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1) Darrera dada: mes de setembre de 2011.

Font: Idescat i INE.

Indicadors de mercat de treball

CATALUNYA Setembre 2011 CATALUNYA 2010-2011

Var. interanual

Atur registrat1 600.930 7,8

Variació intermensual 
(%)

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

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

3,2

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

Variació 
interanual (%)

-0,62 Al setembre els preus de consum han pujat el 0,2% respecte del mes anterior i
s'han encarit el 3,2% respecte del mateix mes de l'any passat. L'índex de preus
industrials ha pujat el 0,1% al setembre, i el 6,3% en termes interanuals. La
producció industrial mitjana dels vuit primers mesos d'enguany ha estat el -0,6%
més baixa que la de l'any passat. Finalment, l'indicador de clima industrial del
mes de setembre empitjora lleugerament en relació amb el d'agost, tot i millorar
respecte el d'ara fa un any.

2) Variació interanual de la mitjana de l'índex del mes de gener al mes d'agost (2010-2011).

0,2

Índex de preus industrials1

Índex de preus de consum1

Índex de producció industrial

6,30,1

-

-22,1
-16,4 -19,0

Setembre 2010 Agost 2011 Setembre 2011

INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS
54

Octubre 2011

2.473.845 2.409.471
Setembre 2010

Homes 310.955 6,7
Dones 289.975 9,1

Ctes. indefinits1 23.393 -14,9
Homes 11.174 -17,0
Dones 12.219 -12,9

Ctes. temporals1 179.139 -1,8
Homes 91.490 -1,7
Dones 87.649 -1,8

Afiliació. Total Sistema2 3.033.161 -2,3

1) Font: Observatori del treball. Departament d'Empresa i Ocupació.

2) Font: Seguretat Social. Ministeri de Treball i Immigració.

La indústria a Catalunya

CATALUNYA 1987-2005

CATALUNYA 2005 Percentatges sobre el VAB total

Percentatges

Indústria Serveis

Propensió a exportar1 27,54 5,99

Augmenta la demanda2 Indústria Serveis
impacte s/ ocupació 2,55 6,33
impacte s/ productivitat 0,05 -0,06
impacte s/ R+D 6,12 3,54

Augmenten les exportacions3 Indústria Serveis
impacte s/ ocupació 1,02 0,53
impacte s/ productivitat 0,02 0,07

Font: elaboració pròpia a partir de les TIOC 1987, 2001 i 2005.

PERÍMETRE INDUSTRIAL

Al setembre els treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social han
tingut un decrement del 2,6% respecte al setembre de l'any anterior. En el mateix
període els treballadors afiliats al Règim Especial d'Autonòms han tingut un
decrement de l'1,3%.

La indústria supera els serveis en propensió a exportar, en impacte sobre la
d i i i l'R D l d l' i l d d fi l i

2) Taxa de creixement de l'ocupació, la productivitat i l'R+D de tota l'economia quan augmenta el 
10% la demanda final de la indústria o els serveis.

PROPENSIÓ A EXPORTAR I INDICADORS D'IMPACTE QUAN 
AUGMENTEN LA DEMANDA FINAL I LES EXPORTACIONS

1) Percentatge que representen les exportacions a l'estranger sobre la producció de cada 
sector. No inclou els ingressos per turisme.

Règim general
Règim autònoms

539.455 532.706

Setembre 2010

Setembre 2011
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Perímetre industrial 
(1+2+3)

1. Indústria

3. Comerç més transport 
amb destí final

2. Serveis destinats a 
consum intermedi 
industrial

Font: elaboració pròpia a partir de la TIOC 2005.

productivitat i l'R+D total de l'economia quan augmenta la demanda final i en
impacte sobre l'ocupació total quan augmenten les exportacions.
El perímetre industrial representa el 44,4% del valor afegit total de l'economia
l'any 2005 mentre que l'any 1987 representava el 62,7%.

3) Taxa de creixement de l'ocupació i la productivitat de tota l'economia quan augmenten el 10% les 
exportacions a l'estranger de la indústria o els serveis.
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LA INDÚSTRIA A CATALUNYA: SITUACIÓ, REPTES I POSSIBILITATS 

 El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de 
Catalunya va aprovar amb data 3 d’octubre de 2011 
l’Informe que porta per títol “La indústria a Catalunya: 
situació, reptes i possibilitats”. A continuació s’exposen les 
principals conclusions i recomanacions de l’Informe. 
 
La indústria ha estat, és i serà un sector clau per a l’economia 
catalana. Tal i com es mostra a l’informe, la indústria genera, de 
manera directa i indirecta, al voltant del 44,4% del VAB, i més 
del 47% dels llocs de treball a Catalunya. Aquests registres fan 
de l’activitat industrial un puntal fonamental de l’economia 
catalana. La indústria apareix també com un sector amb una 
alta propensió a exportar (darrer gràfic pàgina anterior). Aquesta 
característica fa de la indústria un sector clau per a la 
recuperació econòmica a partir de la demanda exterior. 
 
