa (vora el -5,0%), mentre que a Barcelona
aquesta no és tan intensa (-0,4%).

