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INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA
ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I DE
PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL
CATALUNYA 2008-2009

CATALUNYA 2009

Variació
intermensual (%)

Variació
interanual (%)

0,6

0,7

-37,6

-0,2

-5,2

Novembre 2008

Índex de preus de
consum1
Índex de preus
industrials2
Índex de producció
industrial

-

-18,7

3

Font: Idescat i INE.
1) Darrera dada: novembre de 2009.
2) Darrera dada: octubre de 2009.
3) Variació interanual de la mitjana de gener a octubre de 2009.

-29,7

-27,5

Octubre 2009

Novembre 2009

La inflació interanual s'ha situat al mes de novembre al 0,7%, un registre
positiu, cosa que no es produïa des del mes d'abril. La producció
industrial acumulada dels deu primers mesos de l'any ha caigut el
18,7% respecte de l'any passat, aquesta dada torna a ser lleugerament
menys intensa que la que veníem recollint darrerament. Finalment,
l'indicador de clima industrial a mes de novembre mostra una
percepció lleugerament menys negativa que la de setembre, i més de
deu punts percentuals menys negativa que la d'ara fa un any.

INDICADORS DE MERCAT DE TREBALL - RELACIONS LABORALS
ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

CATALUNYA Novembre 2009

2.649.332

Var. Interanual

Atur registrat1
Homes
Dones
Ctes. indefinits1
Homes
Dones
Ctes. temporals1
Homes
Dones
Afiliació. Total Sistema2

555.405
295.970
259.435
23.036
11.905
11.131
156.030
78.551
77.479
3.136.097

37,9
43,3
32,2
-16,2
-15,5
-16,9
14,7
15,7
13,8
-5,4

1) Font: Observatori del treball. Departament de Treball.
2) Font: Institut Nacional de la Seguretat Social. Ministeri de Treball i
Immigració.

CATALUNYA 2008-2009
2.497.725
Octubre 2008
Octubre 2009

582.890

Règim general

550.336

Règim
autònoms

Al mes d'octubre els treballadors afiliats al Règim General de la
Seguretat Social han tingut un decrement del 5,7% respecte al mateix
mes de l'any anterior. En el mateix període els treballadors afiliats al
Règim Especial de Treballadors Autonòms han tingut un decrement del
5,6%.

EL PERFIL DE LA POBRESA A CATALUNYA
TAXA DE RISC A LA POBRESA PER SEXE I EDAT

TAXA DE RISC A LA POBRESA PER COMPOSICIÓ DE LA LLAR

CATALUNYA 2008

Menys de 16 anys
De 16 a 64 anys
65 anys i més
Total

Homes

Dones

17,6%
13,0%
22,0%
15,0%

17,6%
15,5%
27,9%
18,1%

El risc a la pobresa afecta més les dones (el 18,1%) que els
homes (el 15%). En concret, les dones que tenen més de 65
anys (el 27,9%). Els col•lectius amb les taxes de pobresa més
elevades són les llars monoparentals, és a dir, les formades
per una persona adulta amb un o més fills dependents (48%),
les llars de dos adults amb tres o més fills dependents (45,7%) i
les llars de persones de 65 o més anys que viuen soles (41,4%).
FFontt de
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l taula
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àfi elaboració
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de l'Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de risc a
la pobresa 2008.

CATALUNYA 2008
Unitats: percentatges.

Llar unipersonal

30,4

Una persona de 65 anys o més
Dos adults, menors de 65 anys i sense
fills dependents
Dos adults, almenys un de 65 anys o
més, sense fills dependents
Altres llars sense fills dependents

41,4
10,4
27,2
10,6

Un adult amb un o més fills
dependents
Dos adults amb un fill dependent
Dos adults amb 2 fills dependents

48
12,4
15,8

Dos adults amb 3 o més fills
dependents
Altres llars amb fills dependents

45,7
12,8
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LA POBRESA A CATALUNYA L’ANY 2008

Taula 1. Taxa de risc a la pobresa. Persones adultes per
relació amb l’activitat. Catalunya, 2008

En conseqüència, es pot afirmar que els efectes de la crisi
sobre el mercat de treball poden agreujar les situacions
de pobresa infantil.
Gràfic 1. Taxa de risc a la pobresa. Persones per intensitat
de treball de la llar i fills dependents. Catalunya, 2008
Unitats: percentatges.

