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ECONOMIA 
El creixement del PIB 
es pot situar a l’entorn 

del 3% 
MERCAT DE 

TREBALL 
Creixerà l’ocupació. La 
taxa d’atur disminuirà 

però es mantindrà 
elevada 

FACTORS 
ESTRATÈGICS 

R+D+I 
Infraestructures 

Sostenibilitat 

 
BENESTAR 

I CONDICIONS 
DE VIDA 

El repte de fer arribar, 
de manera equitativa, 
 a tota la població la 
millora de la situació 

econòmica 
 

Àmbits d’anàlisi 



Aportacions a la variació interanual del PIB i creixement del PIB (Demanda) 

Evolució Economia 
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Economia 

Creixement real 1,5% 
Demanda 

Demanda interna 2,3 pp 

 consum de les famílies 2,5% 

 formació bruta de capital 4,3% 

 consum públic 1,2% 

Sector exterior -0,8 pp 

Oferta 

Indústria 1,5% (1,6% ocupació) 

Construcció -1,6% (-1,6% ocupació) 

Serveis 1,8% (2,9% ocupació) 

Agricultura 1% (-14,3% ocupació) 

Preus costos i productivitat 

IPC  0.1% 

Productivitat del treball  -0,4% 

Costos laborals unitaris  -1,2% 

PIB, preus i costos laborals 



1r any amb 
creixement 

de la població 
ocupada 

des de 2007 

Taxes  2013 2014 Var. (pp) 

Activitat 79,1 79,0 -0,1 

Ocupació 60,7 62,9 2,2 

Atur 23,2 20,4 -2,8 

Temporalitat 18,6 18,3 -0,3 

Treball a temps parcial 15,0 15,1 0,1 

 Ocupada 
•Nacionalitat 
espanyola 

•Entre 35-64 anys 
•Serveis i indústria 

▼ Aturada 
 

 
 Mercat de treball Evolució 

 Població 2013 2014 
Variació 

Valor 
absolut % 

En edat de 
treballar 4.850.987 4.782.554 -68.433 -1,4 

Activa 3.835.361 3.778.454 -56.907 -1,5 

Ocupada 2.943.892 3.006.112 62.221 2,1 

Aturada 891.470 772.342 -119.128 -13,4 



Relacions laborals i conflictivitat Mercat de treball 

Solució extrajudicial de conflictes 
expedients tramitats pel TLC 
(canvi de tendència) -25,8% 

  persones treballadores -75,5% 

  empreses afectades -62,7% 

Conciliacions efectives 82,4% 

 Amb acord 49,7% 

mediacions (canvi de tendència) -21,9% 

EROs -56,2% 

empreses concursades  
(canvi de tendència) -27,4% 

Conflictivitat laboral 

vagues (canvi de tendència) -17% 

    persones treballadores -60,7% 

    jornades no treballades -27,5% 



Sinistralitat laboral 

+0,7% 
 accidents 

laborals 

Accidents laborals Total Var. % Var. absoluta 

▼ en jornada laboral sense baixa 126.112 -3,1 -4.052 

 en jornada laboral amb baixa 77.298 +6.2 +4.526 

in itinere 14.976 +7,0 +984 

Malalties professionals registrades Total Var. % Var. absoluta 

▼ malalties 1.581 -15,1 -281 

Incapacitats de treball per 
contingències professionals Total Var.% Var. absoluta 

 nombre (mitjana mensual) 8.146 6,6 +506 

 durada (en dies) 33,4 +1.5 +0,5 

Mercat de treball 



Polítiques d’ocupació 

Pressupost definitiu política de despesa foment de l’ocupació: 511,5 M€ (- 4,2%) 

 

 

Polítiques 
actives 

 

  

 

Polítiques 
passives: 

prestacions 
d’atur 

 

 

 el nombre de persones beneficiàries i la despesa 

 La taxa de cobertura continua  El 2014 és el 64,2%, -3,7pp que 2013  
 234.122 persones registrades com a aturades no cobren cap prestació, 

8.335 persones més que l’any 2013 

Mercat de treball 

Persones 
beneficiàries 

Variació 
2013/2014 

Despesa 
M€ 

Variació 
2013/2014 

Total 359.878 - 12,5% 3.943,9 -18,7% 
Nivell contributiu 174.630 -19,1% 2.893,7 -22,3% 

Nivell assistencial 153.294 -8,8% 889 -10,0% 
Renda activa d’inserció 31.954 +16,7% 161,2 +16,4% 



Treball autònom 

  els autònoms amb gairebé el triple d’intensitat que l’any 
anterior 

 519.013 persones treballen per compte propi 
 Enquesta de Població Activa (EPA) 

 Incrementen sobretot els autònoms amb nivell d’estudis 
superiors, trencant la tendència a créixer de les categories 
formatives de nivells més baixos. 

