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1. L’ACORD ESTRATÈGIC PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ, LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ I LA COMPETITIVITAT DE L’ECONOMIA CATALANA
En l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat
de l’economia catalana, signat el 16 de febrer del 2005, es van adoptar diferents mesures
sobre la immigració.
Una de les mesures adoptades s’adreça a la millora de les condicions bàsiques de competitivitat i es refereix a la dotació de capital humà. Es tracta de dur a terme un conjunt d’actuacions en el terreny educatiu i en el dels serveis d’acollida i integració d’alumnat immigrant.
Les altres dues mesures es destinen a millorar la qualitat de l’ocupació i la cohesió social;
en la primera d’aquestes mesures s’acorda crear una comissió d’immigració en el marc del
Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i es constata la conveniència de crear el Servei d’Intermediació Laboral en Origen (SILO). La segona de les mesures
adoptades fa referència a la política d’integració de persones immigrades.
Actualment la Comissió d’Immigració ja està en funcionament, i és una de les comissions de
treball de què disposa el Consell de Direcció del SOC. És un òrgan executiu en el qual, a
més de l’Administració, hi són presents les organitzacions empresarials i sindicals.
Actualment funcionen dues oficines del SILO: una a Tànger, que té l’àmbit d’actuació territorial al nord d’Àfrica, i l’altra a Bogotà, amb competències d’actuació territorial a Llatinoamèrica. El Servei d’Ocupació de Catalunya posa a disposició de les empreses catalanes
aquestes oficines per facilitar la contractació en origen dels treballadors i treballadores
estrangers. Aquestes persones estrangeres només es poden contractar quan l’empresariat
té dificultats o no pot trobar un determinat perfil professional i ja ha recorregut a l’oferta de
treball catalana, espanyola i comunitària. És llavors que es pot adreçar al SILO, justificant la
seva petició. Aquesta justificació es pot basar en tres vies: una primera via és que l’oferta de
treball sigui per a una ocupació inclosa en l’Acord del Consell de Ministres que regula el contingent de persones treballadores estrangeres de règim no comunitari; la segona via és que
l’oferta de treball estigui inclosa en el Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura, i es pot optar
per la tercera via quan l’oferta de treball hagi estat gestionada per una Oficina de Treball de
la Generalitat i aquesta hagi emès el certificat d’inexistència de candidats per a l’oferta que
se sol·licita.
Els serveis que el SILO ofereix a les empreses són la preselecció de candidats, l’acompanyament o la representació davant l’Oficina Consular en la fase final de la selecció i el servei
de formació per a les persones seleccionades. També és remarcable la funció d’informació
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que adreça a les persones seleccionades sobre els aspectes laborals, socials i culturals de
Catalunya.
En la mesura referent a la política d’integració de persones immigrades, hi té cabuda el Pla

de ciutadania i immigració 2005-2008 que regula les línies d’actuació en matèria d’acollida i

integració de la població nouvinguda a Catalunya. Aquest Pla estableix mesures, entre d’altres, sobre la primera acollida, el paper de l’escola, els espais socials, la discriminació, la
normalització en l’accés als recursos i els dèficits en la convivència ciutadana.

Pel que fa al desenvolupament d’actuacions d’acollida, d’integració de persones immigrades
i de reforç educatiu, hi ha subscrit un conveni de col·laboració entre el Ministeri de Treball i
Afers Socials i el Departament de Benestar i Família, que es va prorrogar el juny del 2006 i
que comportarà la gestió a càrrec de la Generalitat de 40.942.170 €.
El Pla de ciutadania i immigració també estableix una línia d’ajuts als ens locals per desenvolupar programes d’acollida i integració, i destina recursos per al foment del coneixement
de les llengües i per al reforç educatiu.
D’altra banda, cal tenir present que el nou Estatut d’autonomia, malgrat que encara no s’hagi desplegat, atorga més competències a Catalunya en matèria d’immigració. Així, estableix
la competència exclusiva en l’autorització de permisos de treball per compte propi o aliè i la
resolució dels conflictes que se’n puguin derivar. També reconeix un paper més rellevant a

la participació en les decisions de l’Estat que tinguin una transcendència especial per a
Catalunya i, específicament, en la determinació del contingent.
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2. MARC NORMATIU: ANÀLISI DE LES DIFERENTS VIES
PER REGULAR ELS FLUXOS MIGRATORIS A ESPANYA
2.1. INTRODUCCIÓ
La política migratòria, tot i mantenir una certa independència normativa i de decisió, cada
cop està més condicionada per criteris i orientacions establertes per la Unió Europea (UE).
En els darrers anys l’augment de les migracions i el canvi de les condicions socioeconòmiques
en les quals es desenvolupa el fenomen de la immigració justifiquen la necessitat de canviar
l’àmbit d’actuació i deixar de banda la concepció sobiranista segons la qual totes les competències en matèria migratòria corresponen exclusivament a les institucions centrals dels estats.
Actualment la situació és molt complexa, amb ramificacions econòmiques, socials, jurídiques
i culturals que impedeixen als estats membres abordar-la de forma aïllada.1 La mobilitat eco-

nòmica, la realitat del mercat únic europeu i la permanent dissolució de les fronteres dins
d’Europa fan cada cop més necessària una política europea comuna en matèria d’immigració.
Així, a la Cimera de Tampere, que va tenir lloc l’octubre del 1999, es va desenvolupar una
estratègia per articular una política comunitària d’immigració, a l’entorn de quatre pilars: cooperació al desenvolupament, sistema comú d’asil i refugi, polítiques d’integració i control de
fluxos migratoris. El desenvolupament d’aquests quatre pilars s’ha fet de manera desigual,
amb un gran desplegament de comunicacions i normes relacionades amb el control dels fluxos migratoris, el reforçament de les fronteres exteriors, la lluita contra la immigració irregular, l’harmonització judicial i policial, etc. Els aspectes d’integració i cooperació al desenvolupament dels països emissors no s’estan desenvolupant al mateix ritme.
Comparativament, si s’examinen les normes sobre immigració dels e s t a t s e u r o p e u s,2 s’observa que hi ha grans diferències entre les dels països del centre i el sud i entre tots aquests
i els països nòrdics. Però, si s’analitzen amb atenció les línies fonamentals de les normes,
s’hi veu una orientació comuna. En primer lloc, la peça bàsica és l’obtenció del permís de
treball, que duu aparellada la del permís de residència, a partir de la contractació en origen.
Un altre element comú és la intervenció en la contractació del criteri de preferència en favor
de la persona aturada nacional, comunitària o de l’estrangera amb permís, de manera que
l’empresa ha de tenir en compte primer els treballadors i treballadores potencials que hi ha
al país i, només quan s’hagi comprovat que cap d’aquests no demana treball o que no encaixa en el perfil requerit, pot contractar una persona estrangera procedent d’un país extraco1 Serrano García, Juana M., Política comunitària d’immigració, «Estudis sobre Estrangeria», Ed. Bomarzo, 2005.
2 Aja, Eliseo i Díez, Laura, La regulació de la immigració a Europa, col·lecció d’Estudis Socials, núm. 17, Fundació
La Caixa.
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munitari. També s’observen semblances en els trets generals dels permisos de residència,
que solen ser temporals al començament i que van seguits de renovacions fins aconseguir
el permís permanent o indefinit, normalment al cap de cinc anys continuats de treball i resi-

dència al país. L’obtenció d’aquest permís es vincula a l’existència de mitjans de vida suficients, que poden estar determinats pel desenvolupament d’una activitat laboral, si bé es pot
obtenir per reagrupació familiar o per raons humanitàries.

Un altre estudi3 sobre les principals tendències recents dels moviments i les polítiques
migratòries als països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
(OCDE) mostra el creixent interès per les migracions per motius laborals. Aquest interès
influeix en dos aspectes específics de les polítiques: primer, en el reclutament de persones
immigrants altament qualificades mitjançant polítiques selectives en un context de competició internacional, tendent a atreure o retenir aquestes persones treballadores (Finlàndia,
Japó, Àustria, Estats Units, Nova Zelanda, Austràlia, Irlanda, França, Regne Unit i
Espanya);4 i segon, en el recurs temporal a una mà d’obra immigrant sovint temporera, poc
qualificada per pal·liar l’escassetat de mà d’obra al país. A més, alguns països de l’OCDE
han posat en marxa mesures destinades a atraure els estudiants estrangers, considerats
com a persones treballadores qualificades potencials que ja han desenvolupat relacions
estretes amb els països d’acollida (Canadà, Nova Zelanda, República Txeca i Grècia).
Finalment, hi ha alguns països membres de l’OCDE que mostren una tendència a repartir
millor els immigrants segons les necessitats del mercat local, per evitar així els problemes
d’integració causats per una forta concentració d’immigrants en algunes zones.
Tot i les polítiques que els diferents països apliquen en qüestions d’immigració, la majoria no
han pogut evitar la necessitat de dur a terme regularitzacions5 extraordinàries en un moment
o altre de la seva història. Van tenir lloc processos extraordinaris de regulació: a Espanya,
els anys 1986, 1991, 1996, 2000, 2001 i 2005; a Itàlia, els anys 1986, 1990, 1995, 1996,
1998 i 1999; a Grècia, en el període 1997-1998; a Portugal, entre el 1992 i el 1993 i el 1996;
a França, els anys 1973, 1981, 1991, 1997 i 1998, i a Bèlgica, els anys 1974, 1997 i 1999.

3 Garson, Jean-Pierre, «Principals tendències recents dels moviments i polítiques migratòries en els països de
l’OCDE (2006)», Revista Espanyola del Tercer Sector, setembre-desembre, 2006. [Extret d’International migration
outlook: sopemi 2006, Edition, OCDE, 2006.]
4 Resolució de 28 de febrer de 2007, de la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració, per la qual es disposa la
publicació de l’Acord del Consell de Ministres, de 16 de febrer de 2007, pel qual s’aproven les instruccions segons
les quals es determina el procediment per autoritzar l’entrada, la residència i el treball a Espanya d’estrangers en
l’activitat professional dels quals concorrin raons d’interès econòmic, social o laboral, o relatives a la realització
de treballs d’investigació i desenvolupament, o docents, que requereixin alta qualificació, o d’actuacions artístiques d’especial interès cultural (BOE núm. 65, de 16 de març de 2007).
5 Solanes Corella, Àngels, La paradoxa del principi de control de fluxos migratoris (2003), Universitat de València,
XIX Jornades de la Societat Espanyola de Filosofia Jurídica i Política, Las Palmas de Gran Canaria, 6 i 7 de març
del 2003.
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En principi, la contractació en origen és una fórmula de contenció de l’arribada de persones
estrangeres (tot i que cap sistema garanteix l’absència d’immigració irregular) i d’establir vies
que, de manera excepcional, permetin l’accés a la regularitat en el territori (processos de
regularització, arrelament). A parer d’alguns autors, aquesta fórmula sembla encertada,6
atès que el veritable efecte de crida es produeix arran de les diferències existents entre les

economies i de les possibilitats de trobar feina als països d’arribada, encara que sigui en
situació irregular. Segons la teoria del capital humà, la persona immigrant té una major pro-

pensió a emigrar (a invertir en emigració) com més bones són les expectatives d’ocupació
en el país de destinació i si els salaris són més alts, si hi ha més atur i menys expectatives
salarials en el país d’origen i si són menors els costos de trasllat.7

Altres autors també consideren que cal trobar una solució urgent al problema de la immigració irregular, amb la qual, lluny d’obrir-se processos de regularització com els viscuts en
altres moments, que en general requerien tan sols un certificat en què constés que s’havia
residit a Espanya o la pèrdua de la titularitat d’un permís de residència anterior, es promogui la regularització, amb l’estudi de cada supòsit, atenent a l’arrelament social i laboral, les
condicions de l’estada i els antecedents de cada individu.8
Tampoc es pot oblidar que el treball és, sens dubte, el factor essencial d’integració de la
població immigrant i qualsevol enduriment que s’estableixi per a la concessió i/o renovació
de les autoritzacions per treballar pot comportar l’increment del nombre d’immigrants en
situació d’irregularitat.
També cal tenir en compte que en moltes ocasions és la mateixa Administració que, com a

conseqüència de l’adopció d’ordres d’expulsió impossibles d’executar, per manca de mitjans
materials o econòmics i/o d’instruments legals, aboca a la irregularitat nombrosos immigrants al país.

En qualsevol cas, l’afluència d’immigrants que no segueixen els procediments d’immigració
establerts legalment s’ha mantingut constant al llarg dels anys, atès que els motius que fan
que les persones abandonin els seus països segueixen persistint, i si no es disposa de procediments més o menys flexibles, lligats o no a la inserció en el mercat de treball, el gruix
d’immigrants en situació irregular serà, en major o menor mesura, continu.

6 San Martín Mazzucconi, Carolina, «L’accés dels estrangers al mercat de treball: règim general i contingent»,
Revista del Ministeri de Treball i Afers Socials, núm. 63, 2006.
7 Pérez Infante, José Ignació, El marc legal i la problemàtica de l’ocupació dels estrangers a Espanya: una perspectiva econòmica, febrer del 2007.
8 Rojo Torrecilla, Eduardo (coord.) et al., Immigració i mercat de treball en l’era de la globalització. Estudi de la normativa internacional, comunitària i espanyola, Lex Nova, 2006.
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Els principals procediments per aconseguir un permís de treball i residència a Espanya són
el règim general i el sistema de contingent anual, que comentem tot seguit.
2.2. RÈGIM GENERAL O ORDINARI
La Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, d’estrangeria (en endavant, LOEs) delimita en el títol

preliminar que el seu àmbit d’aplicació són les persones que no tenen nacionalitat espanyola. Tot i això, diferencia les nacionals dels estats membres de la UE d’aquelles a les quals
és aplicable el règim comunitari, que s’han de regir per la legislació de la UE, i a qui s’ha d’aplicar la Llei esmentada només en els aspectes que els puguin ser més favorables.

D’altra banda, les persones incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial decret 240/2007, de 16
de febrer, d’entrada, lliure circulació i residència a Espanya de nacionals d’estats membres
de la UE i d’altres estats, en virtut de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu,9 d’acord amb
el que disposa l’article 3.2 tenen dret a accedir a qualsevol activitat, tant per compte d’altri
com per compte propi, en les mateixes condicions que els nacionals. És a dir, aquestes persones tenen reconegut el dret a treballar a Espanya i, per tant, l’activitat no està subjecta al
requisit d’obtenció de l’autorització administrativa prèvia.
Conformen aquest grup:
1. Els nacionals dels altres estats membres de la UE (França, Itàlia, Bèlgica, Holanda,
Luxemburg, Gran Bretanya, Irlanda, Alemanya, Dinamarca, Àustria, Suècia, Finlàndia,
Grècia, Polònia, Portugal, República Txeca, Xipre, Eslovènia, Eslovàquia, Estònia,

Letònia, Lituània, Malta, Hongria, Romania i Bulgària) i de l’Espai Econòmic Europeu
(Noruega, Islàndia i Liechtenstein).
S’ha de fer un esment especial als ciutadans de Romania i Bulgària10 ja que, si bé des
de l’1 de gener del 2007 s’ha fet efectiva l’adhesió dels seus països a la UE, el Consell
de Ministres del passat 22 de desembre va acordar una moratòria per a aquells que desitgin tenir una autorització de residència per treballar per compte d’altri. Així, els ciutadans d’aquests països es troben en igualtat de drets per entrar a Espanya, desenvoluparhi un treball per compte propi, romandre-hi per estudis o simplement obtenir-hi una residència per dur a terme activitats no lucratives. En el cas que una empresa vulgui contractar un ciutadà de Bulgària o Romania que no tingui autorització per treballar, haurà de presentar la corresponent sol·licitud a les oficines d’estrangeria o àrees de treball i afers
socials de les sotsdelegacions del Govern. Cal destacar que, per a la contractació per
compte d’altri, en aquests casos no hi ha previst cap contingent/quota o límit i no es tin-

9 BOE núm. 51, de 28 de febrer de 2007.
10 Gabinet de Comunicació del Ministeri de Treball i Afers Socials, 10 de gener del 2007.
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drà en compte la situació nacional d’ocupació, per la qual cosa poden accedir a qualsevol ocupació en qualsevol sector. D’altra banda, els ciutadans d’aquests països que ja disposin de permís de treball i residència no necessiten fer cap altre tràmit.
2. Els familiars, nacionals de tercers països, dels espanyols i dels nacionals d’aquests països que a continuació es relacionen:

• El seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret.
• Els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret,
menors de vint-i-un anys o més grans d’aquesta edat que visquin a càrrec seu.
• Els seus ascendents i els del cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, que visquin a càrrec seu, amb l’excepció dels ascendents dels estudiants i dels seus cònjuges.
Per tant, el règim general o ordinari es defineix per contraposició al règim comunitari i a
altres règims i situacions considerades excepcionals o específiques: el contingent, les regularitzacions extraordinàries, i els procediments especials dels treballadors i treballadores
transfronterers, transnacionals, residents temporals per circumstàncies excepcionals, estudiants, de pràctiques i formació, nacionals de països per als quals per acord internacional no
es preveu la situació d’ocupació, i residents legals a Espanya.11
Ho regula la LOEs, al capítol III del títol II, i ho desplega el Reial decret 2393/2004, de 30 de
desembre (en endavant, RDLOEs), al capítol II del títol IV, que estableix la regulació de la
residència temporal i de treball. Les diferents seccions d’aquest capítol s’estructuren en:
residència temporal i treball per compte d’altri; residència temporal i treball per compte d’altri de durada determinada; residència temporal i treball per compte propi, i residència temporal i treball en el marc de prestacions transnacionals de serveis.
La regla general en la qual es basa aquest règim és l’obligatorietat de tota persona estrangera no comunitària de més de 16 anys que desitgi exercir qualsevol activitat lucrativa, laboral o
professional a Espanya d’obtenir una autorització de residència i treball. Per aquest motiu, analitzarem les diferents autoritzacions que regula l’esmentat capítol del Reglament d’estrangeria.
Malgrat el principi general, l’article 41 de la LOEs, desplegat per l’article 68 del RDLOEs,
sota la rúbrica «Excepcions al permís de treball», enumera una sèrie de supòsits en els
quals no és necessària l’obtenció del permís de treball per treballar a Espanya.12
11 Vegeu la nota 6.
12 Es tracta d’excepcions objectives, però al final de la llista s’inclou el supòsit de les persones espanyoles d’origen
que hagin perdut la nacionalitat espanyola (és a dir, una excepció no objectiva –per l’activitat–, sinó subjectiva).
Serrano Villamanta, José F., Disposicions de l’actual ordenament del mercat laboral específicament relacionades
amb els immigrants, Universitat Pontifícia de Comillas, Madrid, 2003.
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D’altra banda, en aquest article es poden percebre dos supòsits d’excepció: les situacions i
activitats que regula l’apartat primer de manera específica (personal tècnic i científic i professorat estranger convidat o contractat; personal directiu i professorat estranger, d’institucions culturals i docents dependents d’altres estats; funcionariat civil o militar de les admi-

nistracions estatals estrangeres que vinguin en virtut d’acords de cooperació, i artistes,

entre d’altres), que requereixen el reconeixement d’acreditació de l’excepció, i els que no la
requereixen (persones titulars d’un permís de residència permanent que, segons l’article

32.1 de la LOE, tenen dret a residir i treballar a Espanya en igualtat de condicions que els
espanyols).

