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Número 20. Setembre 2008

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

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL
CATALUNYA 2007-2008

CATALUNYA 2008

Variació
intermensual (%)
Índex de preus de
consum¹
Índex de preus
industrials1
Índex de producció
industrial

-0,5

Variació
interanual (%)

-0,2

4,8

-0,3

Agost 2007

6,8

-

-3,6

2

Font: Idescat.
1) Darrera dada: mes d'agost.
2) Variació interanual de la mitjana acumulada de gener a
juliol.

-21,2

-20,6

Juliol 2008

Agost 2008

La inflació interanual s’ha situat en el 4,8% el mes d'agost, el 0,2% més
baixa que la del mes anterior. La variació dels preus industrials a l'agost
(6,8%) ha estat també lleugerament per sota de la del mes passat. La
variació de l'índex de producció industrial acumulada des de principi
d'any fins al juliol ha estat negativa, del -3,6% respecte del mateix
període de l'any passat. Finalment, l'indicador de clima industrial ha
registrat aquest mes d'agost un resultat lleugerament menys negatiu
que el del mes anterior tot i clarament per sota del d'ara fa un any.

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

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

CATALUNYA Agost 2008

CATALUNYA 2008

Var. interanual
1

Atur registrat

Homes
Dones
Ctes. indefinits1
Homes
Dones
Ctes. temporals1
Homes
Dones
Afiliació2

342.082
162.440
179.642
19.274
10.279
8.995
125.828
66.835
58.993
3.397.075

3.462.467
3 462 467

27,9
48,2
13,8
-22,4
-21,1
-23,9
-21,1
-20,9
-21,3
-0,5

3.397.075

Juliol 2008

Agost 2008

Al mes d'agost de 2008 la mitjana d'afiliació de treballadors/es al
sistema de la Seguretat Social ha tingut un decrement de 65.392
persones respecte a la mitjana del mes anterior.

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

CONTRACTACIÓ TEMPORAL
TAXA DE TEMPORALITAT EN FUNCIÓ DEL SECTOR
D'ACTIVITAT
CATALUNYA 2n trimestre 2008

Agricultura, silvicultura i pesca
Alimentació, tèxtil, cuir, fusta i paper
Extractives, refinament de petroli,
química, cautxú, metal· lúrgia, energia i
aigua
Construcció de maquinària,
equipaments electrònics, material de
transport i manufactures diverses
Construcció
Comerç i hostaleria
Transport
Finances i activitats immobiliàries
Administració pública, educació i
activitats sanitàries
Altres serveis
TOTAL
Font de la taula i del gràfic: microdades EPA (INE).

37,3%
15,7%
14,7%

TAXA DE TEMPORALITAT
NACIONALITAT

EN

FUNCIÓ

DE

L'EDAT

I

DE

LA

CATALUNYA 2n trimestre 2008

Unitats: percentatges.
78,5
63,5
43,7

52,3
40,7
22,9

17,4%

40,3
12,8

32,5
9,7

25,0
5,0

39,1%
21,0%
15,0%
20,6%

De 16 a 19 De 20 a 24 De 25 a 34 De 35 a 44 De 45 a 54 De 55 a 64
anys
anys
anys
anys
anys
anys

24,5%

La temporalitat se centra sobretot en els joves i els individus de
nacionalitat estrangera. El gràfic mostra una reducció de la
temporalitat a mesura que avança ll’edat
edat de ll’individu
individu, així com un
diferencial significatiu entre els individus amb nacionalitat espanyola i
els individus amb nacionalitat estrangera.

18,9%
21,8%

Nacionalitat espanyola

Nacionalitat estrangera

1

PERFIL DEL TREBALLADOR/A AMB CONTRACTE TEMPORAL A CATALUNYA
L’anàlisi que es presenta a continuació té com a objectiu
caracteritzar el perfil dels treballadors/res que tenen un
contracte temporal en el mercat de treball a Catalunya.
Amb aquesta finalitat, s’estima un model economètric
d’elecció discreta (Logit), que ens permet aïllar l’efecte que
tenen sobre la probabilitat d’estar ocupat/da amb
contracte temporal cadascunes de les variables que
defineixen tant els trets personals bàsics dels treballadors/res
com del sector d’activitat econòmica en què estan
ocupats/des.
Taula 1. Ràtios de la probabilitat de tenir contracte temporal
respecte al col· lectiu de referència. Valor del col· lectiu de
referència = 1
Variable

Valor

Edat
16 a 24 anys

6,60

25 a 34 anys

2,47

55 a 64 anys

0,38

Col· lectiu de referència: 35 a 54 anys
Nacionalitat

1,00

Espanyol/a

0,33

Col· lectiu de referència: estranger/a
Gènere

1,00

Dona

1,24

Col· lectiu de referència: home
Nivell d’estudis

1,00

Secundària

0,90*

Superior

0,66

Col· lectiu de referència: fins primària
Província de residència

1,00

Girona

1,11*

Lleida

0,87*

Tarragona

1,32

Col· lectiu de referència: Barcelona
Sector d’activitat econòmica

1,00

Agricultura

1,33*

Indústries alimentació, tèxtil, cuir, fusta i paper
Indústries extractives, refinament de petroli, química,
cautxú, metal· lúrgia, energia i aigua.
Construcció maquinària, equipaments electrònics,
material de transport i manufactures diverses