Un creixement més centrat en la indústria milloraria la 
competitivitat i la productivitat mitjana de l’economia catalana. 
La indústria es mostra encara l’any 2005, i després d’un context 
de forta deflació relativa de preus industrials, com un sector 
capaç d’arrossegar a l’alça la productivitat aparent del treball en 
termes nominals del conjunt de l’economia. A més, la indústria 
és un sector amb forts arrossegaments sobre el conjunt de la 
despesa en R+D, un factor clau per generar majors cotes de 
competitivitat futura. Vegeu la darrera taula de la pàgina 
anterior. 
 
D’altra banda, la indústria, per la seva importància i els 
seus efectes d’arrossegament, és una activitat important 
de cara a consolidar i augmentar l’ocupació davant de la 
conjuntura existent. Per tant, no pot existir recuperació 
amb millora de la competitivitat i de la productivitat si no 
es presta més atenció a la indústria. 
 
En aquest context, es fa necessari focalitzar les mesures 
de foment a l’activitat industrial al voltant de quatre eixos: 
 
1. Augmentar la despesa d’R+D+I destinada a la 

indústria en sentit ampli, amb especial èmfasi en la 
innovació, tant tecnològica com no tecnològica, més 
lligada al mercat. 
 

2. Establir sistemes de suport als clústers ja existents i als 
emergents.  

 
3. Establir una línia de finançament per a l’activitat 

industrial. 
 
4. Establir mesures per tal de fomentar les exportacions, 

que poden passar per fomentar les exportacions que 
es realitzen actualment i incidir en un increment de la 
nostra base industrial exportadora. 

 
Els quatre grans eixos que s’han descrit es podrien assolir, en 
línia amb algunes propostes que ja recollia l’Acord estratègic 
2008-2011, amb les següents mesures: 
 
Fomentar el creixement i el dimensionament del teixit 
empresarial català, reforçar l’Observatori de Prospectiva 
Industrial i impulsar el programa de desenvolupament de clústers 
estratègics i la cooperació empresarial. 
 

Afavorir tant la col·laboració entre empreses (clúster), com la unió 
d’empreses (fusió, joint venture, AIE, etc.) quan sigui possible, 
cercant que les nostres empreses (especialment les pimes 
exportadores) guanyin dimensió. 
 
Consolidar l’Agència Catalana d’Inversions (ACI), fomentar la 
internacionalització i reforçar la projecció a l’exterior de 
Catalunya. Caldria orientar-la a promoure i atraure, de manera 
coordinada amb altres organismes, inversions empresarials sòlides 
i estratègiques. 
 
Assegurar el compliment dels objectius del Pla Estratègic 
d’ACC1Ó 2009-2013 per a la internacionalització de l'empresa 
catalana, que gestiona aquesta mateixa agència. Això hauria 
d’implicar impulsar la cooperació en l'àmbit de la 
internacionalització, desplegar la xarxa de plataformes 
empresarials, promoure la participació d'empreses catalanes en 
licitacions internacionals, impulsar la formació d'especialistes en 
comerç exterior, donar suport al paper de les empreses i els 
agents socials en la cooperació al desenvolupament i impulsar la 
presència catalana en institucions i organismes internacionals.  
 
Millorar l’oferta de sòl i edificació industrial, logística i de serveis a 
les zones industrials així com promoure una gestió més integral 
dels polígons industrials. Aquesta actuació hauria d’anar 
orientada preferentment a la concentració i la mancomunació, en 
un exercici de millora d’eficiència.  
 
Millorar la capacitat de recerca i d’innovació del teixit productiu 
català. Per fer-ho, cal potenciar les xarxes de transferència de 
tecnologia a Catalunya; també caldria valoritzar i comercialitzar la 
recerca produïda a Catalunya, i incorporar les funcions de 
prospectiva i vigilància tecnològica en el sistema.  
 
Promoure la generació d'activitat innovadora a les empreses a 
través d'estímuls i incentius directes, prioritzant les actuacions 
adreçades a la petita i mitjana empresa.  
 
Repatriar més i millor talent investigador, a partir d’iniciatives com 
el programa ICREA, i atraure i retenir emprenedors, captant els 
mitjans necessaris per dur-ho a terme  
 
Defensar la indústria amb una actitud ferma per part del Govern 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aprofitar els nínxols de mercat vinculats amb la sostenibilitat 
mediambiental, fet que permetria assolir també els objectius de 
sostenibilitat de l’agenda Europa 2020.  
 
Establir un marc de gestió del capital humà sensible a les 
necessitats del sector, especialment en l’àmbit de la formació 
professional. Una bona política de formació del capital humà del 
país seria una aposta que contribuiria a assolir també els objectius 
de l’agenda Europa 2020 en matèria d’ocupació.   
 
Finalment, seria molt positiu que les mesures de foment i suport a 
la indústria disposessin del consens dels agents socials, fet que 
facilitaria enormement la seva aplicabilitat. 

 

 

 

Vegeu Informe a: http://www.ctesc.cat/noticies/30070146.html 
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