2.2.1. AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA TEMPORAL I TREBALL PER COMPTE D’ALTRI
Els requisits per obtenir l’autorització de residència temporal i treball per compte d’altri “inicial” són:
• Que la situació nacional d’ocupació permeti la contractació del treballador o treballadora
d’origen estranger.
• Que es garanteixi a la persona treballadora una activitat continuada al llarg del període
de vigència de l’autorització per treballar i residir (1 any).
• Que les empreses sol·licitants n’hagin formalitzat la inscripció al corresponent règim del
sistema de Seguretat Social i que es trobin al dia en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
• Que les condicions fixades en l’oferta de treball s’ajustin a les establertes per la normativa vigent per a la mateixa activitat, categoria i localitat.
• Que es tingui la titulació, si escau, correctament homologada o que s’acrediti la capacitació exigida per a l’exercici de la professió.
• Que els treballadors o treballadores d’origen estranger que es pretengui contractar no tinguin antecedents penals a Espanya ni en els seus països anteriors de residència per
delictes existents a l’ordenament espanyol.
• Que els treballadors i treballadores immigrants no es trobin irregularment en territori espanyol.
Els termes situació nacional d’ocupació fan referència a una valoració de les necessitats de
llocs de treball no coberts per persones espanyoles, comunitàries o residents autoritzades
per treballar i que, per tant, poden oferir-se a persones estrangeres no residents al nostre
país sense que la seva contractació desplaci o impedeixi la de les persones nacionals,
comunitàries o residents amb autorització per treballar.
Aquesta situació es verifica mitjançant els catàlegs d’ocupacions de difícil cobertura, que
publiquen els serveis públics d’ocupació. El Catàleg està desagregat per províncies, o illes
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en el cas de les comunitats autònomes de Balears i Canàries i les ciutats autònomes de
Ceuta i Melilla, té caràcter trimestral, i la seva vigència s’estén des del primer fins a l’últim
dia laborable del trimestre natural següent al de la seva publicació.
El Servei Públic d’Ocupació estatal elabora el Catàleg, d’acord amb la informació subministrada pels serveis públics d’ocupació autonòmics, i amb consulta prèvia amb la Comissió

Nacional Tripartida d’Immigració. La presència d’una ocupació en el Catàleg de la seva zona
geogràfica implica per a la persona ocupadora o empresària la possibilitat de tramitar l’autorització de residència i treball adreçada a una persona treballadora estrangera.

Aquesta és la modificació més rellevant del RDLOEs del 2004 per al règim general, que a la
pràctica havia deixat d’existir amb les modificacions normatives de l’any 2000. El fet de substituir el sistema anterior de la situació nacional d’ocupació per aquest nou sistema permet
introduir, per primera vegada, mecanismes que poden permetre la contractació de persones
treballadores estrangeres de forma regular, com es dedueix de l’Acord del Consell de
Ministres per al 2007, segons el qual el Govern autoritza la contractació en origen de
180.000 treballadors i treballadores regulars (27.034 per contingent, 61.000 contractacions
de temporada i 92.000 contractacions individuals nominatives segons el règim general).
La possibilitat d’accedir a un lloc de treball produiria un efecte d’atracció de la societat
espanyola vers la immigració estrangera i el corresponent augment de l’ocupació estrangera, que es pot qualificar com a ocupació addicional o substitutiva de l’ocupació nativa, i s’explicaria per la insuficiència de mà d’obra nacional en una fase de fort creixement econòmic
com la que actualment es viu a Espanya.13
Els llocs de treball del Catàleg provenen d’ofertes de treball no cobertes per manca de persones que puguin acceptar-les, bé perquè són considerades pels demandants com a poc
atractives o bé perquè aquests no compleixen els requisits que es demanen. Cal tenir en
compte que aquesta no-acceptació dels llocs de treball per part de les persones treballadores nacionals es produeix no només pel rebuig d’aquells treballadors i treballadores nacionals escassament o gens qualificats sinó que, cada cop més, es produeix perquè el nivell de
formació dels treballadors joves és més elevat i estan en condicions d’accedir a llocs de treball de més qualitat.
Al marge del Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura, el RDLOEs també estableix que, tanmateix, es considerarà que la situació nacional d’ocupació permet la contractació del lloc de
treball que es pretén cobrir mitjançant la gestió de l’oferta d’ocupació presentada davant del
servei públic d’ocupació amb la conclusió d’un resultat negatiu. Aleshores, el servei públic
d’ocupació ha d’emetre, en el termini màxim de 15 dies, una certificació en la qual s’expres13 Vegeu la nota 7.
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si que de la gestió de l’oferta es conclou la insuficiència de persones demandants d’ocupació adients i disponibles per acceptar-la. Aquest requisit segueix vigent per a aquelles ocupacions que no es trobin incloses a la relació del Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura.
Cal destacar en aquest context sobre la situació nacional d’ocupació la importància que prenen tant els serveis públics d’ocupació de caràcter estatal, pel que fa a l’elaboració del

Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura, com els autonòmics respecte a la tramitació i l’emissió de la certificació de l’oferta d’ocupació presentada al seu si.14

No obstant això, el mateix article 50 del Reglament preveu diferents excepcions a la situació nacional d’ocupació, atès que disposa que no s’ha de tenir en compte en els supòsits
que regula l’article 40 de la LOEs, que recullen un sèrie de circumstàncies o supòsits específics personals del treballador o treballadora que fan que no sigui necessari tenir en compte l’esmentada situació i que permeten la presentació d’ofertes d’ocupació per a qualsevol
activitat. Cal diferenciar entre els supòsits específics subjectius, que fan referència a les circumstàncies de la persona estrangera, i els supòsits específics objectius, que s’articulen a
l’entorn de les condicions objectives del lloc de treball que es pretén que l’estranger o estrangera desenvolupi. Els primers s’adrecen a estrangers cònjuges o fills de persones estrangeres residents a Espanya amb un permís renovat; a titulars d’una autorització prèvia de treball de la qual es pretén la renovació; als fills o néts d’espanyol d’origen; a menors estrangers en edat laboral i amb permís de residència i tutelats per una entitat de protecció de
menors, i a persones estrangeres que han estat titulars d’una autorització de treball per a
activitats de temporada, entre d’altres. I els segons, en relació directa amb el lloc de treball
a desenvolupar, s’adrecen a la cobertura de llocs de confiança en les condicions fixades
reglamentàriament i a la persona estrangera necessària per al muntatge o la reparació d’una
instal·lació o d’equips productius importats.
Tampoc es té en compte la situació nacional d’ocupació quan es tracta de «nacionals d’estats amb els quals s’hagin subscrit convenis internacionals a tal efecte» (convenis amb Xile
i Perú, per exemple).

Un altre requisit que s’estableix en els mecanismes ordinaris d’accés al mercat de treball és
la contractació en origen. Mitjançant aquest requisit es busca contenir l’entrada de persones
estrangeres a Espanya fins que en sigui possible l’accés regular al mercat de treball, i evitar d’aquesta manera les situacions d’irregularitat.
Tot i que és el principi aplicable en matèria d’immigració per a la majoria de les autoritzacions que es concedeixen, pel que fa al règim ordinari no s’obliga a l’estada en el país d’origen, però sí que es determina que la persona no es trobi irregularment a Espanya.
14 Vegeu la nota 8.
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D’aquesta manera, en l’àmbit del règim general s’han d’admetre a tràmit les autoritzacions
de persones estrangeres amb contractació en origen, alhora que per aquesta via es permet
l’accés al treball per als supòsits que es refereixen a situacions en les quals la persona
estrangera té autorització de residència o estada per altres motius o finalitats que no són la

realització d’activitats laborals o professionals (estudiants i motius humanitaris com ara refugi, asil, desplaçament, reagrupació familiar) però que un cop aquí decideix dur-les a terme.
Per a aquests supòsits no es té en compte la situació nacional d’ocupació.

Amb aquest criteri, si l’empresa desitja contractar un estudiant, es poden donar les autoritzacions específiques per treballar sense considerar la situació nacional d’ocupació. Es tracta de les autoritzacions per a la investigació i els estudis (art. 85 i seg. RLOE) que es volen
modificar per tenir accés a un lloc de treball remunerat (art. 95 RLOE). És necessari preparar la mateixa documentació de l’empresa i de la persona treballadora que per a la sol·licitud de treball inicial, tenint en compte algunes particularitats:
• Les autoritzacions han de ser compatibles amb la realització dels estudis; per tant, es
tracta de contractes a temps parcial i, en el cas que siguin a jornada completa, la seva
durada no pot ser superior a tres mesos ni coincidir amb els períodes lectius.
• Els ingressos obtinguts no poden tenir el caràcter de recurs necessari per al seu manteniment o estada.
En el cas dels estudiants, l’autorització per treballar no té limitacions geogràfiques.
Per tant, les diferències bàsiques entre el règim ordinari i el contingent s’estableixen en
aquestes dues característiques:
1. Les ofertes d’ocupació contingudes al contingent s’han elaborat tenint en compte la situa-

ció nacional d’ocupació amb caràcter previ. Les sol·licituds individualitzades del règim
general o ordinari s’han de considerar en el moment de valorar la sol·licitud, si bé es pot
utilitzar per fer-ho l’anàlisi prèvia realitzada en el Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura o, si no, demanar la certificació de l’oficina d’ocupació.

2. El contingent és un mecanisme d’accés al mercat de treball per a les persones que no es
troben a Espanya ni hi resideixen. En canvi, el règim general accepta la possibilitat que
aquells que resideixin al nostre país de forma regular puguin obtenir una autorització individualitzada per treballar.
El procediment, a grans trets, s’inicia quan l’ocupador presenta, personalment o mitjançant
qui té atribuïda vàlidament la representació legal de l’empresa, la corresponent sol·licitud
d’autorització de residència i treball per compte d’altri, i tota la documentació acreditativa, al
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registre de l’òrgan competent per tramitar-la. L’autoritat competent –oficines de la
Subdelegació del Govern– l’ha de resoldre de forma motivada i ha de notificar a l’ocupador
la resolució sobre l’autorització de residència i treball sol·licitada, a l’efecte que, si escau,

aboni les taxes de permís en el termini corresponent. Si la resolució és favorable, se’n sus-

pèn l’eficàcia fins a l’expedició, en cas que es necessiti, del visat i fins a l’entrada efectiva de
l’estranger o estrangera en territori nacional.

En aquest moment la persona estrangera ha de dur a terme els tràmits pertinents a les ofi-

cines consulars per obtenir el visat. Notificada la concessió del visat, el treballador o treballadora l’ha de recollir personalment en el termini d’un mes des de la data de notificació. I en
el termini de tres mesos ha d’entrar en territori espanyol, on podrà començar la seva activitat i se’n produirà l’afiliació, l’alta i la posterior cotització al sistema de la Seguretat Social. A
més, en el termini d’un mes des de l’entrada a Espanya, el treballador o treballadora estranger ha de sol·licitar la targeta d’identitat d’estranger, personalment i a l’oficina corresponent
(comissaria de policia).
Actualment, el seguiment d’aquest procediment comporta greus problemes tant per a les
empreses que desitgen contractar treballadors i treballadores estrangers com per a aquests
mateixos treballadors. D’una banda, els terminis de resolució són excessivament llargs, fet
que ocasiona que moltes empreses o ocupadors desisteixin del seu intent. I, de l’altra, les
persones treballadores es veuen afectades per les dificultats que poden tenir per conèixer
un ocupador o una empresa des dels seus països d’origen, per la realització de tots els tràmits des d’allà, i també per la durada i l’atenció, que no sempre pot ser la desitjada.
Aquests fets han estat recollits, entre d’altres, en l’Informe al Parlament de Catalunya del
Síndic de Greuges (2006). Així, les queixes que tramita la institució constaten les llargues

cues d’immigrants que es generen davant l’única comissaria de policia a Barcelona que
expedeix les targetes d’estrangeria, tràmit que correspon a la segona part del procés que
s’ha de seguir un cop l’Administració ha dictat resolució favorable a la sol·licitud d’autorització de residència i treball o a la sol·licitud de renovació. S’ha de tenir en compte que, per a
la renovació de les autoritzacions, els immigrants ja han patit aquest mateix problema a la
seu de l’oficina d’estrangeria de Barcelona, i també per demanar les autoritzacions de retorn
necessàries en cas que la persona estrangera estigui tramitant la renovació i vulgui sortir del
país, per tal que se li permeti l’entrada de nou a Espanya. L’Informe també fa palès que les
queixes que posen de manifest la preocupació de les persones interessades davant la
manca d’informació de l’oficina d’estrangeria a les consultes efectuades per conèixer l’estat
de tramitació dels expedients són força freqüents. Aquesta considerable demora en la gravació, la instrucció i la resolució dels expedients genera un neguit, no solament a la persona treballadora, sinó també a l’empresa que té interès a contractar-la.
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Així mateix, cal esmentar que l’autorització inicial de residència i treball per compte d’altri té
una durada d’un any i pot limitar-se a un àmbit geogràfic i sector d’activitat determinats, conforme a les instruccions o directrius establertes per la Secretaria d’Estat d’Immigració i
Emigració, d’acord amb l’article 49 del RDLOEs 2393/2004. Per a la renovació del permís
de treball, la persona treballadora per compte d’altri ha de demostrar que la relació laboral
inicial continua, o que ha subscrit una nova oferta de treball, per la qual cosa ha d’acreditar

la futura realització habitual de l’activitat en el període de vigència del permís. Un cop notifi-

cada la resolució favorable, la persona estrangera ha de tornar a sol·licitar, en el termini d’un

mes, la targeta d’identitat d’estranger (art. 54.8 RDLOEs). D’altra banda, la renovació de
l’autorització és possible, si bé amb un canvi de modalitat, si es passa d’una autorització de
residència i treball per compte d’altri a una altra per compte propi. No obstant això, a més
d’acreditar el compliment dels requisits que s’estudiaran més endavant, la persona estrangera ha d’haver realitzat la seva activitat laboral durant el període de vigència de l’autorització inicial per un període igual al que correspondria si en pretengués la renovació. La durada de la nova autorització ha de ser la mateixa que si li hagués correspost en el cas de renovació sense canvi de modalitat, dos anys. Actualment, s’ha previst un procés de renovació
automàtica de les autoritzacions, tot i que els terminis de resolució continuen sent força dilatats en el temps.
La limitació geogràfica de l’autorització inicial garanteix un cert control de la població immigrant al llarg del primer any, però també pot ocasionar certs problemes d’adaptació al mer-

cat de treball de les persones treballadores immigrants, atès que, si bé hi ha un compromís
dels ocupadors i les empreses de mantenir la relació laboral al llarg de la durada del permís,
això no sempre és possible, tant per part de les empreses com per part de les persones treballadores. En aquests casos, aquests treballadors hauran de trobar una altra oferta de treball d’empreses que els mantinguin en la mateixa activitat i el mateix àmbit geogràfic, cosa
que no sempre és fàcil, si desitgen tenir les cotitzacions necessàries per a la renovació dels
permisos.

D’altra banda, l’estudi La mobilitat laboral i geogràfica de la població estrangera a Espanya15
mostra el fet que els estrangers migren més i més lluny que els espanyols, circumstància
que es repeteix en totes les edats i grups de nacionalitats. La necessitat de mantenir-se ocupat i amb un salari com a únic mitjà de supervivència, i la voluntat de millorar les condicions
de vida i treball són dos estímuls que mouen les persones treballadores estrangeres a realitzar un canvi de lloc de residència. L’estudi mostra que les taxes de mobilitat geogràfica d’aquest col·lectiu són particularment intenses, i arriben quasi a quadruplicar les dels espanyols, tot i que darrerament aquestes s’han incrementat i representen el 23,4% de les migracions interiors.
15 Pumares, Pablo, Garcia, Arlinda i Asensio, Ángeles, La mobilitat laboral i geogràfica de la població estrangera a
Espanya, Documents de l’Observatori Permanent de la Immigració, Ministeri de Treball i Afers Socials, 2006.
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Aquesta possible facilitat per a les migracions sens dubte garanteix més adaptabilitat dels
estrangers al mercat de treball, i a aquest li suposa un gran benefici ja que així certes ocupacions són cobertes amb un major equilibri entre l’oferta i la demanda o amb una millor distribució territorial del treball, cosa que no seria possible només amb la població autòctona.

Tanmateix, també es fa palès que aquesta teoria podria qüestionar les actuals limitacions
geogràfiques i funcionals establertes a les autoritzacions inicials.

En qualsevol cas, sembla que, per la progressió que han mostrat al llarg de les diferents nor-

matives espanyoles, el seu futur s’orienta cap a la desaparició, atès que en el Reglament del
1986 les limitacions de sector o activitat i la d’àmbit geogràfic eren necessàries per a tots els
permisos o autoritzacions fins que s’obtenia el de cinc anys (la seqüència dels permisos era
anual, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, al llarg de cinc anys i, finalment, el permanent, renovable cada cinc
anys). En la normativa del 1996 només eren possibles en els permisos inicials i en la seva
primera renovació (la seqüència dels permisos era de 1 + 2 + 3 + permanent) i, al 2001,
només en la concessió inicial (1 + 2 + 2 + permanent).
2.2.2. AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA TEMPORAL I TREBALL PER COMPTE D’ALTRI DE DURADA
DETERMINADA
Els articles 55 i següents del RDLOEs regulen una modalitat específica d’autorització orientada a cobrir les prestacions de serveis que es presumeixen de caràcter conjuntural i, entre
aquestes, les activitats de temporada o campanya.
Les diferents activitats previstes són:
• De temporada o campanya, que tindran una durada igual a la del contracte o contractes
de treball, amb el límit màxim de nou mesos, dins un període de dotze mesos consecutius.
• D’obres o serveis per al muntatge de plantes industrials o elèctriques, la construcció d’infraestructures, edificacions i xarxes de subministrament elèctric, de gas, de ferrocarrils i
telefòniques, les instal·lacions i el manteniment d’equips productius, així com la posada
en marxa i les reparacions, entre d’altres.
• De caràcter temporal, realitzades per personal d’alta direcció, esportistes professionals,
artistes en espectacles públics, així com altres col·lectius que es determinin mitjançant
ordre del Ministre de Treball i Afers Socials a l’efecte exclusiu de possibilitar la concessió
d’aquest tipus d’autoritzacions.
Amb aquesta fórmula la norma reglamentària fa coincidir en un mateix precepte i procediment (amb les corresponents peculiaritats) el règim especial de les persones treballadores
de temporada (art. 42 LOEs) i el règim general d’autoritzacions de residència i treball per
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compte d’altri (art. 38 LOEs) per a certes activitats definides per la temporalitat. Segurament,
el motiu d’aquesta opció és pretendre reunir en un mateix procediment aquelles fórmules
d’accés al mercat de treball que es caracteritzen per no tenir caràcter de continuïtat, ja que

en cap d’aquests casos les autoritzacions són renovables. Tot i això, aquesta associació pot
donar lloc a confusió entre les activitats de temporada o campanya que tenen una singularitat pròpia i les activitats de durada determinada.16

La inclusió en aquest article del RDLOEs 2393/2004 (el RD 864/2001, de 20 de juliol, no ho

feia) dels esportistes professionals requereix un esment específic. La concessió d’aquest
tipus d’autoritzacions està condicionada per les dades de la situació nacional d’ocupació.
Així, el Consell Superior d’Esports va posar de manifest que s’adoptarien les mesures oportunes perquè es reconegués el caràcter específic de l’esport. Per ara, aquesta especificitat
s’ha tingut en compte únicament a efectes procedimentals. La Resolució de 12 d’agost de
2005, de la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració, disposa la publicació de l’Acord del
Consell de Ministres, de 15 de juliol de 2005, pel qual s’aproven les instruccions per les quals
es determina el procediment per autoritzar la residència i el desenvolupament d’activitats
laborals esportistes professionals per estrangers17 (BOE de 22 d’agost de 2005).
Un altre aspecte rellevant que estableix l’article 42 de la LOEs és que les ofertes d’ocupació
de temporada s’han d’orientar preferentment vers els països amb els quals Espanya hagi
signat acords sobre regulació de fluxos migratoris. Aquest requisit va ser introduït per la Llei
orgànica 14/2003. Actualment hi ha set països que tenen signats convenis migratoris amb
Espanya: Bulgària, Marroc, Equador, Colòmbia, República Dominicana, Romania i Polònia.
D’altra banda, el mateix article regula que les comunitats autònomes i els ajuntaments han
de col·laborar en la programació de les campanyes de temporada amb l’Administració general de l’Estat.
La durada de l’autorització coincideix amb el contracte de treball, amb un límit màxim d’un
any, per a tots els supòsits excepte el d’activitats de temporada o campanya (que té el límit
màxim de nou mesos dins del període de dotze consecutius, encara que en aquest supòsit
sembla que s’admet la possibilitat de més d’un contracte), i no es susceptible de ser renovada. No obstant això, és possible articular les pròrrogues que prevegi la legislació laboral
per a la modalitat contractual utilitzada.
Respecte a la modalitat contractual escollida, s’observa que no sempre és factible trobar un
contracte de treball que s’adapti a l’àmbit d’aplicació de l’autorització. Per exemple, segons
les normes laborals, les activitats de temporada que es desenvolupen segons el volum nor16 Vegeu la nota 6.
17 BOE núm. 200, de 22 d’agost de 2005.
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mal de l’empresa s’han de cobrir mitjançant contractes de treball fix discontinu i no temporals, i, d’altra banda, els contractes d’obra i servei determinat prolonguen la seva durada en
funció del temps exigit per a la realització de les tasques i s’extingeixen una vegada s’ha dut
a terme l’activitat contractada i no quan se n’assoleix la durada màxima. S’observen, per
tant, certes disfuncions entre el RDLOEs i les normes laborals, que es podrien solucionar si

s’utilitzessin les autoritzacions de residència i treball per compte d’altri de durada determinada en els casos en què la combinació de l’activitat i la durada permetessin fer ús d’una

modalitat específica de contracte de treball i, en cas contrari, remetre’s a les autoritzacions
de caràcter estable.