0,63

Construcció

1,53

0,57
0,64

Comerç i hostaleria

0,50

Transport

0,55

Intermediació financera i activitats immobiliàries

0,78*

Altres serveis
Col· lectiu de referència: Administració pública,
educació i activitats sanitàries
Contracte al sector públic versus privat

0,48
1,00

Sector públic

1,47

Col· lectiu de referència: sector privat
Durada de la jornada de treball setmanal

1,00

De 20 a 40 hores

0,56

40 hores

0,38

Més de 40 hores

0,53

Col· lectiu de referència: menys de 20 hores
* Diferència de probabilitat no significativa (5%).
Font: elaboració pròpia.

1,00

El principal avantatge d’aquesta metodologia rau en que
permet analitzar conjuntament tots els efectes de variables
que potencialment expliquen la temporalitat, mentre que
una anàlisi estrictament descriptiva només permet analitzar
individualment cadascuna de les variables. Els resultats que
s’obtenen són molt més clars i concloents. L’estudi s’ha
realitzat amb microdades del segon trimestre de 2008 de

l’Enquesta de Població Activa (EPA), ja que aquest és el
trimestre on el cicle econòmic té un impacte menor.
Per simplificar l’anàlisi s’han separat les variables per grups. El
primer d’ells inclou l’edat, la procedència, el gènere, el nivell
d’estudis i el lloc de residència. El segon inclou el sector
d’activitat i el nombre d’hores treballades.
En el model analitzat, pel primer grup de variables s’obtenen
els següents resultats:
- Els individus entre 16 i 24 anys tenen una probabilitat de
tenir contracte temporal de 6,6 vegades la probabilitat que
tenen els individus de 35 a 54 anys, una probabilitat de 2,5
vegades si es tenen entre 25 i 34 anys i 0,4 vegades si es
tenen entre 55 i 64 anys. És a dir, la taxa de temporalitat
decreix amb l’edat.
- Les persones de nacionalitat espanyola tenen un terç de
probabilitats de tenir contracte temporal respecte als
estrangers. O el que és el mateix, els estrangers tenen el
triple de possibilitats de tenir contracte temporal que els
espanyols sota igualtat de condicions en la resta de
variables.
- La dona té un 24% més de probabilitats de tenir contracte
temporal que l’home.
- El nivell d’estudis de l’individu només resulta determinant
per aquells que tenen estudis superiors, que presenten una
probabilitat de tenir contracte temporal de 0,66, o el que
és el mateix, tenen un 34% menys de probabilitats de tenir
contracte temporal que els individus que només tenen
estudis primaris. Les persones amb estudis secundaris
presenten taxes de temporalitat lleugerament inferiors a la
dels treballadors/res amb estudis primaris, però les
diferències no són significatives.
- El lloc de residència és el que menys condiciona la
temporalitat. De les quatre províncies catalanes, només
sobresurt Tarragona, a on la probabilitat de ser un
treballador temporal és el 32% superior a la probabilitat que
es té a Barcelona. A Girona i Lleida les diferències respecte
Barcelona no són significatives.
Per el segon grup de variables els resultats són els següents:
- El sector d’activitat on treballa la persona també influeix
sobre la probabilitat de tenir un contracte temporal. En
l’anàlisi s’ha pres com a referència l’Administració pública,
educació i activitats sanitàries. La probabilitat en aquest
sector no presenta diferències significatives respecte a
l’agricultura, silvicultura i pesca i la intermediació financera
i activitats immobiliàries. Excepte la construcció -a on hi ha
el 53% més de probabilitats de tenir contracte temporal
que estant a l’Administració pública, educació i activitats
sanitàries-, a la resta de sectors, la probabilitat de tenir
contracte temporal és menor que a l’Administració. Els
coeficients varien del 0,48 de la categoria altres serveis, fins
al 0,64 de construcció de maquinària. Dit altrament, a
l’Administració pública, educació i sanitat es pot tenir entre
el 55% i el 107% més de probabilitats de tenir contracte
temporal que als altres sectors (exceptuant la construcció).
- Les persones ocupades en el sector públic tenen el 47%
més de probabilitats de tenir un contracte temporal que els
del sector privat.

- Finalment, la durada de la jornada laboral també influeix

sobre la temporalitat. Les persones que treballen entre 20 i
40 hores setmanals, les que treballen 40, i les que superen
les 40 hores tenen una probabilitat de tenir un contracte
temporal que és el 44%, el 62% i el 47% inferior,
respectivament, que la de les que treballen menys de 20
hores setmanals, a igualtat d’altres característiques.
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