4,3% 
 autònoms 

Mercat de treball 



R+D+I  i Societat Digital 
 

Factors estratègics 

0,66 0,65

0,85 0,85

0,82 0,72

2012 2013

          

2,22
2,33

Despeses en R+D+I sobre el PIB 

RD sector públic RD interna sector privat Innovació menys RD interna sector privat



 Inversió en estoc 
 Es redueix un 24,4% la inversió pressupostada per l’Estat en infraestructures de 

transport 
 

 
 

 

 Serveis 
 Increment en el transport de mercaderies en tots els modes 

 
 Increment en el transport de passatgers, a excepció del volum de creueristes 
 
 

Factors estratègics Infraestructures de transport  



Sostenibilitat ambiental Factors estratègics 

 
 La preservació dels recursos naturals ha millorat, 

però falta assolir alguns objectius 
 

 
 D’ençà del 2005 les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle han caigut 
 

 

 Es produeix i es consumeix millor 
 

 



Previsions del CTESC Factors estratègics 

 S’espera  despeses internes en R+D per primera 
vegada en 5 anys gràcies a l’aportació del sector privat 

 La indústria tindrà un paper rellevant en les polítiques 
d’R+D+I 

Millora gràcies a 
la situació 

econòmica 
R+D+I 

Sostenibilitat 
Ambiental 

 

Continua la 
integració de la 

sostenibilitat 
ambiental a les 

polítiques  

Dificultats per augmentar la 
contribució de les energies renovables  

  l’aplicació de les directives ambientals de la UE 
  els esforços per la transició energètica 
  reforç a les polítiques de mitigació i d’adaptació al canvi 

climàtic 
  reforç d’un sistema productiu més eficient i de menor 

impacte ambiental 

 S’estancarà la contribució de les energies renovables a 
la producció d’electricitat   



Context poblacional Benestar i condicions de vida 

 La població catalana disminueix el 0,2% (disminució per tercer any consecutiu, si bé 
de forma més moderada) 
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Educació 

 Objectius Europa 2020: 

 Assolits els objectius d’educació infantil i d’educació superior 

 Disminueix l’abandonament escolar prematur 

 Retrocés en la participació de la població adulta en l’aprenentatge permanent 

 Evolució positiva en alguns indicadors de rendiment de l’alumnat 

Benestar i condicions de vida 



Salut 

  la cronicitat per l’envelliment demogràfic 

 El nivell de satisfacció amb el sistema sanitari es 
manté alt i estable 

  activitat d’urgències 

  activitat a l’atenció hospitalària, sociosanitària i la 
salut mental 

  les llistes d’espera de procediments quirúrgics 
garantits 

Benestar i condicions de vida 

el 81,1% 
de la població 

valora 
positivament el 

seu estat de salut 



Habitatge Benestar i condicions de vida 

 Transaccions immobiliàries d’habitatge 
  en habitatge lliure nou (4,0%) 
 I s’accelera  en habitatge de segona mà ( 66,6%) 
  la demanda de compra pel motiu inversió i es manté dèbil pel motiu residencial 

 
 

 Es desaccelera la caiguda dels preus 

Preu dels habitatges... Var. % 
nous -5,0% 

segona mà (per  Barcelona) 6,3%  

protegits -3,2%  

en lloguer -0,5% 



Protecció i inclusió social 

 Situació social 

 

 
 
 
 
 

 

 

 Situació del sistema de protecció social  

 
  la relació entre afiliacions i pensions (2014: 1,78 afiliats per pensió). 
 Buits de cobertura 
 Protecció dèbil a la infància i les famílies.  
  expedients de l’RMI (2013 i 2014). 
 Estancament del Sistema d’atenció a la dependència i  de la coresponsabilitat.  

Benestar i condicions de vida 

2013 2012-2013 (pp) 
S80/S20  5,7 +0,1 
AROPE  24,3% -0,4 
Risc de pobresa 19,8% +0,5 
Risc de pobresa infantil 27,3% +0,6 



Previsions del CTESC (1/3) 

La població 
continuarà disminuint   Demografia 

 A causa de la baixada de la natalitat i de l’evolució dels 
moviments migratoris com a resposta al context econòmic i 
laboral actual. 

Benestar i condicions de vida 

 El nostre sistema de protecció social està mal preparat per 
afrontar una crisi d’ocupació. 

 Es detecten buits i dèficits de cobertura. 

 Per raons de justícia i equitat, així com per les conseqüències 
en el desenvolupament econòmic i social del país. 

 Haurien d’adquirir més protagonisme les polítiques de 
protecció social cap a les llars sense ocupació i les llars sense 
cap ingrés.  

 L’aprovació del Pla per a la lluita contra la pobresa i per a la 
inclusió social és una passa positiva. 