Amb caràcter general, els requisits per obtenir aquesta autorització són els mateixos que els
que fan falta per a l’autorització de residència i treball per compte d’altri, si bé s’afegeix en
tots els casos el compromís de la persona treballadora de retornar al seu país de procedència una vegada finalitzat el contacte. Aquest retorn de la persona estrangera li permet, un cop
acreditat per l’autoritat diplomàtica o consular, la possibilitat de presentar-se per cobrir altres
ofertes d’ocupació que es generin en la mateixa activitat. El seu incompliment pot ser causa
de denegació de posteriors sol·licituds en els tres anys següents. Per contra, el seu compliment serveix per tenir preferència en ofertes d’ocupació posteriors. També s’estableix que els
contractes han de tenir una previsió del salari net que cobrarà la persona treballadora.
Per tant, l’article 56 RDLOEs determina que, a més de complir els requisits necessaris per
a l’autorització de residència i treball per compte d’altri, se n’han de preveure uns altres de
més específics segons els diferents supòsits.
• Per als treballs de temporada o campanya i per a les obres o serveis establerts:
1. Disposar d’un allotjament adient, expressament per als treballs de temporada i cam-

panya.
2. Organitzar els viatges d’arribada a Espanya i de retorn al país, i assumir, com a mínim,

el cost del primer viatge i les despeses del trasllat d’anada i tornada des del lloc d’entrada a Espanya i el lloc d’allotjament.
3. No s’ha de tenir en compte la situació nacional d’ocupació per a les persones treballadores que hagin estat titulars d’autoritzacions de treball per a activitats de temporada al llarg de quatre anys naturals, i que hagin retornat al seu país, o per a les persones treballadores necessàries per al muntatge per renovació d’una instal·lació o un
equip productiu.
• Per als treballs de caràcter temporal duts a terme per personal d’alta direcció, esportistes
professionals, artistes d’espectables i d’altres determinats per ordre ministerial:

20

Informe sobre immigració i mercat de treball a
Catalunya
1. Posseir les llicències administratives que, segons el cas, s’exigeixin per al desenvolupament de l’activitat professional.
• Per a la formació i la realització de pràctiques professionals:
1. Que es formalitzin contractes de treball en pràctiques o per a la formació.
Per a la resta, el procediment de sol·licitud és igual que el general per a treballs per comp-

te d’altri, amb l’especificitat que la representació de les empreses o les organitzacions
empresarials que per aquests supòsits tinguin representació legal empresarial18 han de presentar l’oferta com a mínim tres mesos abans de l’inici de l’activitat laboral.
2.2.3. AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA TEMPORAL I TREBALL PER COMPTE PROPI
En virtut del que estableix l’article 37 de la LOEs, per a la realització d’activitats econòmiques per compte propi els estrangers han d’acreditar el compliment de tots els requisits que
la legislació vigent exigeix per a l’obertura i el funcionament de l’activitat projectada, així com
els relatius a la suficiència de la inversió i la potencial creació d’ocupació, a més dels que
reglamentàriament s’exigeixin.
En primer lloc, destaca la brevetat amb què es regula aquesta situació, sobretot si es compara amb tots els requisits exigits per a l’autorització de residència temporal i treball per
compte d’altri. Respecte a aquesta, també s’observen grans diferències especialment quant
al fet que per al compte propi no es té en consideració la situació nacional d’ocupació, si bé
es fa una referència al mercat de treball, sinó que es valora la potencial creació d’ocupació.
En aquesta visió preval la llibertat d’empresa, encara que limitada per la necessitat d’autorització inicial i la seva renovació.19 Tampoc en aquest cas es preveu una restricció per acti-

vitat o àmbit geogràfic.

El desenvolupament reglamentari es fa en els articles 58 a 62 en els quals s’exigeix un veritable projecte empresarial, amb la intenció d’evitar fraus, i la repercussió en la creació d’ocupació. Per tant, en la documentació que s’ha de presentar per tal de sol·licitar l’autorització de residència i treball s’ha d’incloure el projecte d’establiment o activitat a realitzar, amb
la indicació de la inversió prevista, la rendibilitat esperada i, si escau, els llocs de treball que
18 A Catalunya, Unió de Pagesos havia de gestionar l’any 2006 les necessitats de 600 pagesos, cooperatives i
empreses, per poder cobrir la mà d’obra demanada (7.500 demandes), amb la gestió dels allotjaments comunitaris o de les cases particulars, amb un total de 5.246 places per a treballadors temporers. Pel que fa a l’origen
de les contractacions de la campanya agrícola de tot Catalunya, es preveia que el 20% fossin interiors amb treballadors majoritàriament del Magrib i la resta amb treballadors romanesos, colombians, bolivians i marroquins
contractats en origen. Comunicació del web: www.uniopagesos.es, juny del 2006.
19 López Gandia, Juan, L’accés a l’ocupació dels estrangers, Estudis sobre Estrangeria, Ed. Bomarzo, 2005.
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es prevegi crear. En aquest punt la dificultat que es fa palesa és saber les quanties mínimes
que s’estableixen per tal de justificar l’obertura i el funcionament de l’empresa, és a dir, les
quanties necessàries d’inversió. També s’exigeix una suficiència econòmica, en tant que és
necessari que els rendiments de l’activitat des del primer any permetin, almenys, cobrir les

despeses de manutenció i allotjament de la persona estrangera, un cop deduïdes les necessàries per al manteniment de l’activitat.

Un altre requisit rellevant és posseir la qualificació professional exigible o l’experiència acre-

ditada suficient en l’exercici de l’activitat professional, així com la titulació necessària per
aquelles professions per a l’exercici de les quals s’exigeixi homologació específica i, si
escau, col·legiació. El primer problema que sorgeix és saber si per a l’acreditació de l’experiència serveix l’obtinguda als països d’origen, on potser la normativa és diferent. També es
planteja una altra dificultat en el moment en què es demana l’homologació específica, atès
que actualment els tràmits per obtenir-la es perllonguen molt en el temps.
Sens dubte, la dificultat manifesta per poder complir aquests requisits impedeix en moltes
ocasions que s’utilitzi aquesta via o fa que sigui de difícil accés.
Respecte al procediment per obtenir el visat de residència i treball, quan la persona estrangera es troba al país d’origen, és regulat per l’article 59 RDLOEs (la petició també pot provenir d’un canvi d’una autorització per compte d’altri d’un estranger ja resident al país), i es
manté en termes similars a la resta de visats per a estades superiors a sis mesos. L’efecte
del visat és la incorporació de l’autorització inicial de residència i treball, amb una durada
d’un any. La renovació és procedent si s’acredita el compliment de les obligacions fiscals i
de Seguretat Social, així com la continuïtat de l’activitat que va originar l’autorització inicial.

En el RDLOEs desapareix l’enumeració –incompleta– d’activitats per compte propi, fet que
produeix una millora notable en la redacció, i es trasllada a la Llei allò que recollia l’article
70.2 de l’anterior Reglament.20
El Reglament regula també la compatibilitat entre ambdós tipus d’autoritzacions (art. 97) i,
tal com ja s’ha esmentat, la possibilitat de transformar una autorització de treball per compte d’altri en una altra per compte propi, o el procés invers (art. 99). Així, els estrangers que
desitgin realitzar simultàniament activitats lucratives per compte propi i d’altri han d’obtenir
les corresponents autoritzacions per treballar, de conformitat amb els requisits generals
establerts per a l’obtenció de cadascuna d’aquestes, amb l’acreditació prèvia de la compatibilitat de l’exercici d’ambdues activitats lucratives, en relació amb el seu objecte i característiques, durada i jornada laboral. L’autorització administrativa mitjançant la qual es concedeix
20 Trinidad Garcia, María Luisa i Martín Martín, Jaime, Una nova forma d’ordenar la immigració a Espanya, Lex Nova,
2005.
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la compatibilitat per a l’exercici de les activitats ha de tenir una durada equivalent al període
de vigència de l’autorització de treball de la qual és titular el treballador o treballadora,
excepte en el cas que es concedeixi sobre la base d’una oferta d’ocupació inferior.21
2.2.4. AUTORITZACIÓ DE RESIDÈNCIA TEMPORAL I TREBALL EN EL MARC DE PRESTACIONS TRANSNACIONALS DE SERVEIS
La LOEs regula a l’article 43 de forma conjunta les persones treballadores transfrontereres
i la prestació transnacional de serveis.

Les persones treballadores transfrontereres són aquelles que resideixen en una zona limítrofa amb Espanya i que duen a terme activitats lucratives, laborals o professionals, per
compte propi o d’altri, a Espanya, però que retornen diàriament al seu domicili en el seu país
d’origen. Per poder exercir qualsevol activitat han d’obtenir la corresponent autorització
administrativa.
El procediment per a la concessió inicial i les renovacions es regeix pels criteris esmentats
segons que l’activitat a desenvolupar sigui per compte propi o d’altri. La validesa de l’autorització es limita a l’àmbit geogràfic on es desenvolupa l’activitat i la vigència és de cinc anys
(un any inicial i dues renovacions de dos anys).
Respecte a la prestació transnacional de serveis, la Llei es limita a fer una remissió al desplegament reglamentari.
La prestació transnacional de serveis es defineix a l’article 63 del RDLOEs per als estrangers que depenguin, mitjançant relació laboral, d’una empresa establerta en un Estat no pertanyent a la UE ni a l’Espai Econòmic Europeu, i té les característiques següents:
• Que el desplaçament temporal es produeixi per compte i sota la direcció de l’empresa
estrangera, en execució d’un contracte entre aquesta i la persona destinatària de la prestació de serveis, perquè està establerta o perquè exerceix la seva activitat a Espanya.
• Que es tracti del desplaçament temporal de persones treballadores des de centres de treball d’empreses establertes fora d’Espanya a centres de treball a Espanya d’aquesta
mateixa empresa o d’una empresa del grup empresarial.
• Que es tracti dels desplaçaments temporals de persones treballadores altament qualificades per a la supervisió o l’assessorament d’obres i serveis que realitzin a l’exterior empreses ubicades a Espanya.

21 Guia per a la contractació de treballadors i treballadors d’origen estranger, Comissió Espanyola d’Ajuda al
Refugiat, CEAR.
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La concessió implica que la persona treballadora ha de tenir la residència estable i regular
al país on radica l’empresa que la desplaça, que la seva activitat professional ha de tenir
caràcter habitual, amb una experiència com a mínim d’un any, i que ha estat al servei d’aquesta mateixa empresa almenys durant nou mesos.

L’autorització inicial es limita a una activitat i a un àmbit geogràfic, i té una durada d’un any,
prorrogable per un mateix període si s’acrediten condicions idèntiques.

La Llei 45/1999, de 29 de novembre, sobre el desplaçament de treballadors en el marc d’una
prestació de serveis transnacionals incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva
96/71/CE. Aquesta Directiva estableix que, a les persones treballadores que siguin desplaçades temporalment a un Estat membre en el marc d’una prestació de serveis transnacionals,
se’ls han d’aplicar les disposicions de protecció mínima de les persones treballadores de l’Estat
al qual siguin desplaçades, independentment de la legislació aplicable al contracte de treball.
La disposició addicional quarta estableix que aquesta Llei també és aplicable a les empreses establertes en estats que no pertanyin a la Unió Europea o a l’Espai Econòmic Europeu
en la mesura que aquestes empreses puguin prestar serveis a Espanya en virtut del que
estableixen els convenis internacionals que siguin aplicables.
Mitjançant aquesta Llei s’assegura que a les persones treballadores desplaçades temporalment a Espanya en el marc d’una prestació de serveis transnacionals els són aplicables
determinades condicions de treball que estableix la legislació espanyola relatives al temps
de treball, el salari, la igualtat de tracte i no-discriminació, el treball de menors, la prevenció
de riscos laborals, la no-discriminació de les persones treballadores temporals i a temps parcial, el respecte de la intimitat i la consideració deguda a la dignitat de les persones treballadores, la lliure sindicació i els drets de vaga i reunió.
2.3. EL CONTINGENT DE PERSONES TREBALLADORES ESTRANGERES DE RÈGIM NO COMUNITARI
El contingent de persones treballadores estrangeres de règim no comunitari, com ja s’ha
comentat anteriorment, és un dels procediments considerats excepcionals per aconseguir un
permís de treball i residència a Espanya. Es tracta d’una previsió anual que fa el Govern en
què estableix un nombre de llocs de treball que han de ser ocupats per persones treballadores estrangeres no comunitàries, ja que es preveu que aquests llocs no podran ser coberts
ni per la població espanyola ni per la comunitària.
El primer cop que es va utilitzar el procediment del contingent va ser l’any 1993. Així, el
Govern complia un mandat del Congrés mitjançant el qual l’instava a canalitzar i organitzar
els fluxos d’immigració legal en funció de les necessitats de mà d’obra i la capacitat d’absor-
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ció de la societat. Ja des del primer moment el contingent va ser considerat com un instrument per a la canalització dels fluxos migratoris. Durant els primers anys que es va utilitzar
aquest procediment, des de la convocatòria de l’any 1993 fins a la del 1999, tot i que en l’acord del contingent es concretaven el nombre de persones que podien entrar a treballar a
Espanya, en la pràctica ocorria que es regularitzaven les relacions laborals de les persones

treballadores estrangeres que ja estaven treballant a Espanya d’una manera irregular. Va ser
després de la publicació de la LOEs, l’any 2000, quan es canvia la naturalesa del contingent,

i n’és el tret més remarcable que la contractació de les persones treballadores s’ha de fer al
seu país d’origen i, una de les conseqüències, que a aquestes persones treballadores així
contractades se’ls reconeixen els drets des del primer moment. Posteriorment, la reforma de
la LOEs feta per la Llei orgànica 14/2003 introdueix nous elements al contingent; així, s’estableixen els visats per a la cerca d’ocupació i s’interrelaciona el contingent amb els acords
per regular i ordenar els fluxos migratoris que té signats el Govern espanyol amb diferents
països, ja que s’orienta el contingent als països que han signat aquests acords.22
Actualment, la regulació del contingent de persones treballadores estrangeres es troba en
l’article 39 de la LOEs i el seu desplegament es fa en el títol V, articles 77 a 83 del RDLOEs.
La Llei estableix els requisits que ha de tenir en compte el Govern a l’hora d’aprovar el contingent, i que són els següents:
• L’anualitat del contingent.23
• La situació nacional d’ocupació.
• El fet que les persones treballadores estrangeres han de residir fora d’Espanya (contractació en origen).

Pel que fa al contingut del contingent, tant la Llei com l’article 78 del RDLOEs estableixen
tres supòsits:
• El contingent de persones treballadores estrangeres.
• El contingent de visats de cerca d’ocupació per a fills i néts d’espanyol d’origen.
• El contingent de visats per a cerca d’ocupació adreçats a sectors d’activitat o ocupacions.
L’establiment del contingent anual s’adopta per acord del Consell de Ministres però en la
seva elaboració, per determinar-ne el nombre i les característiques, hi participen diferents
institucions i organitzacions, tal com estableix l’article 79 del RDLOEs. En primer lloc, les
organitzacions empresarials d’àmbit provincial han de presentar les seves sol·licituds a les
22 Colòmbia, Equador, República Dominicana, Romania, Polònia, Bulgària i Marroc.
23 Els anys que hi ha hagut regularitzacions extraordinàries no hi ha hagut Acord de contingent, excepte l’any 2005
que es va prorrogar el de l’any 2004.
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comunitats autònomes i les organitzacions sindicals hi poden presentar consideracions.
També hi participa la Comissió Laboral Tripartida d’Immigració, que ha de tenir en compte,
d’una banda, la informació sobre la situació nacional d’ocupació que li ha de facilitar el
Servei Públic d’Ocupació Estatal i, de l’altra, les propostes de les comunitats autònomes.

Aquesta Comissió ha de ser consultada per la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració,

que és, en darrer terme, qui elabora la proposta, la qual també ha de tenir en compte l’informe elaborat pel Consell Superior de Política d’Immigració. La Secretaria d’Estat

d’Immigració i Emigració, abans de fer arribar la seva proposta al Govern, l’ha de presentar
a la Comissió Interministerial d’Estrangeria perquè aquesta hi doni el vistiplau.