Unitats: percentatges.

82,1

Risc a la pobresa

21,5

Altres situacions d'inactivitat

28,3

41,5
21,6
12,6

Font: Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de
risc a la pobresa 2008.

La crisi econòmica ha tingut a Catalunya unes
conseqüències molt negatives en termes d’ocupació.
L’augment de l’atur està dibuixant un nou perfil de la
pobresa a Catalunya. Cada vegada són més comunes
les situacions de pobresa de persones que mai no van
pensar que es trobarien en aquesta situació.
La Comissió Europea considera necessària l’aplicació
d’estratègies actives d’inclusió social amb l’objectiu de
prevenir i combatre la pobresa i l’exclusió social. La
inclusió social activa és un objectiu de les polítiques
socials de l’Estat espanyol per al període 2008-2010, i
suposa situar l’ocupació en interacció amb una política
de garantia de rendes i amb l’accés a uns serveis de
qualitat.
L’aplicació de les estratègies actives d’inclusió
constitueix un factor indirecte però important per
promoure el benestar de la infància i la joventut.

1 Estadística de distribució personal de la renda i de risc a la
pobresa 2008 (Idescat). Pel que fa als resultats, malgrat que la
referència és l’any 2008, els ingressos a partir dels quals es
calcula la taxa de pobresa es recullen amb referència a l’any
2007.

9,5

4,8

16,4

Sense fills dependents

IT=0

16,7
25,4

Persones jubilades

Total

64,7

10,4

IT=1

Persones aturades
Persones inactives

10,8

0<IT<1

Persones ocupades

IT=0

Persones actives

IT=1

La relació de les persones amb el mercat de treball és un
factor que està vinculat amb situacions de pobresa. Així,
la taxa de risc a la pobresa és més elevada quan la
persona es troba aturada que quan es troba ocupada
(Taula 1). Per tant, el fet de tenir una ocupació
remunerada és un factor clau per evitar les situacions de
pobresa, si bé no és una garantia en els casos en què les
condicions de treball són precàries.

L’Informe sobre la protecció social i la inclusió social a
Espanya 2008-2010 destaca l’augment de la pobresa
infantil. La vinculació dels progenitors amb el mercat de
treball i la composició de la llar són factors determinants
d’aquesta situació. En aquest sentit, les taxes més
elevades de pobresa a Catalunya són les de les llars
monoparentals amb fills dependents (el 48%), i les de les
llars amb dos adults amb tres o més fills dependents (el
45,7%). Igualment, les situacions de més vulnerabilitat es
produeixen en aquelles llars amb fills dependents amb
cap o escassos llocs de treball, o amb ocupacions
insuficientment remunerades (Gràfic 1).

0,5<IT<1

La pobresa i el mercat de treball

La pobresa infantil

0<IT<0,5

L’any 2008 el 16,6% de la població de Catalunya es
trobava en risc a la pobresa, és a dir, que disposava
d’uns ingressos inferiors als 8.748 euros nets anuals
(llindar de risc a la pobresa), que equival a 729 euros
mensuals1. La relació de les persones amb el mercat
de treball és un factor determinant de les situacions
de pobresa. Aquesta relació, juntament amb la
composició de la llar, són factors que estan vinculats
amb la pobresa infantil.

Amb fills dependents

IT: intensitat de treball. La intensitat de treball de la llar es refereix
al nombre de mesos que han estat treballant durant l’any tots els
membres de la llar en edat laboral, proporcional al nombre total
de mesos que teòricament podrien treballar. El valor IT=1 indica
que a la llar totes les persones en edat de treballar ho han fet
durant tot l’any. A l’altre extrem, el valor IT=0 indica que a la llar
cap dels membres en edat de treballar ha estat ocupat.
Font: Idescat, Estadística de distribució personal de la renda i de
risc a la pobresa 2008.

Un altre factor que està relacionat amb la situació
descrita és el sistema públic de benestar, que està poc
desenvolupat en l’àmbit de les prestacions i els serveis a
la infància. Així, les transferències socials públiques només
contribueixen a reduir 4,8 punts percentuals el risc a la
pobresa de les persones menors de 16 anys, mentre que
les persones de 65 i més anys veuen reduïda la seva
pobresa 57,7 punts percentuals després de totes les
transferències socials.
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