Preocupa l’elevada 
pobresa infantil 

Protecció i 
inclusió 
social 

 Caldria redefinir els instruments de 
protecció social  



Previsions del CTESC (2/3) 

 Alerta davant l’increment de les desigualtats i de la vulnerabilitat 
social que podria condicionar negativament els resultats 
educatius 

 Alerta davant el menor rendiment educatiu dels nois respecte de 
les noies 

 Alerta per la davallada de la participació de la població adulta en 
l’aprenentatge permanent 

 
 Alerta davant els canvis en el model eductiu per la implementació de 

noves mesures introduïdes per la LOMCE (revàlides) 
 Desenvolupament de la llei de formació i qualificació professionals 
 Reforma educació universitària: nova estructura de les titulacions 

 

 Destaca l’alt percentatge de població jove amb estudis superiors 

 Tot i que millora, encara elevat abandonament escolar prematur  

 Risc de “polarització formativa” de la població catalana 

Reptes en termes 
d’equitat Educació 

 
Reptes en termes 

d’excel·lència 

Reformes del 
sistema 

Benestar i condicions de vida 



Polítiques  
condicionades per 

l’ajust del dèficit públic 

Previsions del CTESC (3/3) 

 Tot i això, l’estat actual de salut a Catalunya és bo 

Caldrà analitzar 
l’impacte de la crisi en 
la salut i en els hàbits 

de salut de les 
persones 

Salut 

Benestar i condicions de vida 

 El focus de les polítiques se centrarà en el foment del lloguer i 
la rehabilitació.  

 Les estratègies del SAREB i les entitats financeres sobre 
l’estoc d’habitatges buits poden tenir una important influència 
en l’evolució del preu de l’habitatge 

Habitatge 

Es preveu un modest ▲ de l’activitat 
de la construcció residencial 

i una evolució dispar del preu de compra 
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Saldo exterior, amb l’estranger i amb la resta de l’Estat espanyol (en milers de milions d’euros) 

preus i costos laborals Economia 

saldo 
de béns, serveis i turisme 

amb l’estranger i la resta de 
l’Estat espanyol  
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Evolució del mercat de treball 

 Evolució de la població activa i de la població ocupada (16-64 anys). 
Variació anual (%) 
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Evolució del mercat de treball 

 Evolució de la població ocupada (16-64 anys), per gènere, edat i nacionalitat 
 
   2014 Var. 2013-2014 (%) 

Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 3.006 1.426 1.580 2.639 368 2,1 2,9 1,4 3,0 -4,1 

16-24 150 73 77 132 19 -1,4 -5,3 2,6 1,3 -17,2 

25-34 682 341 341 564 119 -1,5 2,1 -4,9 -0,1 -7,9 

35-54 1.758 821 937 1.551 207 3,5 2,9 4,1 4,6 -3,5 

55-64 416 191 225 392 23 3,7 8,1 0,2 2,4 32,7 

  2014 Var. 2013-2014 (pp) 

Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 62,9 59,7 66,0 65,0 51,0 2,2 2,3 2,0 1,7 3,2 

16-24 24,2 24,1 24,3 25,5 17,9 -0,1 -1,0 0,8 -0,1 -0,9 

25-34 72,4 71,3 73,6 76,8 57,0 3,7 5,5 2,0 3,7 2,7 

35-54 74,3 70,3 78,2 77,1 58,4 2,6 1,9 3,4 2,0 4,1 

55-64 48,7 43,5 54,3 49,1 43,0 1,3 2,8 -0,4 0,9 7,2 



Evolució del mercat de treball 

 Evolució de la població ocupada (16-64 anys), per grans sectors 

  2013 2014 Var. 2013-2014 (%) 

Total 2.944 3.006 2,1 

Agricultura 52 44 -14,3 

Indústria 545 554 1,6 

Construcció 184 181 -1,6 

Serveis 2.163 2.227 2,9 



Evolució del mercat de treball 

 Distribució de la població aturada (16-64 anys) segons temps que porten 
buscant feina 
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Infraestructures 

 Inversió pressupostada per l’Estat 2013 i 2014 

2013 Pes (%) 2014 Pes (%) Var. 2013-
2014 (%) 

Var. 2013-
2014 (pp) 

Total 1.038 100,0 785 100,0 -24,4 0,0 

Carreteres 237 22,8 140 17,8 -40,9 -5,0 

Ferrocarrils 556 53,5 426 54,3 -23,3 0,8 

Ports 161 15,5 153 19,5 -5,0 4,0 

Aeroports 85 8,1 65 8,3 -22,8 0,2 



Taxa de risc de pobresa abans i després transferències socials, 2013 Benestar i condicions de vida 

<< 

44,1
39,1 35,8

81,2

19,3
27,3

19,8
12,4

Total <16 16-64 65 i més
Abans de transferències Després de transferències
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