El RDLOEs estableix que l’Acord del contingent ha d’incloure una xifra provisional i les
característiques de les ofertes d’ocupació, però que al llarg de l’any es poden revisar tant el
nombre com la distribució de l’oferta d’ocupació. També determina que en l’Acord del con-

tingent es pot regular, de manera diferenciada a les ofertes estables, el procediment de contractació de persones treballadores de temporada. D’altra banda, indica que les ofertes d’ocupació s’han de destinar preferentment a països amb els quals s’hagin signat acords sobre
regulació de fluxos i que, a part de les ofertes genèriques, també es poden tramitar ofertes
nominatives segons el que disposi l’Acord del Consell de Ministres.
2.3.1. EL CONTINGENT DE PERSONES TREBALLADORES ESTRANGERES
El RDLOEs estableix les línies marc en què s’ha de basar l’Acord que regula el contingent.
Indica que mitjançant el contingent es duu a terme una contractació programada de persones treballadores de fora d’Espanya, seleccionades als països d’origen mitjançant ofertes
genèriques, encara que excepcionalment poden ser nominatives, per desenvolupar unes
ocupacions estables.
El Reglament també determina els trets generals del procediment a seguir, tot i que remet a
l’Acord del Consell de Ministres per establir-lo. Pel que fa a les persones treballadores, indica que els contractes s’han de formalitzar amb persones estrangers que no siguin a Espanya
ni hi resideixin. Els contractes han de recollir la informació mínima requerida legalment i han
de contenir la previsió del salari net de la persona treballadora. Pel que fa als empresaris i
empresàries, el Reglament estableix que han de presentar les sol·licituds personalment o bé
que les poden presentar mitjançant les organitzacions empresarials. Amb relació a la selecció de persones treballadores en origen, estableix la participació directa de l’empresa i de
representants de la Direcció General d’Immigració (DGI), i assenyala que aquesta selecció
s’ha de fer d’acord amb el que preveuen els acords de regulació de fluxos migratoris. També
preveu que es puguin organitzar cursos de formació per a les persones treballadores que
hagin estat seleccionades o preseleccionades i que els cursos es puguin fer a Espanya o als
països d’origen d’aquestes persones.
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Es regula expressament que la sol·licitud del visat es pot fer de manera conjunta per a totes
les persones treballadores que es contractin per un mateix període, i que ho ha de fer l’organisme de selecció. L’autorització inicial del visat ha de ser de residencia i treball per un
any, per a un àmbit territorial i per a un sector d’activitat.

L’Acord24 pel qual es regula el contingent de persones treballadores estrangeres de règim
no comunitari a Espanya per a l’any 2007 estableix 27.034 llocs de treball de caràcter estable, amb una durada no inferior a l’any, que poden ser ocupats per persones treballadores
estrangeres.

L’Acord també regula les ofertes d’ocupació de caràcter temporal, que s’estimen en 61.000,
que poden ser de temporada o campanya i amb una durada màxima de nou mesos dins un
període de dotze mesos consecutius, o d’obra i servei quan la seva durada prevista no excedeixi d’un any i per a la realització d’obres o serveis que l’Acord detalli expressament. Un
cop obtinguda l’autorització temporal de treball i d’estada o residència per un període determinat, estableix que es pot sol·licitar l’ampliació temporal per continuar amb el desenvolupament de la mateixa obra, servei o activitat, i també regula la pròrroga d’autoritzacions temporals per a activitats de temporada o campanya en determinats supòsits.
En la regulació que fa sobre la gestió de les ofertes d’ocupació, l’Acord distingeix entre les
ofertes genèriques i les nominatives. Pel que fa a les ofertes genèriques, després d’establir
els models de sol·licitud i documentació que cal aportar, n’estableix el procediment. Indica
que les sol·licituds s’han de presentar per ser tramitades a les dependències de Treball i

Afers Socials de la província on s’ha de dur a terme l’activitat laboral, amb una antelació
mínima d’un mes des del començament de la relació laboral si es tracta d’una oferta d’ocupació de caràcter estable i de tres mesos si és temporal. També detalla els supòsits –bàsicament segons la grandària de l’empresa– en què les sol·licituds s’han de presentar per ser
tramitades a la Direcció General d’Immigració (en endavant, DGI).

L’Acord estableix que les ofertes han de contenir un nombre mínim de deu llocs de treball,
amb l’excepció que la dotació per a la província i l’ocupació sigui inferior a aquella xifra, i que
la DGI pot autoritzar ofertes amb un mínim de cinc llocs.
Quan s’hagin presentat les ofertes, l’òrgan de tramitació ha de verificar si les condicions que
es fixen són les que estableix la legislació vigent, i també ha de verificar el compliment de
les obligacions fiscals i de Seguretat Social de l’empresa. Si es produeix una resolució favorable, la DGI en el termini de cinc dies ha de remetre les ofertes a l’òrgan encarregat de la
preselecció al país que correspongui i ha d’acordar, amb les autoritats competents, la data,

24 BOE núm. 8, de 9 de gener de 2007.
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el lloc i la metodologia per a la selecció de les persones treballadores. Fixats els termes de
la selecció, la DGI n’ha d’autoritzar la realització.
La selecció s’ha de desenvolupar de la manera que preveuen els acords sobre regulació i
ordenació de fluxos migratoris i s’hi ha d’afavorir la participació de les persones empresàries
que ofereixen els llocs de treball directament o mitjançant organitzacions empresarials. La

Comissió de Selecció ha d’elaborar i signar l’acta, que ha d’incloure la relació nominal de les
persones seleccionades i les seves dades, i l’ha de trametre a la DGI.

La DGI, la Delegació o la Subdelegació del Govern són els òrgans competents per resoldre
l’autorització de residència temporal i treball –posteriorment al tràmit d’assignació per part
de la policia del número d’identificació d’estrangers (NIE)– en la qual s’ha d’indicar l’àmbit
geogràfic, el sector d’activitat i la durada de l’autorització.
Quan rebin la notificació, l’empresa, l’organització empresarial o els seus representants han
de presentar el contracte i la resta de documentació legalment exigida a l’oficina consular a
fi de tramitar els visats.
Pel que fa a les ofertes de treball nominatives, l’Acord estableix quatre supòsits en què es
poden formular aquestes ofertes:
• Quan la selecció es faci a l’exterior per mitjà d’una empresa que pertanyi al mateix grup
que l’empresa contractant.
• Quan les persones treballadores hagin estat titulars d’una autorització de treball a
Espanya i hagin retornat al seu país d’origen i es trobin allí.
• En el cas del servei domèstic, per a ofertes de caràcter estable amb independència del
nombre de persones treballadores que es vulguin contractar, quan l’empresari o empresària hagi residit temporalment en un país estranger diferent al de la seva nacionalitat i
acrediti haver tingut una relació laboral prèvia en aquell país amb la persona treballadora que sol·licita contractar.
• Altres supòsits de caràcter excepcional que siguin autoritzats expressament per la DGI.

Les sol·licituds d’ofertes nominatives amb la documentació corresponent s’han de presentar
per ser tramitades a l’àrea o dependència de Treball i Afers Socials de la Delegació o
Sotsdelegació del Govern de la província on s’hagi d’iniciar l’activitat laboral. El termini de
presentació és el mateix que per a les ofertes genèriques. Amb la valoració favorable de l’expedient, l’òrgan de tramitació ha de sol·licitar a la Comissaria General d’Estrangeria i
Documentació de la Direcció General de la Policia que informi de la possible concurrència
de causes de denegació de l’autorització i assigni, si no hi ha causes de denegació, el NIE
a la persona treballadora –aquest tràmit també es fa en les ofertes genèriques. Després d’a-
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quest tràmit s’ha d’emetre la resolució favorable o desfavorable i s’ha de notificar a l’empresa, i, si la resolució és favorable, se n’ha d’informar el Consolat corresponent i la Direcció
General d’Afers i Assistència Consulars.
2.3.2. EL CONTINGENT DE VISATS DE CERCA D’OCUPACIÓ PER A FILLS I NÉTS D’ESPANYOLS
D’ORIGEN
El RDLOEs, en l’article 82, esmenta els visats de cerca d’ocupació per a fills i néts d’espanyol d’origen, tot remetent a l’Acord anual del contingent perquè n’estableixi el nombre, els
mecanismes de selecció i les fórmules de presentació de sol·licituds.

S’ha de tenir en compte que el visat per a la cerca d’ocupació és una autorització d’entrada
al territori espanyol amb la finalitat de buscar feina durant un període de tres mesos, període en el qual la persona estrangera es pot inscriure en els serveis públics d’ocupació corresponents. Passat aquest temps, si la persona estrangera no ha trobat feina, ha de sortir
d’Espanya i, si no ho fa, incorre en una infracció que comporta multa i el fet que no pugui
obtenir una nova autorització per treballar en el termini de dos anys.
L’Acord del contingent per al 2007, recollint la remissió que li fa el Reglament, estableix en
500 el nombre de visats per a aquest col·lectiu, i indica que aquests visats no tenen limitació ni d’àmbit geogràfic ni d’activitat o ocupació.
Pel que fa al mecanisme de selecció, estableix que la DGI ha de regular els procediments
per a la selecció d’aquests candidats i que ha d’informar la Direcció General d’Afers i
Assistència Consulars dels llocs on seleccionarà aquests candidats. Amb relació al procediment, assenyala que, un cop seleccionats els candidats, la Comissió de Selecció els ha de
facilitar una acreditació per accedir a una plaça del contingent. També estableix que el Servei

Públic d’Ocupació Estatal i la DGI poden acordar la realització de programes específics d’intermediació laboral adreçats a un nombre determinat de titulars d’aquests visats. Quan arriben les persones treballadores a Espanya s’han d’inscriure en un servei públic d’ocupació i,
per aconseguir la inserció, al més aviat possible s’han d’inscriure en els programes específics d’intermediació laboral.
L’empresari o empresària que vulgui contractar una persona treballadora titular d’aquest
visat ha de presentar la sol·licitud d’autorització i el contracte de treball signat per ambdues
parts, a més de tota la documentació legal que requereix l’article 51.2 del Reglament, per
poder tramitar la sol·licitud. L’autoritat competent s’ha de pronunciar en un màxim de deu
dies i ha de notificar la resolució tant a l’empresa com a la persona treballadora. Perquè sigui
eficaç, l’autorització es condiciona a l’afiliació de la persona treballadora estrangera a la
Seguretat Social en el termini d’un mes des de la notificació. Quan ja s’ha produït l’afiliació,
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l’autorització adquireix vigència i té la consideració d’autorització inicial de residència i treball per compte d’altri.
Aquest contingent està exempt de la valoració de la situació nacional d’ocupació. Pel que fa
a aquest requisit, un sector de la doctrina25 considera que els visats de cerca d’ocupació per
a fills i néts d’espanyol d’origen no s’haurien de regular en el contingent.

2.3.3. EL CONTINGENT DE VISATS PER A CERCA D’OCUPACIÓ ADREÇATS A SECTORS D’ACTIVITAT
O OCUPACIONS
El RDLOEs, en l’article 83, regula els visats per a la cerca d’ocupació adreçats a determinats sectors d’activitat o ocupacions, i assenyala que l’Acord del contingent ha d’aprovar el
nombre d’aquests visats, que estan limitats a un àmbit territorial i a un sector d’activitat on
hi hagi llocs de treball de difícil cobertura i on les circumstàncies del mercat determinen que
aquesta és la millor via per cobrir aquests llocs. També indica que els organismes de selecció que preveuen els acords de regulació de fluxos són els que han de fer la selecció de les
persones treballadores entre aquelles que compleixin els requisits i tinguin les qualificacions
professionals que es determinin.
Aquest visat, igual que en el cas anterior dels fills o néts d’espanyol d’origen, autoritza a desplaçar-se a Espanya per cercar feina durant un període de tres mesos, amb els mateixos
drets i deures assenyalats anteriorment.
L’Acord del contingent per al 2007 estableix en 455 el nombre de visats per a la cerca d’ocupació adreçats a sectors d’activitat o ocupacions.

L’Acord estableix que els serveis públics són els que poden sol·licitar a la DGI que se’ls
assigni un nombre determinat d’aquests visats, i que s’han de comprometre a desenvolupar
un programa específic d’intermediació per facilitar-ne la contractació. També les organitzacions empresarials del sector d’activitat corresponent poden sol·licitar aquestes persones
treballadores.
La DGI ha de remetre la sol·licitud en un termini de deu dies a l’òrgan encarregat de la preselecció en el país d’origen. Un cop seleccionats els candidats, la Comissió de Selecció els
ha de facilitar una acreditació per accedir a una plaça del contingent. El procediment per a
la contractació per aquest sistema, un cop que la persona treballadora ja és a Espanya, és
el mateix que s’ha esmentat per als fills o néts d’espanyol d’origen.

25 Valdueza Blanco, M. D., Repercussió de la reforma dels drets sociolaborals dels estrangers, Temas Laborales
núm. 73, 2004.
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2.3.4. CONSIDERACIONS SOBRE EL SISTEMA DEL CONTINGENT
Hi ha autors26 que consideren que seria lògic i desitjable que el contingent fos la via principal

d’incorporació dels estrangers al nostre mercat de treball ja que mitjançant el contingent es
podria planificar la política laboral migratòria, però aquest no és el sentit que es desprèn de

l’actual Llei d’estrangeria. La manera com es determina el contingent ha estat un tema contro-

vertit que no satisfà ni les organitzacions empresarials ni les organitzacions sindicals. Aquesta
qüestió es posa de manifest en l’Informe 2/2004 realitzat pel Consell Econòmic i Social.

La contractació de persones treballadores estrangeres per mitjà del sistema del contingent i
del visat de cerca d’ocupació és poc representativa, ja que la gran majoria són contractades
per mitjà del règim general. En l’estudi Demografía, mercado de trabajo y política de immigración. España versus UE, la seva autora27 sosté que tot i que la quota del contingent hagi
anat creixent gradualment, aquesta no representa més del 30% de les autoritzacions de treball i residència que es concedeixen anualment. Per aquest motiu considera que no es compleix la funció per la qual va ser creat el contingent, ja que no cobreix totes les ofertes de
treball que puguin quedar vacants cada any. La xifra sol quedar per sota de les necessitats
reals del mercat de treball, i no s’aconsegueix un accés fàcil dels immigrants als permisos
de treball ja que la majoria dels llocs oferts són per a treballs temporals i, en aquest cas, la
persona immigrant prefereix la via del règim general.
En la mateixa línia, altres autors28 consideren que, malgrat que en els darrers anys s’hagi
intentat flexibilitzar el procediment del contingent, aquest és un sistema massa rígid i el percentatge d’ofertes cobertes és molt escàs. En el Quadern d’Informació Sindical 73/2007, l’organització sindical CCOO posa de manifest que, tot i que les pimes són les que actualment
creen més llocs de treball i tenen necessitats de cobrir llocs de treball, no tenen accés al procediment del contingent, ja que només ho poden fer si agrupen les seves ofertes. Això fa que
representi un entrebanc accedir-hi i que s’hagin de decantar pel règim general, procediment
més lent que el contingent i que no té el mecanisme de selecció en origen. El sindicat, en el
mateix document, també considera que no s’ha abordat correctament l’ordenament dels fluxos d’entrada, raó per la qual s’han hagut de fer regulacions extraordinàries, i també remarca que l’Administració no té els mitjans suficients per assegurar la contractació en origen.
2.4. ADMISSIÓ DE PERSONES TREBALLADORES DE TERCERS PAÏSOS AMB ALTA QUALIFICACIÓ
El Consell de Ministres, en la seva reunió del dia 16 de febrer del 2007, va adoptar l’Acord
pel qual s’aproven les instruccions per les quals es determina el procediment per autoritzar
26 Serrano Villamanta, J., El treball dels estrangers: el dret substantiu, Màster de dret d’estrangeria, ICADE, 2005.
27 Villena Rodríguez, M., Demografia, mercat de treball i política d’immigració. Espanya versus U.E, Eumed.net.
28 Vegeu la nota 6.
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l’entrada, la residència i el treball a Espanya d’estrangers en l’activitat professional dels
quals concorrin raons d’interès econòmic, social o laboral, o relatives a la realització de treballs d’investigació i desenvolupament, o docents que requereixin alta qualificació, o d’actuacions artístiques d’especial interès cultural.29

Aquest Acord planteja la necessitat d’adaptar a la nova normativa el procediment per a la
vinguda a Espanya de les persones treballadores amb activitats professionals en què concorren raons d’interès públic o increment de la competitivitat, o relatives a la realització de
treballs d’investigació i desenvolupament que requereixen alta qualificació, i de les seves
famílies. Per tant, s’adreça a:

1. Personal directiu o altament qualificat d’empreses o ocupadors que desenvolupin activitats que comportin la realització d’inversions o la creació de llocs de treball a Espanya.
2. Personal tècnic i científic estranger altament qualificat, contractat per l’Estat, les comunitats autònomes, els ens locals o organismes que tinguin per objecte la promoció i el desenvolupament de la investigació, i el professorat contractat per una universitat pública
espanyola.
3. Personal tècnic o científic, altament qualificat, que dugui a terme treballs d’investigació o
s’incorpori a activitats de desenvolupament en universitats privades i centres d’R+D de
reconegut prestigi o en unitats de recerca i desenvolupament d’entitats empresarials establertes a Espanya.
4. Artistes de reconegut prestigi internacional, així com el personal necessari per dur a

terme la seva actuació, que vinguin a Espanya a fer actuacions d’interès cultural, que no
estiguin inclosos a l’article 41.1.g de la LOEs, que desplega l’article 68 del Reglament. Per
tant, no és aplicable als artistes que duen a terme actuacions concretes destinades al
públic o a l’enregistrament que no impliquen una activitat continuada (les activitats no
poden superar els cinc dies continuats d’actuació o els vint dies d’actuació en un període
de sis mesos).

5. Qualsevol altre supòsit assimilat als anteriors, i en el qual concorrin raons excepcionals i
degudament acreditades d’interès econòmic, social i laboral, amb l’autorització prèvia de
la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració.
29 Resolució de 28 de febrer de 2007, de la Secretaria d’Estat d’Immigració i Emigració, per la qual es disposa la
publicació de l’Acord del Consell de Ministres, de 16 de febrer de 2007, pel qual s’aproven les instruccions que
determinen el procediment per autoritzar l’entrada, la residència i el treball a Espanya d’estrangers en l’activitat
dels quals concorrin raons d’interès econòmic, social o laboral, o relatives a la realització de treballs d’investigació i desenvolupament, o docents que requereixin alta qualificació, o d’actuacions artístiques d’especial interès
cultural (BOE núm. 65, 16.03.2007).
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Els antecedents d’aquest Acord es troben esmentats a la mateixa resolució. En primer lloc,
es fa referència al fet que l’article 40 de la LOEs estableix una major facilitat d’entrada al
país per a estrangers orientats a cobrir llocs de confiança, atès que en aquests supòsits no
es requereix tenir en compte la situació nacional d’ocupació. Posteriorment, el Reglament

d’estrangeria, a la disposició addicional dotzena, concreta el concepte de llocs de confian-

ça, i n’admet dues possibilitats: les persones treballadores que desenvolupin activitats d’alta direcció per compte de l’empresa que les contracti i les persones treballadores altament

qualificades que tinguin un coneixement essencial per a la realització de la inversió i siguin
especialistes o desenvolupin funcions relacionades amb la direcció, la gestió i l’administració necessàries per a l’establiment, el desenvolupament o la liquidació de la inversió esmentada.
D’altra banda, es té en compte la Directiva 2005/71/CE, del Consell, de 12 d’octubre de
2005, relativa a un procediment específic d’admissió de persones nacionals de tercers països a l’efecte d’investigació científica.30 Aquesta Directiva s’orienta a persones nacionals de
tercers països que sol·liciten ser admeses al territori d’un Estat membre per efectuar un projecte d’investigació. Regula els organismes d’investigació, l’admissió d’investigadors i els
seus drets, el procediment i la transparència, a més de la necessitat de fer informes periòdicament. I la Recomanació del Consell, de 12 d’octubre de 2005, destinada a facilitar l’admissió de persones nacionals de tercers països a l’efecte d’investigació científica en la
Comunitat Europea.31 La Recomanació convida els països dels estats membres de la UE a
facilitar l’accés a les ocupacions d’investigador en el mercat laboral, en particular mitjançant
la dispensa del permís de treball, mentre no sigui d’aplicació la Directiva esmentada.
Aquestes polítiques migratòries laborals no són exclusives de la UE sinó que constitueixen
una orientació que s’amplia a altres països. Així, l’Informe 2006 dels països de l’OCDE,32 i
específicament a l’apartat sobre recents pautes internacionals sobre migracions, esmenta
que al llarg dels anys 2004 i 2005 els països mencionats van confirmar el seu interès per les
polítiques migratòries. Pel que fa a les migracions per motius laborals, les polítiques s’orienten, primer, al reclutament d’immigrants altament qualificats a través de polítiques selectives
tendents a atraure o retenir aquestes persones treballadores; i, en segon lloc, tendeixen a
un recurs temporal adreçat a una mà d’obra immigrant sovint temporera, poc qualificada, per
pal·liar l’escassetat de mà d’obra. A més, altres països de l’OCDE han posat en marxa mesures amb l’objectiu d’atraure estudiants estrangers, considerats com a persones treballadores
qualificades potencials. Els països que han aplicat polítiques migratòries laborals orientades
a persones treballadores amb alta qualificació han estat Finlàndia, Japó, Àustria, Estats
Units, Nova Zelanda, Austràlia, Canadà, Irlanda, Regne Unit, Holanda i Suïssa.
30 DOUE núm. L289/15, de 3.11.2005.
31 DOUE núm. L289/15, de 3.11.2005.
32 International migration outlook: sopemi 2006 Edition, OCDE, 2006.
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3. LA IMMIGRACIÓ EN EL MERCAT DE TREBALL CATALÀ
Els darrers anys el fenomen de la immigració està adquirint una rellevància molt significativa a Catalunya, així com a la resta d’Europa i a Espanya. Catalunya concentra una part molt
important de la immigració de l’Estat espanyol i, indiscutiblement, aquest increment demogràfic de la població de nacionalitat estrangera té uns efectes sobre la societat i sobre el
mercat de treball català.
Cal fer una referència breu a alguns trets característics d’aquesta població per poder comprendre quina és la seva situació a Catalunya i per entendre quines conseqüències tenen
aquests trets sobre el mercat laboral català. Principalment destacarem els que poden afectar més el mercat de treball.
Fent ús de les dades que facilita l’explotació del padró d’habitants a Catalunya, se’n desprenen quatre característiques bàsiques: hi ha una pluralitat de nacionalitats, es tracta d’una
població d’edats joves, predominantment masculina i amb una incorporació com a residents
recent.
Les dades registrades al padró d’habitants corresponent a l’1 de gener del 2006 recullen que
el nombre d’estrangers i estrangeres residents a Catalunya amb nacionalitat no espanyola
és de 913.757, el 12,8% de la població.
El padró fa referència a més de noranta nacionalitats diferents amb presència a Catalunya
però, si les agrupem pel continent al qual pertany cadascuna, s’observa que el 37,3% dels
estrangers tenen nacionalitat americana, principalment d’Amèrica del Sud (el 32,0% del
total); el 27,2%, africana; el 25,7%, europea (el 14,5% comunitaris i l’11,2% de la resta
d’Europa); el 9,7%, asiàtica, i només el 0,1%, oceànica. Aquesta distribució té unes implicacions socials i laborals perquè, fins i tot deixant al marge les diferències culturals, d’hàbits i
de costums, les dificultats idiomàtiques es fan paleses en un moment o altre de la vida d’aquestes persones al país. En aquest cas, l’idioma, si més no el castellà, constitueix un avantatge més favorable per als llatinoamericans davant la resta de nacionalitats. Tot i això, a
totes aquestes persones els caldrà fer un esforç d’aprenentatge del català si volen arribar a
tenir una inserció social i laboral plena.
El país amb una presència més nombrosa de residents a Catalunya és, sens dubte, el
Marroc, que absorbeix el 20,6% del total de població estrangera resident (188.604 persones). En nombres absoluts, el segueix l’Equador amb 86.710 persones residents a
Catalunya (el 9,5%). Conjuntament, els nacionals del Marroc, l’Equador, Romania,
Colòmbia, Bolívia i Argentina –només sis països– constitueixen quasi el 50% del col·lectiu
d’estrangers residents a Catalunya. Les nacionalitats comunitàries més nombroses són la
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italiana i la francesa, i entre les no comunitàries destaca la proporció de nacionals de
Romania (31.914, 25.402 i 51.353 persones residents, respectivament).
Una altra característica de la població estrangera resident a Catalunya és la seva joventut.
La franja d’edat entre 16 i 44 anys assoleix el 68,5% de la població; la franja de 45 a 64 anys,

el 12,7%, i la de més de 65 anys, el 2,5%, segons el padró en data 1 de gener del 2006. Pel
que fa a les persones nacionalitzades espanyoles, les edats mantenen la proporció següent:
el 41,0% tenen entre 16 i 44 anys; el 25,4%, entre 45 i 64 anys, i el 18,5%, més de 65 anys.

La població total de Catalunya té una mitjana d’edat de 40 anys; la població de nacionalitat
espanyola, de 42 anys, i l’estrangera, de 31 anys. Sens dubte, aquesta característica implica un significatiu rejoveniment de la població en el seu conjunt, amb una disminució de la
taxa d’envelliment que darrerament patia Catalunya. I, a més, es pot suposar que les taxes
de natalitat augmentaran. D’altra banda, s’incrementa la població activa potencial que pot fer
una dotació més efectiva de recursos al sistema, contribuint a assegurar-ne la sostenibilitat,
en augmentar el nombre de persones ocupades i la seva aportació a les cotitzacions de la
Seguretat Social. Per tant, aquest tret comporta un seguit d’efectes positius per al conjunt
de la població catalana.
A més de l’edat, cal tenir en compte el gènere d’aquesta població estrangera, que, a grans
trets, es presenta predominantment masculí. A Catalunya les dones representen el 44,7%

dels estrangers empadronats, molt per sota de la mitjana estatal respecte als estrangers.
Aquest fet és degut a la distribució entre les nacionalitats dels estrangers residents a la
comunitat autònoma corresponent. Així, a les comunitats autònomes amb un alt percentatge de nacionalitats africanes, el percentatge de dones disminueix. A Catalunya el pes de les

comunitats africanes, tal com s’ha vist anteriorment, és força elevat. Cal dir que el percentatge de dones sobre les nacionalitats africanes en el conjunt català és del 33,8% sobre el
total d’africans, mentre que per al conjunt de nacionalitats sud-americanes les dones representen el 53,8% d’aquest col·lectiu. Per tant, de cada tres estrangers africans, un és dona i
de cada dos americans, un és dona. Aquest fet torna a fer paleses diferències quant a la
població de nacionalitat espanyola a Catalunya, tal com passava amb l’edat. La distribució
entre els gèneres en el conjunt de la població catalana és molt més paritària: el 50,3% són
dones i ho són el 51,2% en el cas dels residents amb nacionalitat espanyola.
Finalment, cal fer referència al moment d’arribada d’aquests col·lectius a Catalunya. Tothom
sap que l’empenta de l’onada migratòria ha adquirit més intensitat els darrers anys. Així, si
bé el 2001 la població de nacionalitat estrangera representava el 4,0% sobre el conjunt de
Catalunya i el 2003 era el 8,1%, el 2006 aquesta proporció s’ha incrementat fins a assolir el
12,8% de la població total resident a Catalunya.
També cal tenir en compte que s’han produït petites diferències en la composició de la pobla-
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ció estrangera que ha arribat a Catalunya des del principi dels moviments migratoris fins a l’actualitat. En un primer moment, el col·lectiu de persones estrangeres mantenia uns trets més
acusats respecte a la joventut i la masculinització, hi predominaven els homes que venien
sols, sobretot de països africans, però ara està augmentant el nombre d’immigrants que vénen
amb les famílies o que ja tenen mitjans i recursos suficients per dur a terme les reagrupacions

familiars i que es plantegen la possibilitat de viure a Catalunya durant més temps. Igualment,

tot i que en nombres absoluts les diferents nacionalitats esmentades creixen cada any, s’observa que abans predominaven més les persones originàries d’Àfrica, especialment del
Marroc, mentre que ara predominen, en conjunt, les procedents d’Amèrica Llatina.

Feta aquesta primera aproximació a la població estrangera a Catalunya, l’objecte d’aquest
breu estudi és analitzar com s’han incorporat aquestes persones al mercat de treball català.
Quina és la seva aportació laboral, les ocupacions que tenen, les branques d’activitat en què
desenvolupen les seves tasques, el tipus de contractes que formalitzen i el percentatge de
persones sense feina, entre d’altres.
Per dur a terme l’estudi de l’aportació de la població estrangera al mercat de treball en el seu
conjunt, s’han analitzat quatre fonts estadístiques: les dades proporcionades per l’Enquesta
de població activa que explota l’Institut Nacional d’Estadística, les de l’afiliació registrada a
la Seguretat Social del Ministeri de Treball i Afers Socials, les dels contractes formalitzats i
les de les demandes d’ocupació tant de les persones ocupades com desocupades, aquestes darreres procedents de l’explotació que en fan els serveis públics d’ocupació.

3.1. ANÀLISI SEGONS LES DADES DE L’ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA (EPA)
3.1.1. POBLACIÓ ACTIVA, OCUPADA I DESOCUPADA
Població activa
La població activa, que comprèn les persones ocupades i les desocupades, l’any 2006 i de
mitjana anual, ha estat de 3.660.300 persones (el 3,5% més que l’any 2005). La distribució
segons les nacionalitats mostra que el 16,5% de la població activa catalana és de nacionalitat estrangera, 603.100 persones, encara que en el cas dels homes el percentatge d’estrangers és lleugerament superior (el 17,7% dels actius homes són estrangers) i en el cas de les
dones és inferior (el 14,9%).
Actualment l’explotació de l’Enquesta de població activa permet diferenciar específicament
si es tracta d’estrangers d’origen comunitari (UE-25) o bé extracomunitari. Així, en funció de
l’origen de la nacionalitat es poden observar els diferents comportaments d’uns i d’altres. Tot
i això, pel que fa a l’estudi de la immigració en el mercat de treball, cal fer més atenció a la
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comunitat d’estrangers extracomunitaris atès que el seu pes relatiu sobre el conjunt d’estrangers oscil·la prop del 90%. Pel que fa a les persones actives, els estrangers no comunitaris
constitueixen el 90,2% del total de la població estrangera, el 89,9% en el cas de les persones ocupades i el 92,7% pel que fa a les aturades.

Si s’analitzen les tres variables en funció del gènere, es pot detectar que la participació de

les dones en el mercat de treball és inferior, tant pel que fa a l’activitat com a l’ocupació, i
més elevada en termes de desocupació. És un comportament que es mostra paral·lel al desenvolupat per les dones de nacionalitat espanyola.

Ta u l a 1 . Po b l a c i ó a c ti v a , o c u p a d a i d e s o cu p a d a se g o n s l a s e v a n a c i o n a l i ta t.
Ca talun ya, 2006
Unitats: nombres absoluts, milers de persones (mitjana anual).

(1) Persones desocupades en aplicació de la diferència entre persones actives i ocupades.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA, INE.

38

Informe sobre immigració i mercat de treball a
Catalunya
Concretament, les dones concentren el 43,0% de la població activa en el seu conjunt. Però
aquesta proporció es desvirtua en el cas de la població de nacionalitat estrangera, atès que
aleshores les dones constitueixen el 38,8% de la població activa estrangera i només en són
el 35,3% si es consideren les nacionalitats comunitàries (més de 8 punts percentuals per

sota de la mitjana). Les nacionalitats extracomunitàries mostren una major proporció de

dones, encara que amb una diferència de 4 punts percentuals per sota de la mitjana del conjunt de la població activa (el 39,2%).
Població ocupada
La població ocupada que analitza l’EPA compren les persones que han treballat, per compte d’altri o per compte propi, amb la percepció d’una remuneració durant la setmana anterior
a l’entrevista.
El 2006 la població ocupada catalana s’ha incrementat en major proporció que la població
activa, el 3,9% (127.600 persones ocupades més).
El 15,5% de les persones ocupades a Catalunya són de nacionalitat estrangera (530.100
persones).
En aquest cas s’observa que, si bé el percentatge de dones sobre el total de població ocupada de nacionalitat espanyola quasi no varia respecte al detectat en les persones actives
(el 42,2% i el 43,0%, respectivament), en el cas de les nacionalitats estrangeres la proporció de dones ocupades disminueix en major mesura (del 38,8% que representaven les actives estrangeres al 37,1% que representen les ocupades), i més si es tracta de les estrangeres comunitàries, que redueixen el seu pes fins al 32,8%.
Una altra variable d’anàlisi molt rellevant és la distribució de les persones treballadores
segons la seva ocupació. Malauradament aquestes dades no es troben desagregades per
comunitats autònomes, per la qual cosa només es podrà fer una referència que reflecteix
aquesta informació per al conjunt de l’Estat espanyol.
Les persones estrangeres es concentren en tres tipus d’ocupacions: les persones treballadores no qualificades (el 36,5%), les persones treballadores de serveis de restauració, personals, de protecció i venedores del comerç (el 20,6%) i els artesans i persones treballadores qualificades d’indústries manufactureres, construcció i mineria, excepte operadors (el
20,4%). En el cas de les persones treballadores no comunitàries, aquests tres blocs d’ocupacions absorbeixen el 82,4% de les seves ocupacions, i la proporció de persones treballadores no qualificades és el 40,3%.

39

Les ocupacions de direcció i/o tècniques només representen l’11,1% del total de tasques de
la població estrangera, mentre que per als espanyols aquest percentatge s’incrementa fins
al 33,8%. A més, cal tenir en compte que, si es diferencia entre persones estrangeres comunitàries i extracomunitàries, les proporcions varien considerablement. Les ocupacions de
direcció i/o tècniques absorbeixen el 43,0% de les feines de les comunitàries davant del

6,7% de les no comunitàries. Aquest darrer col·lectiu encara té més restringit l’accés a
aquestes ocupacions més qualificades.
Població desocupada
L’estimació que fa l’EPA sobre el nombre de població desocupada comprèn les persones
que tenen 16 anys o no treballen, però estan disponibles per fer-ho i cerquen una ocupació.
Respecte al nombre de persones desocupades del mercat de treball català, s’observa que
el 30,2% són de nacionalitat estrangera (73.000 persones en nombres absoluts). Aquest percentatge es mostra molt alt perquè, si bé aproximadament una de cada sis persones ocupades són de nacionalitat estrangera, en el cas de les persones aturades la relació s’estableix
en una de cada tres.
El nombre de persones desocupades presenta una reducció de l’1,8% respecte a l’any 2005
(4.370 persones menys). Reducció que està provocada principalment per un descens del
nombre d’aturats de nacionalitat espanyola (12.050 persones menys), atès que el nombre
d’aturats estrangers s’ha incrementat en 7.680 persones (l’11,7% més).
Pel que fa al gènere, la proporció de dones aturades és més pronunciada en el cas de les
de nacionalitat espanyola, que concentren el 55,8% dels aturats nacionals. El volum de les
dones estrangeres aturades respecte al total d’aturats estrangers assoleix un pes relatiu del
51,2%, que quasi equilibra el nombre d’homes i dones aturades (1.800 dones aturades més
que homes). Tot i això, aquesta proporció s’incrementa en el cas de les dones comunitàries,
que representen el 60,4% dels aturats de la UE-25.

Evolució de la població activa, ocupada i aturada
Després de fer una primera aproximació a l’estat actual de la població activa, convé veure
quina ha estat l’evolució d’aquests col·lectius manifestada els darrers anys.
A Catalunya els canvis detectats recentment en el mercat de treball poden provenir de causes
diverses, entre les quals destaquen l’augment del nombre de dones que participen al mercat
de treball, la influència de la dinàmica demogràfica de la població de nacionalitat espanyola (la
reducció del nombre d’efectius d’algunes cohorts d’edat més jove a causa d’una davallada de
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la natalitat i l’envelliment de la població) i l’entrada de població estrangera al món laboral.
Si s’estudia l’evolució de la població activa, ocupada i desocupada entre els anys 2001 i

2006 es comprova, en conjunt, un increment del nombre de persones actives i ocupades, i
una davallada en el nombre de persones aturades. Concretament, en nombres absoluts, la
població activa s’ha incrementat en 567.500 persones i l’ocupada, en 592.900 persones; la
població aturada ha disminuït en 25.400 persones.

Amb caràcter general, tant entre les persones de nacionalitat espanyola com entre les de
nacionalitat estrangera s’incrementa el nombre d’actius i d’ocupats. Però el comportament
d’aquests dos col·lectius es presenta lleugerament diferent. Així, la població de nacionalitat espanyola mostra un increment molt més significatiu del seu nombre d’ocupats respecte a l’increment que es registra en el nombre d’actius. Per tant, la dinàmica del mercat de
treball fa incrementar l’activitat de la població autòctona i, sobretot, l’ocupació, que es
mostra capaç fins i tot de reduir les quotes d’aturats. La població de nacionalitat estrangera mostra una participació més elevada en el nombre de persones actives, possiblement
provocada per un augment del nombre d’estrangers a Catalunya, i tot i que el nombre de
persones ocupades és força elevat, és lleugerament inferior al de persones actives. Pel
que fa a les diferències entre les persones aturades dels dos col·lectius, s’observen reaccions contràries: els aturats estrangers augmenten mentre que els de nacionalitat espanyola disminueixen.
Gràfic 1. Evolució de la població activa, ocupada i aturada al mercat de treball.
Ca ta lu n ya , 2 0 0 1-2 0 06
Unitats: nombres absoluts en milers de persones.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA, INE.
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El gràfic següent mostra la variació al mercat de treball de les variables estudiades i la contribució a aquests canvis de la població autòctona i de la població de nacionalitat estrangera.
Malgrat les diferències esmentades entre els dos col·lectius, en qualsevol de les variables la

participació de la població de nacionalitat estrangera en els canvis detectats al món laboral

és molt rellevant. Les demandes de treball del mercat reflectides en el creixement del 21,0%

de l’ocupació no s’haguessin pogut cobrir sense la contribució del col·lectiu estranger, atès
que la població nacional, tot i que disminueix el nombre de persones aturades fins al 30,8%,
amb el consegüent increment de l’ocupació, augmenta el nombre d’ocupats fins al 7,5%,
xifra molt llunyana del creixement real d’aquests sis anys.

El 77,7% de l’increment registrat en el nombre de persones actives s’ha produït principalment per un augment dels nacionals estrangers (441.000 actius estrangers més). Aquest

pes relatiu de la població de nacionalitat estrangera disminueix una mica en la població ocupada, en què els immigrants assoleixen el 66,0% de l’increment, amb 391.300 ocupats
estrangers més davant dels 201.700 espanyols. Per contra, la davallada en el nombre de
persones aturades és deguda exclusivament a la reducció registrada pels aturats de nacionalitat espanyola, atès que els estrangers incrementen el seu nombre en 49.700 persones
aturades més, mentre que els nacionals el disminueixen en 75.100 persones.
Una anàlisi més detallada dels canvis registrats al mercat de treball en funció del gènere
mostra, de nou, comportaments diferents en ambdós col·lectius.
Gràfic 2. Evolució de la població de nacionalitat espanyola al mercat de treball.
C at al uny a, 200 1- 200 6
Unitats: nombres absoluts en milers de persones.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA, INE.
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L’evolució de la població de nacionalitat espanyola mostra que els canvis detectats són
deguts principalment a la incorporació de les dones al mercat de treball. Es tracta d’un increment de la feminització del mercat de treball potenciat en gran manera per la creació d’ocupació, que facilita que dones que abans restaven inactives i/o excloses del mercat de treball

ara s’hi incorporin. El 99,4% de l’increment registrat en el nombre d’actius són dones, així

com el 84,1% de l’augment dels ocupats. La reducció de les persones aturades es mostra
més equilibrada, tot i que lleugerament superior en el cas de les dones, que assoleixen el
58,3% del descens.

Per contra, el comportament de la població de nacionalitat estrangera resta més igualat en
termes de gènere. Tot i això, es mostra una participació masculina més acusada, de prop del
60% pel que fa als actius i els ocupats (el 60,7% i el 62,5%, respectivament). Les dones
mostren un major pes en l’increment del nombre d’ocupats, del 53,3%.
Gràfic 3. Evolució de la població de nacionalitat estrangera al mercat de treball.
Ca ta lu n ya , 2 0 0 1-2 0 06
Unitats: nombres absoluts en milers de persones.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA, INE.

Pel que fa al conjunt del mercat de treball, les dades analitzades mostren que el creixement
de l’ocupació a Catalunya ha permès absorbir l’increment de la població activa. Tot i la pressió de l’oferta del mercat de treball, l’increment de l’ocupació ha permès reduir l’atur i crear
encara més llocs de treball. Aquesta ocupació ha possibilitat que la població que a l’inici del
període de referència restava inactiva s’hagi pogut incorporar al mercat de treball, alhora que
s’hi incorporaven nous efectius compostos per immigrants que han arribat recentment al
nostre país.
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3.1.2. TAXES D’ACTIVITAT, OCUPACIÓ, TEMPORALITAT I ATUR
La informació sobre les taxes d’activitat i ocupació del col·lectiu estranger constaten una par-

ticipació al mercat laboral més alta que la del col·lectiu nacional. Però aquesta major participació té com a contrapartida una taxa més alta d’atur.

Prèviament a l’anàlisi en detall de les taxes esmentades, cal tenir en compte que la composició demogràfica de la població de nacionalitat estrangera, especialment la de nacionalitats

extracomunitàries, afavoreix resultats relativament superiors als que es detectarien comparativament amb una població més semblant a la de nacionalitat espanyola. Concretament, cal
tenir en compte la concentració de la població estrangera en cohorts d’edat d’adults joves, de
16 a 44 anys, mentre que la franja d’edat entre 45 i 64 anys i la de més de 65 anys tenen
poca representativitat. D’aquesta manera, els col·lectius de persones més grans amb problemes d’ocupació, les jubilades o els estudiants, entre d’altres, tindran una incidència menor en
els resultats de les seves taxes, especialment pel que fa a la taxa d’activitat i la d’ocupació.
Gràfic 4. Ta x e s d ’ a c t i v i t a t , d ’ o c u p a c i ó i d ’ a t u r s e g o n s n a c i o n a l i t a t .
Cata lu nya, 2005 i 2006
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA, INE.

Ta x a d ’ a c t i v i t a t
El 2006 la taxa d’activitat per al conjunt de la població és del 62,2%, amb una diferència de
10 punts percentuals per sobre en el cas dels homes i de 10 punts per sota en el cas de les
dones. Pel que fa a la població de nacionalitat estrangera, la taxa es mostra significativa-
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ment superior, en 16 punts percentuals, fet que en constata la major participació laboral.
Les diferències més remarcables es donen en el cas dels homes estrangers, que presenten
una taxa del 90%, poc més de 20 punts percentuals per sobre de la registrada pels homes

de nacionalitat espanyola (el 69,5%). Les dones mostren taxes d’activitat inferiors als
homes, igual que passa amb la població de nacionalitat espanyola, tot i que en aquest cas

la distància entre els valors d’unes i altres és inferior, de quasi 14 punts percentuals (el
50,9% les espanyoles i el 64,5% les estrangeres). No obstant això, la distància entre els

homes i les dones, si tots dos són estrangers, és superior (25 punts percentuals de diferència entre els gèneres pel que fa als estrangers davant dels 18 punts en el cas d’homes i
dones de nacionalitat espanyola).
Atenent a l’origen comunitari o extracomunitari, es poden detectar comportaments relativament diferents. Els estrangers d’origen comunitari registren valors en les taxes d’activitat
superiors als valors dels treballadors de nacionalitat espanyola, però més propers (el 77,7%
els homes, el 54,7% les dones i el 67,6% en conjunt). Per contra, els estrangers extracomunitaris, més nombrosos a Catalunya, tenen uns graus d’activitat considerablement superiors,
tant en el cas dels homes com en el de les dones (22,5 punts percentuals per sobre i 14,8
punts percentuals, respectivament).
Ta x a d ’ o c u p a c i ó
La taxa d’ocupació en conjunt a Catalunya és del 58,1%. Per nacionalitats, l’espanyola es
revela inferior, el 56,5%, i la dels estrangers força superior, el 68,6%.
Les estrangeres, de nou, comparteixen la desigualtat en funció del gènere que s’establia a
la taxa d’activitat, i que ara mostra uns índexs més elevats d’ocupació en la població activa
masculina. La taxa d’ocupació dels homes estrangers és del 81,3% i la de les dones, del
54,2%. Igualment, s’aprecien divergències segons si la nacionalitat de la persona estrangera pertany o no a la UE, atès que els primers mostren taxes més properes a les dels espanyols, encara que superiors en conjunt, més notables en el cas dels homes i relativament inferiors en el cas de les dones (el 61,6% en conjunt, el 73,6% els homes i el 46,1% les dones).
Els nacionals dels països extracomunitaris mostren taxes amb percentatges força superiors
(13 punts percentuals per sobre dels espanyols en conjunt, 16 en el cas dels homes i 13 en
el cas de les dones).
Ta x a d e t e m p o r a l i t a t
La taxa de temporalitat és força més elevada en el cas de les persones assalariades estrangeres, atès que el 2006 és del 55,6%, mentre que per a les persones nacionals espanyoles
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és del 19,9%. La taxa de temporalitat per al conjunt de la població catalana és del 26,4%.
En el conjunt de Catalunya la temporalitat, de nou, es presenta més acusada en el cas de

les dones (el 28,2% davant del 25% per als homes) i, especialment, en els joves menors de
25 anys, amb una taxa del 59,2%.

Es pot comprovar que el pes de l’ocupació temporal en el cas de les persones estrangeres
és força preocupant. La seva temporalitat dobla la registrada per al conjunt de Catalunya,
quasi triplica els valors dels nacionals espanyols i només és més favorable que la dels joves
menors de 25 anys.

La major incidència de la temporalitat en aquest col·lectiu pot tenir la seva causa, tal com es
veurà més endavant, en la concentració del col·lectiu estranger en certs tipus d’ocupacions
caracteritzades per una elevada temporalitat com ara la construcció, l’hostaleria, el comerç,
l’agricultura o el servei domèstic, i també en llocs de treball de baixa qualificació més propensos a ser coberts mitjançant contractació temporal. Una altra explicació pot ser que
aquestes persones disposen d’una menor experiència laboral en el mercat de treball català,
atesa la seva recent arribada, o bé que estan incloses en col·lectius ja per si mateixos afectats per una major temporalitat, com ara els joves menors de 25 anys. Però, en qualsevol
cas, aquesta segmentació de la mà d’obra i l’orientació de la població estrangera cap a la
contractació temporal té, sens dubte, repercussions en la total integració laboral d’aquest
Gràfic 5. Evolució de la taxa de temporalitat segons nacionalitat.
Ca ta lu n ya, 2 0 01 -2 00 6
Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia segons les dades d’IDESCAT i de Recio et al. (2007).
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col·lectiu, comporta precarietat, inseguretat, un major risc de sinistralitat laboral i, per descomptat, un sentiment d’inestabilitat per a qui la viu.
Si es considera l’evolució de la taxa de temporalitat, es confirma l’afebliment de la contrac-

tació temporal en relació amb la contractació indefinida mesurada en el cas de persones treballadores assalariades de nacionalitat espanyola. Per contra, el col·lectiu estranger presenta una dinàmica contrària. La taxa de temporalitat registrada els darrers sis anys, en comp-

tes de minorar, creix i s’adverteix un repunt de baixada només l’any 2002. La situació contractual temporal, en comptes de millorar, empitjora.
Ta x a d ’ a t u r
La taxa d’atur catalana s’estableix el 2006 en el 6,6%, el 5,3% en el cas dels homes i el 8,4%
en el cas de les dones. Els valors registrats per la població estrangera constaten una situació
molt pitjor que la dels nacionals espanyols, i és en aquesta variable que es perceben més fàcilment i de forma més acusada les dificultats d’inserció en el món laboral, bé perquè no arriben
a trobar un lloc de treball o bé perquè els fluxos d’entrada i sortida laborals són més freqüents.
La taxa d’atur de les persones de nacionalitat espanyola és molt propera a l’anomenat atur friccional, el qual és molt difícil de reduir. Les taxes d’atur d’aquest col·lectiu són: el 5,5% en conjunt, el 4,3% en el cas dels homes i el 7,0% en el cas de les dones. Però, si es comparen amb
els nivells registrats pel col·lectiu estranger, s’observa que es dupliquen les dades. La taxa d’atur de la població estrangera en conjunt és del 12,1%, el 9,6% en el cas dels homes i el 16,0%
en el cas de les dones. Aquesta distància entre ambdós col·lectius, sense oblidar el “bon estat”
de la població de nacionalitat espanyola, sembla que indica que, actualment, les vies per a la
reducció del nombre d’aturats cal que s’adrecin principalment a les persones estrangeres.
La desagregació del col·lectiu estranger en funció de si la seva nacionalitat pertany o no a
la UE, en aquest cas, mostra diferències significatives. Les persones nacionals de la UE
mostren taxes d’atur més properes a les de les persones nacionals espanyoles, tot i que són
superiors. Destaca que la taxa d’atur dels homes europeus comunitaris és relativament
baixa (el 5,3%), mentre que la de les dones és molt elevada (el 15,7%). Els estrangers extracomunitaris tenen taxes extraordinàriament altes: el 12,4% en conjunt, el 10,1% en el cas
dels homes i el 16,0% en el cas de les dones.
Evolució de les taxes
L’evolució de les taxes d’activitat, d’ocupació i d’atur es reflecteix en els gràfics següents: 6, 7 i 8.
En conjunt, destaca que tant la taxa d’activitat com la d’ocupació creixen i que la d’atur es redueix.
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Si s’observen els gràfics, es pot detectar que aquestes variacions estan induïdes principalment per les dones, que incrementen molt la participació en el mercat de treball. La seva
incorporació es reflecteix en una major taxa d’activitat i, sobretot, en un major grau d’ocupació que absorbeix gran part de les dones anteriorment aturades. En segon terme, en funció

de la proporció sobre el total, la població estrangera aporta al mercat de treball un comportament molt positiu en l’àmbit de l’activitat i l’ocupació, especialment les dones estrangeres,
que mantenen una actuació similar a les dones de nacionalitat espanyola.
Gràfic 6. Va r i a c i ó d e l a t a x a d ’ a c t i v i t a t s e g o n s n a c i o n a l i t a t i s e x e .
Ca ta lu n ya, 2 0 01 -2 00 6

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA, INE.

Gràfic 7. Va r i a c i ó d e l a t a x a d ’ o c u p a c i ó s e g o n s n a c i o n a l i t a t i s e x e .
Ca ta lu n ya, 2 0 01 -2 00 6

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA, INE.
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Gràfic 8. Variació de la taxa d’atur segons nacionalitat i sexe. Catalunya, 2001-2006

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA, INE.

La reducció de la taxa d’atur és especialment visible en les dones catalanes. La taxa masculina també disminueix però cal tenir en compte que partia d’una posició més avantatjosa.
En el cas del col·lectiu estranger, aquesta dinàmica entre els sexes fa un tomb i són els
homes els que tenen una minoració més elevada de la taxa.
3.2. ANÀLISI SEGONS L’AFILIACIÓ REGISTRADA A LA SEGURETAT SOCIAL
L’afiliació constitueix un tràmit obligatori des del moment que es duu a terme una activitat
lucrativa per compte propi o d’altri. Per tant, cal tenir en compte que la realització de més
d’una activitat dóna lloc a més d’una alta en els diferents règims i que, en cas que es faci
més d’una activitat per compte aliè als sectors de la indústria i els serveis, dóna lloc a més
d’una alta al règim general. Així, es pot comptabilitzar una persona treballadora més d’una
vegada.
A Catalunya estan afiliades el 22,7% de les persones treballadores estrangeres afiliades a
Espanya el 2006, la qual cosa en nombres absoluts fa referència a 414.587 persones. Atès
que l’afiliació total catalana és de 3.331.266 persones afiliades, de mitjana anual, enguany
la població estrangera absorbeix el 12,4% de l’afiliació catalana.
Evolució de l’afiliació
L’any 2006 l’afiliació catalana s’ha incrementat en 125.966 persones, de les quals 84.978 són
estrangeres. Per tant, en conjunt es constata un creixement interanual del 21,0%, del 3,9%
pel que fa als nacionalitzats espanyols i del 25,8% en el cas dels estrangers. Aquest creixe-
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ment és inferior al registrat l’any 2005 respecte al seu precedent, que va ser del 40,3%, però
cal tenir en compte el procés de normalització que va tenir lloc aleshores i que va provocar
un augment extraordinari del nombre d’afiliacions. En qualsevol cas, es comprova que l’augment en el nombre d’afiliacions provocat per aquest procés ha estat absorbit pel mercat laboral català i que, fins i tot, s’ha superat l’any 2006, atès que no s’experimenta un retrocés en
el nombre d’afiliats estrangers sinó que, ans al contrari, les dades en revelen un increment.

Tau la 2 . Pob la ci ó tr eb al lad o ra es tra ng e ra afil ia da a l a Seg ur et at Soc ia l i p e s r el atiu d e
l’afiliació. Catalunya, 2001-2006

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MTAS.

A aquest fet es poden afegir les dades publicades pel Ministeri de Treball i Afers Socials refe-

rents a la mitjana dels mesos en situació d’alta de les persones treballadores estrangeres33
i que confirmen l’argument que, entre aquestes persones, les que van obtenir la seva primera afiliació mitjançant el procés de normalització han mantingut la seva vinculació al sistema
al llarg de tot l’any 2006. Cal especificar que no es disposa d’aquestes dades desagregades
per a Catalunya i, per tant, només es pot fer una referència a les dades publicades per al
conjunt d’Espanya. Tot i això, cal tenir en compte que Catalunya és la comunitat autònoma
amb un major nombre de persones afiliades d’Espanya per la qual cosa és probable que el
comportament dels seus afiliats no s’allunyi gaire del que succeeix a escala estatal. Fet
aquest aclariment, s’observa que la distribució del nombre de persones estrangeres extracomunitàries segons el nombre de mesos en alta el 2006 s’aproxima molt al de la població
espanyola (9,13 mesos i 10 mesos, respectivament). El 2005 el nombre mitjà de mesos en
alta de la població treballadora extracomunitària va ser de 7,61, cosa que reflecteix l’efecte
del procés de normalització que va tenir lloc aquell any i el fet que la gran majoria de les persones acollides a aquest procediment van estar d’alta entre cinc i set mesos. Per tant, es pot
considerar que la majoria de la població estrangera ha mantingut la seva afiliació.
33 Segons nota de premsa del MTAS del mes de juliol del 2007.
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El gràfic següent mostra l’evolució de l’afiliació en nombres absoluts dels darrers sis anys.
Al llarg de tot aquest període es posa de manifest que la tendència creixent de l’afiliació total
és constant, tant per a la població nacional espanyola com per a l’estrangera. Tanmateix,
aquesta darrera mostra una acceleració més acusada.

Gràfic 9. Evolució en nombres absoluts de l’afiliació. Catalunya, 2001-2006

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Seguretat Social, MTAS.

Antiguitat, mobilitat i dispersió territorial
Una qüestió que cal aclarir és en quin moment es van afiliar per primera vegada, per iniciar
la seva activitat laboral, els estrangers i estrangeres actualment en alta a la Seguretat Social
a Catalunya34. D’aquesta manera, es pot percebre quina és l’antiguitat que tenen aquestes
persones treballadores en el mercat laboral català, tenint en compte que resten excloses d’aquesta anàlisi les que actualment no hi estan afiliades. També cal considerar que, encara
que en la majoria dels casos es van afiliar a Catalunya, alguna d’aquestes persones pot
haver iniciat la seva activitat laboral en altres províncies d’Espanya. Igualment, en aquest
34 Les dades analitzades provenen de l’Anuari d’estrangeria 2006 de l’Observatori Permanent de la Immigració del
MTAS. Pel que fa a l’afiliació, les dades s’han explotat en data 11 de gener del 2007, a més de computar xifres
actualitzades el 31 de desembre dels anys analitzats, per la qual cosa es poden percebre algunes lleugeres diferències numèriques enfront de les tractades al llarg de l’apartat d’afiliació que fan referència a mitjanes anuals.
Sempre que es dóna aquesta circumstància, es fa palesa en una nota al peu del gràfic o la taula corresponents.
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cas s’han introduït les dades relatives a períodes anteriors al 2001 perquè es considera que
són significatives, tot i que, en general, l’evolució analitzada al llarg d’aquesta breu anàlisi
del mercat de treball fa referència als anys compresos entre el 2001 i el 2006.
El 78,1% de la població estrangera actualment en alta laboral s’ha incorporat per primera

vegada al mercat de treball a partir del gener del 2001. L’any 2005 s’hi van incorporar un percentatge molt alt, el 26,5%, fet que, sens dubte, és el resultat del procés de normalització
que va tenir lloc aleshores. Concretament, al principi de gener del 2007, s’han comptabilit-

zat 434.518 afiliacions en alta a la Seguretat Social a Catalunya, de les quals 115.099 van
tenir lloc el 2005.
Gràfic 10. Població treballadora estrangera en alta laboral a la Seguretat Social segons període d’alta inicial. Catalunya, del 1990 al gener del 2007

Nota: les dades corresponen a l’11 de gener del 2007.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuari d’estrangeria 2006 de l’Observatori Permanent
de la Immigració, MTAS.

Per veure si aquestes persones afiliades, en alta actualment, han mantingut les feines amb
què es van incorporar al mercat de treball o bé s’ha produït una mobilitat laboral, cal fer una
referència a quin va ser el moment d’inici de la seva activitat laboral actual per la qual la persona treballadora es manté ara en alta.
La majoria d’altes de les persones treballadores estrangeres es van produir entre el 2005 i
el 2006. El 19,5% del total de persones treballadores actualment en alta ha estat en situa-
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ció d’alta en l’actual ocupació des del 2005, mentre que el 55,9% ho ha estat des d’un període més recent, el 2006 (242.783 afiliacions).
Grà fic 11 . Pob l a ci ó tr eb a l la d or a e str an g e r a e n a l ta la b or a l a la Se g ur e ta t So c ia l se g o ns
període d’alta actual. Catalunya, del 1990 al gener del 2007

Nota: les dades corresponen a l’11 de gener del 2007.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuari d’estrangeria 2006 de l’Observatori Permanent
de la Immigració, MTAS.

Si s’encreuen aquestes dades amb les detectades segons les altes inicials, es pot concloure que les persones afiliades actualment són de recent incorporació al mercat laboral i que
mostren una gran mobilitat dins del mercat, bé per canvis en els llocs de treball que ocupen
o bé perquè han tingut períodes sense ocupació (fluxos d’entrada i sortida del mercat laboral acusats).
Tal com mostra la taula següent, la mobilitat geogràfica entre les altes inicials i les altes
actuals de les persones treballadores estrangeres és força rellevant. De les 339.054 persones treballadores que hi ha actualment a Catalunya amb més d’un moviment d’alta laboral,
75.257 (el 22,2%) han canviat de província. Aquesta mobilitat és més baixa si s’exclouen els
moviments entre les províncies catalanes, ja que es redueix fins al 13,7%.

53

Barcelona és la demarcació amb una proporció de persones treballadores estrangeres actualment en alta més fidels a l’alta inicial (el 86,7% de les persones treballadores amb alta inicial
a la província es mantenen). A més, el percentatge de persones treballadores que actualment
estan en alta a Barcelona i que havien iniciat en una altra província la seva vida laboral és del

17,1%. Els treballadors i treballadores que abandonen aquesta demarcació al llarg de la vida

laboral en representen el 13,2%. Aquests percentatges es redueixen si es consideren només
els moviments a les províncies fora de Catalunya (el 13,7% i el 9,2%, respectivament).

La principal província d’origen dels treballadors i treballadores de Barcelona, excloent-ne les
persones que hi van iniciar la seva activitat, és Madrid i la de destinació és Girona. Per a les
altres demarcacions catalanes, la principal província d’origen i de destinació és Barcelona.
Ta u l a 3 . P o b l a ci ó t r e b a l l a d o r a e s t r a n g e r a e n a l t a l a b o r a l a m b m é s d ’ u n m o v i m e n t d ’ a lt a s e g o n s p r o v í n c i a d ’ a l t a i n i c i a l i p r o v í n c i a d ’ a l t a a c t u a l . C a t a l u n y a , 11-1-2007

Nota: les dades corresponen a l’11 de gener del 2007.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuari d’estrangeria 2006 de l’Observatori Permanent
de la Immigració, MTAS.
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La ubicació actual dels treballadors i treballadores es pot comprovar en la distribució segons
les demarcacions territorials de les afiliacions actuals, que evidencia una major concentració a Barcelona, tal com es manifesta per al conjunt de les afiliacions catalanes. Però el percentatge de població afiliada estrangera a les comarques de Barcelona és menor que el que
es registra per al total d’afiliació (el 70,7% en el cas dels estrangers i el 75,3% pel que fa al

total d’afiliats catalans). Per contra, Girona revela una proporció de població estrangera afiliada més elevada, de quasi 3 punts percentuals, per sobre del percentatge que es registra
en la distribució de l’afiliació total. El 12,3% de les persones estrangeres estan afiliades a les

comarques gironines mentre que, en el cas de les nacionals, ho fan el 9,6%. Aquesta característica també es dóna a Tarragona i a Lleida. Així, la menor proporció de població estrangera a Barcelona resta absorbida per les altres demarcacions, i afavoreix una major dispersió d’aquest col·lectiu en el territori català.
Pel que fa a l’afiliació, la població estrangera mostra més dispersió territorial que la nacional.
L’ a f i l i a c i ó i l e s n a c i o n a l i t a t s
La nacionalitat d’origen de les persones treballadores estrangeres condiciona, tal com es
veurà més endavant, el seu comportament al mercat de treball català. Sobretot és de vital
importància la pertinença o no d’aquesta nacionalitat a la UE, característica que té un valor
molt rellevant en el desenvolupament i la integració laboral posterior, com s’ha anat comprovant fins ara.

Per tant, cal analitzar quines són les nacionalitats més nombroses a Catalunya. La població
estrangera afiliada a Catalunya majoritàriament és de països no comunitaris (el 84%).
Concretament, el país amb un nombre més alt de persones afiliades és el Marroc, amb
74.013 persones de mitjana anual, el 17,9% del total d’afiliació estrangera.
Segueixen al Marroc l’Equador, Colòmbia i Romania. La Xina i el Perú també concentren un
nombre més alt de persones afiliades que qualsevol dels països europeus. Els països europeus amb més afiliació són Itàlia, França, Alemanya, Portugal i el Regne Unit. Entre els deu
nous països membres de la UE des del 2004 destaquen les persones afiliades de Polònia i
Lituània com les més nombroses.
Pel que fa a l’evolució interanual respecte al 2005, destaca un increment del nombre d’afiliació comunitària enfront d’un augment més lleuger de l’extracomunitària. Aquesta situació
està condicionada pels nous països de la UE, que ja en períodes anteriors tenien com a destinació de les seves migracions Catalunya, tot i que ara s’engloben en un nou col·lectiu, els
comunitaris.
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Tau l a 4 . Po bl a ció e str a ng e r a e n a l ta l a b or a l a la S eg u r e ta t Soci a l s e g on s na c i o n al i ta ts .
Ca talun ya, 2006

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Seguretat Social, MTAS.

L’ a f i l i a c i ó i e l g è n e r e
Una altra variable que cal considerar és el gènere de les persones afiliades estrangeres que,
com ja succeïa en les estimacions d’activitat i ocupació de l’EPA, en l’afiliació es mostra desigual. Els homes absorbeixen el 62,8% de les afiliacions, amb 260.404 treballadors afiliats.
Els règims d’afiliació
La taula següent mostra la distribució de les persones treballadores afiliades estrangeres
segons el gènere, el règim i la nacionalitat. S’hi aprecia que majoritàriament els treballadors
i treballadores estrangers estan afiliats al règim general, el 78,7%, seguit pel règim especial
de treballadors de la llar, el 10,9%.
La distribució segons l’origen de les nacionalitats es decanta cap a una major proporció de
persones treballadores afiliades d’origen extracomunitari, el 84%.
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El repartiment de les afiliacions entre els diferents règims es troba molt condicionada pel fet
de si la nacionalitat de la persona estrangera pertany o no a la UE. El 98,1% dels estrangers
comunitaris, enfront del 83,7% dels no comunitaris, es concentren al règim general i al règim
especial de treballadors autònoms.

Les persones afiliades comunitàries es distribueixen en el règim general i el règim especial
de treballadors autònoms (el 77,6% i el 20,4%, respectivament).

L’estructura per règims de les persones treballadores extracomunitàries presenta tres característiques que la diferencien de la distribució entre els règims del total de Catalunya i de la
dels nacionals dels països comunitaris. En primer lloc, la presència en el règim general és
menor. L’enquadrament al règim general del conjunt de l’afiliació catalana és del 79,9%, mentre que per a aquest col·lectiu només representa el 77,6% del seu total. D’altra banda, i al
contrari del que succeeix amb els comunitaris, l’afiliació al règim especial dels treballadors
autònoms és molt minoritària (absorbeix el 4,7% de l’afiliació estrangera extracomunitària
enfront del 16,7% de l’afiliació catalana total). Finalment, cal considerar que el nombre de
persones afiliades estrangeres al règim especial de treballadors de la llar és extremadament
alt. Les persones estrangeres concentren el 67,0% de l’afiliació en aquest règim a Catalunya
(l’any 2005 n’eren el 70,5% dels afiliats). Les persones treballadores extracomunitàries constitueixen el 99,3% de les persones treballadores estrangeres enquadrades en l’esmentat
règim i, d’aquestes, el 93,1% són dones.

Ta u l a 5 . D i s t r i b u c i ó d e l e s p e r s o n e s t r e b a l l a d o r e s e s t r a n g e r e s a f i l i a d e s s e g o n s g è n e re, règim i nacionalitat. Catalunya, 2006

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Seguretat Social, MTAS.
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Respecte al 2001, la gradació en el pes relatiu de cadascun dels règims es manté constant.
Tot i això, cal destacar l’increment en nombres absoluts del règim especial de treballadors
de la llar que, de tenir aproximadament unes 10.219 persones enquadrades al final del 2001,

ha passat a tenir-ne més de 45.166. Aquest fet té, entre d’altres, una resposta en l’increment

de la immigració provinent de països llatinoamericans, molt més feminitzada i més dedicada a ocupacions de serveis personals que no pas l’africana, més predominant el 2001 i amb
una composició més masculina.

L’ a f i l i a c i ó i l e s b r a n q u e s d ’ a c t i v i t a t
Pel que fa a les branques d’activitat, l’únic règim que permet analitzar on s’enquadren les
persones treballadores estrangeres a Catalunya és el règim general. L’anàlisi de les dades
d’afiliació segons les branques d’activitat d’aquest règim revela que el 68,9% de la població
estrangera es concentra en cinc seccions d’activitat: la indústria manufacturera, la construcció, el comerç i reparació de vehicles, l’hostaleria i les activitats immobiliàries i serveis a

Ta u l a 6 . D i s t r i b u c i ó d e l e s p e r s o n e s t r e b a l l a d o r e s e s t r a n g e r e s a f i l i a d e s a l r è g i m g e n eral segons branques d’activitat. Catalunya, 2006
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Seguretat Social, MTAS.

58

Informe sobre immigració i mercat de treball a
Catalunya
empreses. Entre totes aquestes, la que absorbeix un nombre més alt d’afiliació és la construcció, amb 74.789 persones, que representen el 22,9% del total.
L’ a f i l i a c i ó i e l s g r u p s d e c o t i t z a c i ó
Si, a més de les branques d’activitat, s’analitzen els grups de cotització on estan afiliades
aquestes persones treballadores del règim general s’observa que la major part pertanyen als
grups de cotització inferiors.

El 74,3% de la població estrangera a Catalunya es pot classificar en tres grups de cotització: peons (el 37,1%), oficials de 1a i 2a (el 19,3%) i oficials de 3a i especialistes (el 17,9%).
Aquesta característica encara s’agreuja més si es té en compte que les dades no permeten
desagregar els nacionals comunitaris i els no comunitaris, en què són els primers, com ja
s’ha esmentat anteriorment, els que ocupen llocs de treball de categories superiors. A més,
cal afegir que en analitzar el règim general s’exclouen les persones treballadores afiliades al

Ta u l a 7 . D i s t r i b u c i ó d e l e s p e r s o n e s t r e b a l l a d o r e s e s t r a n g e r e s a f i l i a d e s a l r è g i m g e n e ral segons grup de cotització. Catalunya, 2006
Unitats: percentatges.

Nota: les dades corresponen a l’11 de gener del 2007.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuari d’estrangeria 2006 de l’Observatori Permanent
de la Immigració, MTAS.
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règim especial de treballadors de la llar i al règim especial agrari.
L’anàlisi de l’afiliació de la població estrangera segons les demarcacions mostra que aquests
tres grups de cotització tenen menys pes relatiu a la demarcació de Barcelona (el 69,7%)

que a les altres. Això, si es contrasta amb el fet que el nombre d’estrangers comunitaris residents35 en aquesta demarcació és superior al de la resta, pot corroborar l’afirmació anterior.
Lleida és la demarcació amb un nombre més alt d’afiliació estrangera enquadrada en

aquests grups de cotització (el 90,8% de les persones afiliades estrangeres). Tarragona
registra el 85,5% de l’afiliació i Girona el 82,9%.
3.3. ANÀLISI SEGONS ELS CONTRACTES FORMALITZATS
En aquest apartat s’analitzen els contractes formalitzats per la població estrangera, comparant-ho amb el total de la contractació a Catalunya i amb la contractació formalitzada per les
persones treballadores nacionals. S’ha de tenir en compte que el que s’analitza és el nombre de contractes registrats en un any determinat i no el nombre de persones contractades
ja que una persona pot formalitzar més d’un contracte al llarg de l’any. Les dades s’han
obtingut del web del Departament de Treball.
L’any 2006 les persones treballadores estrangeres van formalitzar 766.724 contractes de
treball, el 26,7% del total de la contractació registrada a Catalunya.
Sobre el total de la contractació a Catalunya, els contractes formalitzats per persones estrangeres, tal com es pot observar en la taula següent, s’han anat incrementant gradualment;
Ta u l a 8 . N o m b r e t o t a l d e c o n t r a c t e s , c o n t r a c t e s a e s t r a n g e r s i p e r c e n t a t g e d e l s c o ntractes dels estrangers sobre el total. Catalunya, 2001-2005
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

Font: Departament de Treball.

35 El nombre de persones estrangeres comunitàries amb autorització de residència el 2006 a Catalunya és de
84.265, el 66,3% de les quals resideix a Barcelona (55.882 persones).
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així, l’any 2001 aquests contractes d’estrangers representaven el 10,3% de la contractació;
l’any 2002, el 13,8%; l’any 2003, el 16,2%; l’any 2004, el 18,5%, i l’any 2005, el 23%.
L’increment de la població estrangera a Catalunya, lògicament, ha tingut repercussió en l’increment del nombre de contractes formalitzats per aquest col·lectiu.
Ti p u s d e c o n t r a c t e
Tant en la contractació formalitzada per la població nacional com en la subscrita per l’estran-

gera es pot comprovar la gran distància que separa la contractació indefinida de la temporal. La contractació temporal, al llarg dels anys analitzats, sempre ha superat el 82% del total
de contractes registrats durant l’any. L’any 2006 es pot comprovar que hi ha hagut un augment de la contractació indefinida, per a ambdós col·lectius, com a conseqüència de la reforma laboral que va dur a terme el Govern.
El procés de diàleg i negociació dels agents socials sobre el mercat de treball que es va iniciar a mitjan 2005 va comportar que s’arribés a uns acords i que es plasmessin en el Reial
decret llei 5/2006, de 9 de juny, per a la millora del creixement i de l’ocupació. Aquesta norma
recull mesures per impulsar la contractació indefinida, com ara el Programa de foment a l’ocupació i l’estímul de la conversió de contractes temporals en indefinits, i estableix incentius,
bonificacions i reduccions de les cotitzacions empresarials. Les dades confirmen que els
empresaris i empresàries s’han acollit a aquestes mesures la qual cosa ha repercutit en un
augment de la contractació indefinida.
L’any 2006, el 14,4% dels contractes amb persones estrangeres van ser indefinits, gairebé

3 punts percentuals menys que la contractació indefinida formalitzada pels nacionals, que va
ser del 17,2%. Respecte a l’any anterior, els contractes indefinits d’estrangers es van incre-

mentar 3,7 punts i els dels nacionals 4,1 punts, increments percentuals que no s’havien produït en tot el període analitzat, en què, fins i tot, el percentatge dels contractes indefinits baixava lleument.
En la taula 9 es pot observar el percentatge de la contractació indefinida i de la contractació
temporal, tant pel que fa a la població estrangera i nacional com al total de la contractació
efectuada a Catalunya. Les persones treballadores nacionals tenen el percentatge de contractació indefinida superior en prop de tres punts en gairebé tots els anys analitzats.
De l’any 2001 al 2006 el nombre de contractes indefinits formalitzats per persones estrangeres ha augmentat el 402,8%, mentre que el nombre de contractes formalitzats per nacionals
en el mateix període ha tingut un augment del 29,4%; d’altra banda, el nombre de contractes temporals formalitzats per persones estrangeres s’ha incrementat el 222,5%, mentre que
el nombre de contractes temporals dels nacionals ha augmentat el 2,9%. Aquestes dades
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queden reflectides en la taula 10, on es recullen, en nombres absoluts, els contractes formalitzats tant per la població estrangera com per la nacional des del 2001 al 2006.
Ta u l a 9 . P e r c e n t a t g e d e c o n t r a c t e s i n d e f i n i t s i t e m p o r a l s p e r a p o b l a c i ó e s t r a n g e r a ,
nacional i total de la contractació. Catalunya, 2001-2006
Unitats: percentatges.

Font: Departament de Treball.

Ta u l a 1 0 . N o m b r e d e c o n t r a c t e s i n d e f i n i t s i t e m p o r a l s p e r a p o b l a c i ó e s t r a n g e r a ,
nacional i total de la contractació. Catalunya, 2001-2006
Unitats: nombres absoluts.

Font: Departament de Treball.

En la taula següent es mostra el nombre total de contractes registrats a Catalunya l’any 2006
segons les diferents modalitats, i el nombre total de contractes formalitzats per estrangers,
així com el percentatge que els contractes d’estrangers representen sobre el total. Com es
pot observar, els contractes indefinits dels estrangers són el 23,4% del total de contractes
indefinits i els temporals signifiquen el 27,4% sobre el total de temporals. També es pot
remarcar que, percentualment, el contracte que formalitzen el major nombre d’estrangers és
el d’obra o servei, seguit de l’eventual per circumstàncies de la producció.
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Taula 11 . C o n t r a c t a c i ó t o t a l r e g i s t r a d a i c o n t r a c t a c i ó d e p o b l a c i ó e s t r a n g e r a s e g o n s
modalitat. Catalunya, 2006
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

Font: Departament de Treball.

La contractació i el gènere
Pel que fa a la distribució dels contractes per sexe podem observar, en termes generals, que
les dones estrangeres formalitzen menys contractes que els homes. L’any 2006 la proporció
va ser del 34,4% de contractes formalitzats per dones i el 65,6% de contractes formalitzats
per homes. Es pot destacar que any rere any hi ha un petit increment del pes de les dones
en la formalització de contractes.
Si s’analitzen les dades pel tipus de contracte formalitzat, es pot assenyalar que, pel que fa
als contractes indefinits dels estrangers de l’any 2006, el 63,9% són subscrits per homes i el
36,1% per dones; percentatges bastant diferents de la contractació indefinida dels nacionals,
en què gairebé hi ha paritat en la contractació: els homes subscriuen el 50,5% dels contractes i les dones el 49,5%.
En els contractes temporals subscrits per la població estrangera la diferència entre els sexes
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encara és més acusada. El 65,9% dels contractes són subscrits per homes i el 34,1% per
dones; en canvi, en els contractes temporals subscrits per nacionals ens trobem que els percentatges no són tan distants i que les que formalitzen més contractes temporals són les
dones (el 47,6% per als homes i el 52,4% per a les dones).

Gràfic 12. Contractes segons sexe, per tipus de contracte, població estrangera i nacional. Catalunya, 2006
Unitats: nombres absoluts.

Font: Departament de Treball.

En el gràfic anterior es mostren, en nombres absoluts, els contractes formalitzats per homes
i dones, distingint per tipus de contracte i per població estrangera i nacional.
Tot i aquestes xifres s’ha d’assenyalar que, com ja s’ha dit anteriorment, el pes de les dones
estrangeres en la contractació ha anat augmentant tant en els contractes indefinits com en
els temporals. En la contractació indefinida l’augment ha estat de 2 punts percentuals en cinc
anys, des del 34% l’any 2001 fins al 36,1% l’any 2006, i en la contractació temporal el pes
de la dona en aquests cinc anys ha augmentat 6 punts, passant del 27,9% el 2001 al 34,1%
el 2006.
D’altra banda, si s’analitzen les dades tenint en compte els percentatges per raó del gènere, les dones estrangeres signen el 15,2% dels contractes indefinits, xifra gairebé superior
en 1 punt percentual a les dels homes, que en signen el 14,1%; mentre que en la contractació temporal són els homes estrangers que, amb el 85,9%, avantatgen amb 1 punt percentual les dones, que en signen el 84,8%.
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Pel que fa a la contractació de la població nacional, les xifres són diferents ja que són els
homes qui signen més contractes indefinits (el 18,1% per als homes i el 16,4% per a les
dones) i les dones qui tenen un percentatge major de contractació temporal (el 81,9% per
als homes i el 83,6% per a les dones).
La contractació i l’edat
Com es pot comprovar amb l’observació dels dos gràfics següents, gairebé la meitat dels

contractes se subscriuen amb treballadors i treballadores d’edats compreses entre els 30 i
els 45 anys.
L’edat dels treballadors i treballadores no és significativa a l’hora de formalitzar un contracte indefinit o bé temporal, ja que en qualsevol dels dos tipus de contracte són les persones
treballadores del grup d’edat entre 30 i 45 anys les que formalitzen el major percentatge dels
contractes, seguit de les que tenen de 25 a 30 anys, després de les de 20 a 25 anys, de les
de més de 45 anys i, finalment, de les menors de 20 anys.
Gràfic 13. Nombre de contractes indefinits per edat. Catalunya, 2006
Unitats: nombres absoluts.

Font: Departament de Treball.

Gràfic 14. Nombre de contractes temporals per edat. Catalunya, 2006
Unitats: nombres absoluts.

Font: Departament de Treball.
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La contractació i el sector econòmic
El sector econòmic on es formalitzen el major nombre de contractes és el de serveis, tot i

que destaca el major pes dels contractats nacionals, ja que només el 23% dels contractes
del sector els formalitzen persones estrangeres. En el sector de la indústria podem observar

el mateix comportament de la contractació, el 22,5% de la contractació del sector és efectuada per població estrangera.

Ta u l a 1 2 . N o m b r e d e c o n t r a c t e s p e r s e c t o r s e c o n ò m i c s i t i p u s d e c o n t r a c t e , n a c i o n a l s
i estrangers. Catalunya, 2006
Unitats: nombres absoluts i percentatges.

Font: Departament de Treball.

En el sector agrari destaca el pes que té la contractació de població estrangera, ja que
aquest col·lectiu formalitza el major nombre de contractes i supera els contractats nacionals.
Així, l’any 2006 els estrangers van formalitzar el 74,1% dels contractes (el 59,1% dels contractes indefinits i el 75,9% dels contractes temporals). D’altra banda, també es pot assenyalar que els contractes indefinits dels estrangers en aquest sector tenen un significatiu augment a partir de l’any 2004 (augmenten el 44,9% respecte de l’any anterior) i els temporals
a partir del 2005 (augmenten el 70,8% respecte de l’any anterior).
En el sector de la construcció és on trobem una major equiparació entre contractes formalitzats per població nacional i estrangera: els estrangers en formalitzen el 46,5% i els nacionals el 53,5%.
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Respecte a l’any anterior, s’ha produït un augment de la contractació de les persones estrangeres en tots els sectors, excepte en el sector agrari on hi ha hagut un lleuger descens, del
6,5%, en la contractació temporal.
La contractació i el nivell acadèmic
En relació amb el nivell acadèmic de les persones estrangeres, destaca durant els anys
2001 a 2005 que el major nombre de contractes se subscriuen amb persones que tenen el
certificat escolar o l’educació general.

La contractació registrada l’any 2006 segueix la mateixa pauta. Així, el 62% de la contractació estrangera s’ha subscrit amb persones que tenen l’educació general; el 29,5% de la contractació s’ha formalitzat amb persones treballadores que o bé no tenen estudis o que no
han assolit l’educació bàsica; el 3,3% amb persones que han dut a terme programes de formació, i el 5,2% s’ha formalitzat amb persones treballadores que tenen estudis superiors.
Pel que fa als contractes formalitzats per la població nacional, cal destacar que percentualment s’han subscrit més contractes amb persones que tenen l’educació general (el 66,8%
dels contractes), però només el 8,2% de la contractació s’ha formalitzat amb persones treballadores que o bé no tenen estudis o que no han assolit l’educació bàsica, el 9% amb persones treballadores de formació professional i el 16% amb persones treballadores amb estudis superiors.
La contractació per ocupacions
El major nombre de contractes registrats per població estrangera segons les ocupacions
recauen, al llarg dels anys, en les persones treballadores no qualificades, ja que més de la
meitat dels contractes totals els formalitza aquest col·lectiu.
L’any 2006 no ha estat diferent de la resta d’anys i el 53,3% de la contractació d’estrangers
s’ha formalitzat amb persones treballadores no qualificades; el següent grup d’ocupació que
ha registrat més contractes ha estat, amb el 18,5%, els treballadors i treballadores de serveis de restauració, personals, de protecció i venedors del comerç, i el tercer grup amb més
contractes registrats ha estat el d’artesans i treballadors i treballadores qualificats de les
indústries manufactureres, construcció i mineria.
El Ministeri de Treball i Afers socials ha publicat unes dades de l’any 2006 sobre els contractes que han subscrit les empreses de treball temporal segons les ocupacions de les persones treballadores. El primer que s’ha d’assenyalar és que, del total de contractes formalitzats per persones estrangeres, el 21%, és a dir, 161.111 contractes han estat subscrits per
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empreses de treball temporal. El major nombre de contractes, el 36,2%, s’han formalitzat per
a les ocupacions de peons de la mineria i la indústria manufacturera; el 14,7% dels contractes s’han subscrit amb peons de transports i descarregadors, i el 13,7% de la contractació
de les empreses de treball temporal ha recaigut en els empleats domèstics i altre personal
de neteja.

Gràfic 15. Percentatge de contractes segons nivell d’estudis. Catalunya, 2006
Unitats: percentatges.

Font: Departament de Treball.

La contractació per àmbit territorial
La distribució dels contractes formalitzats pel col·lectiu estranger per províncies l’any 2006
és la següent: a Barcelona es registren el 69% dels contractes, a Girona l’11,3%, a Lleida el
8,5% i a Tarragona l’11,5%; és una situació força lògica atès el nombre d’estrangers residents a cada província.
En termes percentuals, l’any 2006 el nombre de contractes de persones estrangeres a tot
Catalunya ha tingut un augment del 25%, i per províncies el major increment ha tingut lloc a
Barcelona amb el 26,6%, seguit de Tarragona amb el 26,2%, Girona amb el 23,6% i Lleida
amb el 14,1%.
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Pel que fa als contractes per sector d’activitat, seguint la línea del total de Catalunya, en
totes les demarcacions es registren més contractes en el sector serveis, seguit del sector de
la construcció, excepte a Lleida on el segon lloc l’ocupa l’agricultura, a causa del nombre de
contractes temporals que es formalitzen en aquest sector.
La contractació per nacionalitats
Quant a la nacionalitat de les persones treballadores estrangeres, de les dades del Ministeri

de Treball es desprèn que el 35,4% dels contractats a Catalunya són d’Amèrica Central i del
Sud, dels quals destaquen, pel seu major nombre, els equatorians. El 32% provenen d’Àfrica, i entre aquests el col·lectiu majoritari és el marroquí; són d’Europa el 22,5%, majoritàriament de països de la Unió Europea; d’Àsia provenen el 9,7%, principalment del Pakistan i la
Xina, i el 0,2% són d’Amèrica del Nord i d’Oceania.
3.4. ANÀLISI SEGONS LES DEMANDES D’OCUPACIÓ
3.4.1. PERSONES DEMANDANTS D’OCUPACIÓ
En data 31 de desembre del 2006 hi ha 50.881 demandes d’ocupació de persones estrangeres, el 14,39% del total de demandes registrades a Catalunya.
Segons les demarcacions on han tingut lloc les demandes, s’observa que la proporció relativa sobre el total de demandants és molt més elevada a Girona, on els demandants estrangers concentren el 23,5% de les sol·licituds. Per Lleida en representen el 20,2%, per
Tarragona el 19,8% i per Barcelona només el 12,0%.
Continents i nacionalitats
La distribució segons el continent d’origen del col·lectiu nacional estranger és la següent: el
14,5% són demandants comunitaris, el 7,7% de l’Europa no comunitària, el 41,4% africans, el
31,2% sud-americans, el 4,8% asiàtics i el 0,3% procedeixen d’Oceania i d’Amèrica del Nord.
Els marroquins són els estrangers que més demandes tenen, 16.096 (el 31,6% del total).
Altres nacionals estrangers amb nombres alts de demandes són d’Equador, Colòmbia,
Argentina i Perú, pel que fa als estrangers sud-americans; quant als comunitaris, Itàlia,
França i el Regne Unit; com a europeus no comunitaris, Romania i Ucraïna; del col·lectiu d’africans, Gàmbia i Senegal, i pel que fa als asiàtics, del Pakistan.
La mitjana d’edat dels demandants és de 35 anys, tant per als homes com per a les dones.
Però són els primers els que més demandes d’ocupació cursen, ja que n’assoleixen el 59,2%.
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Sector d’activitat
El sector d’activitat en el qual ha treballat abans la persona estrangera o en què ha fet l’ultima feina que concentra major nombre de demandes són els serveis (59,2%). Però també és
aquest sector el que absorbeix una proporció més alta de treballadors i treballadores ocupats. En segon lloc se situa el sector de la construcció (16,5%), amb un gran nombre de persones treballadores estrangeres, seguit de la indústria (9,1%) i l’agricultura (5,2%). També hi
ha un 10,0% de persones demandants que no han tingut ocupació anterior.

Gràfic 16. Demandants d’ocupació estrangers segons sector d’activitat.
Cata lu nya , 3 1- 12 -2 0 06

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuari d’estrangeria 2006 de l’Observatori Permanent
de la Immigració, MTAS.

Ocupació
Segons el grup d’ocupació (ocupació en la qual la persona demandant desitja treballar preferentment), els percentatges més significatius es donen en el grup 9 (treballadors no qualificats), amb 24.813 demandes que en concentren el 48,8%. Segueixen, quant a nombre de
sol·licituds, les del grup 5 de persones treballadores de serveis de restauració, personals, de
protecció i venedors de comerç (el 18,1%) i el grup 7, artesans i persones treballadores qualificades de la indústria, la construcció i la mineria (el 12,8%). En nombres absoluts, el grup
5 conté 9.201 demandes i el grup 7, 6.505. Només el 7,6% de les demandes corresponen
als tres nivells superiors d’ocupació.
Aquesta informació demostra que les persones treballadores estrangeres presenten demandes d’ocupació referents a la mateixa categoria laboral en la qual tenen un grau més alt d’ocupació. Malgrat que estrictament no es poden comparar les dades d’una i altra font estadística, sí que poden aportar una perspectiva complementària. Per tant, cal recordar que
l’explotació de la població activa a escala de l’Estat espanyol constata, tal com s’ha exposat
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amb anterioritat, que les persones estrangeres es concentren en tres tipus d’ocupacions: les
persones treballadores no qualificades (el 36,5%); els treballadors i treballadores de serveis
de restauració, personals, de protecció i venedors del comerç (el 20,6%), i els artesans i treballadors i treballadores qualificats d’indústries manufactureres, construcció i mineria,

excepte operadors (el 20,4%). Igualment, el major nombre de contractes registrats pel
col·lectiu estranger recauen en aquests grups ocupacionals.

Ta u l a 1 3 . D e m a n d a n t s d ’ o c u p a c i ó s e g o n s d e m a r c a c i ó i g r u p d ’ o c u p a c i ó .
Ca talu n ya , 3 1- 12 - 20 06

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuari d’estrangeria 2006 de l’Observatori Permanent
de la Immigració, MTAS.

Nivell acadèmic
Segons el nivell d’estudis acabats declarat pels demandants, el 62,1% d’aquestes persones
tenen estudis secundaris (el 60,9% educació general), el 28,3% tenen estudis primaris, el
5,6% en tenen de secundaris i el 4,0% consten com a analfabets.
Comparativament amb les xifres registrades per al conjunt d’Espanya, els demandants
estrangers a Catalunya tenen un nivell d’estudis lleugerament superior. Per a Catalunya, el
percentatge de demandes amb estudis primaris incomplets concentra el 16,3%, mentre que
a l’Estat espanyol és del 23,8%. També s’observa una diferència de quatre punts percentuals
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per sobre en l’educació general a Catalunya, a més dels estudis universitaris de primer,
segon i tercer cicles, que representen el 4,3% a Catalunya i el 2,6% a Espanya.
Ta u l a 1 4 . D e m a n d a n t s d ’ o c u p a c i ó s e g o n s d e m a r c a c i ó i n i v e l l d ’ e s t u d i s a c a b a t s .
Cata lu nya , 3 1- 12 -2 0 06

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuari d’estrangeria 2006 de l’Observatori Permanent
de la Immigració, MTAS.

Durada de la demanda
Una altra variable important en matèria de demandes d’ocupació és la durada. A Catalunya,

al final de desembre, el 66,3% de les persones treballadores estrangeres feia menys de tres
mesos que demandava ocupació; el 19,3%, entre tres i sis mesos; el 10,8%, entre sis mesos
i un any, i el 5,5% més d’un any.

3.4.2. PERSONES DEMANDANTS D’OCUPACIÓ ATURADES. ATUR REGISTRAT
En data 31 de desembre del 2006 figuren inscrites a les oficines d’ocupació de Catalunya
38.065 persones demandants d’ocupació aturades, dada que representa el 14,6% sobre el
total de persones en aquesta situació. La variació interanual reflecteix un increment del
6,9%.
Les demandes dels estrangers aturats concentren el 74,8% de les demandes. Per aquest
motiu les dades que s’analitzaran a continuació conserven els trets diferencials detectats en
l’anterior apartat, tot i que en algunes ocasions s’hi poden percebre petites variacions.
Per demarcacions, torna a ser Girona la que concentra un percentatge més alt respecte al
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total de persones demandants aturades, el 25,1%. A Lleida, els aturats estrangers en representen el 21,7%; a Tarragona, el 20,1%, i a Barcelona, el 12,2%. Com es pot observar, la
gradació entre les demarcacions es manté igual que la detectada per al col·lectiu de demandants d’ocupació en conjunt, si bé ara el pes relatiu de les persones estrangeres sobre el
total d’aquesta categoria és superior.
Continents i nacionalitats
La distribució segons els continents d’origen de les persones aturades manté els mateixos
percentatges que per al conjunt del col·lectiu de demandants. Només cal destacar que els
africans augmenten lleugerament i els sud-americans disminueixen, aproximadament un
punt percentual en ambdós col·lectius. Els països amb estrangers aturats demandants d’ocupació són els mateixos que els esmentats a l’apartat anterior.
Sector d’activitat
El sector d’activitat que registra un major nombre de demandes de persones aturades són
els serveis (el 57,3%), seguit de la construcció (el 18,4%), la indústria (el 9,7%) i l’agricultura i la pesca (el 4,1%). El percentatge de persones demandants sense ocupació anterior
continua concentrant el 10,4% de les demandes. S’observa que, respecte al pes relatiu de
cadascun dels sectors, els serveis el redueixen, pes que és absorbit per la construcció. La
indústria augmenta lleugerament i l’agricultura i la pesca baixen.
El gràfic següent mostra la distribució segons el sector d’activitat on ha treballat la persona
estrangera.
Gràfic 17. Demandants d’ocupació aturats estrangers segons sector d’activitat.
Ca talu n ya , 3 1- 12 - 20 06

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuari d’estrangeria 2006 de l’Observatori Permanent
de la Immigració, MTAS.
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Ocupació
Les ocupacions en les quals desitgen treballar les persones demandants aturades continuen sent les pertanyents als grups ocupacionals 9, 7 i 5. En aquest cas, però, encara que
la proporció de les ocupacions de persones treballadores no qualificades mantenen el seu

pes, aquest col·lectiu s’interessa més per les ocupacions d’artesans i treballadors i treballadores de la indústria, la construcció i la mineria en detriment de les ocupacions dels serveis de restauració, personals, de protecció i comerç. També disminueix lleugerament el

pes relatiu de les ocupacions de treballadors i treballadores qualificats a l’agricultura i la
pesca, i s’incrementen les d’operadors d’instal·lacions, maquinària i muntadors. Això constata que encara que malauradament els immigrants no abandonen aquests grups ocupacionals de menys qualificació, hi ha una voluntat d’ajustament entre l’oferta que se’ls ofereix i les seves demandes.
Ta u l a 1 5 . D e m a n d a n t s d ’ o c u p a c i ó a t u r a t s s e g o n s d e m a r c a c i ó i g r u p d ’ o c u p a c i ó .
Cata lu nya , 3 1- 12 -2 0 06

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Anuari d’estrangeria 2006 de l’Observatori Permanent
de la Immigració, MTAS.

Una situació força remarcable es produeix si s’encreuen aquestes dades amb les ofertes
dels catàlegs de difícil cobertura a Catalunya. El Catàleg té l’objectiu de permetre a les persones que cerquen feina d’informar-se sobre les necessitats no cobertes del mercat de tre-
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ball a Catalunya. Sense entrar en detall quant a la descripció de l’elaboració del Catàleg, cal
entendre que en primer lloc es considera de difícil cobertura l’ocupació en què no hi ha hagut
cap oferta de treball i tampoc cap demandant registrat al Servei d’Ocupació de Catalunya,

perquè en el moment que hi entri una oferta aquesta no es podrà cobrir, o bé que la ràtio
entre els llocs de treball multiplicats pel nombre de contractes estables i el nombre de con-

tractes d’aquesta ocupació menys el nombre de demandants posa de manifest, amb valors
superiors o igual a zero, que la demanda és insuficient i, per tant, que existeixen dificultats
per cobrir l’oferta.

Amb aquesta intenció s’han analitzat les ocupacions que constaven més de tres vegades al
Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura des del tercer trimestre del 2005 fins al tercer trimestre del 2007 per a aquests grups ocupacionals. S’observa que, per a qualsevol dels
grups d’anàlisi, apareixen ocupacions al Catàleg.
Així, per al grup 5 hi ha en aquest període de temps set subgrups d’ocupacions considerades com de difícil cobertura (cada subgrup d’ocupació conté més d’una ocupació), per al
grup 7 n’hi ha catorze i per al grup 9 els subgrups d’ocupacions són dotze.
Probablement, aquestes dificultats d’ajustament entre les persones demandants d’ocupació
aturades i les ocupacions considerades de difícil cobertura pot respondre a causes diverses,
com ara que resultin d’una previsió segons la qual la demanda és insuficient i no es podrà
cobrir l’oferta de treball, evitant que es produeixi aquesta situació, o problemes de distància
geogràfica entre la persona demandant i el treball de difícil cobertura catalogat, o bé una
diferència temporal entre la demanda i la catalogació, entre d’altres. Però, en qualsevol dels
casos, es detecten certes dificultats de correlació entre una i altra via.
Nivell acadèmic
Respecte al nivell d’estudis del col·lectiu de demandants aturats, no s’observen diferències
notables respecte a les dades esmentades a l’apartat anterior.
Durada de la demanda
Pel que fa a la durada de les demandes a Catalunya, al final de desembre, el 66,1% de les
persones treballadores estrangeres feia menys de tres mesos que demandava ocupació; el
17,9%, entre tres i sis mesos; el 9,9%, entre sis mesos i un any, i el 6,2%, més d’un any.
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3.5. TRETS DIFERENCIALS DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES ESTRANGERS EN EL MERCAT
DE TREBALL CATALÀ
De l’anàlisi de les dades que s’ha dut a terme, se’n extreuen els trets característics dels tre-

balladors i treballadores estrangers a Catalunya. Els trets detectats són: alta participació en
el mercat de treball; es mantenen dificultats d’inserció per a un alt percentatge de persones

aturades i altes taxes de temporalitat; recent incorporació al mercat de treball, més mobilitat
laboral i geogràfica i, en darrer terme, una concentració en branques d’activitat intensives en

mà d’obra amb ocupacions que mostren una segmentació del mercat laboral que els reserva els llocs de treball de poca qualificació.
També cal tenir presents les diferències de comportament al mercat laboral dels estrangers
amb nacionalitats pertanyents a la UE i el que tenen els extracomunitaris, atès que es revelen diferències notòries. En el primer cas, amb caràcter general, es mostren situacions molt
similars, fins i tot en algunes ocasions més favorables a les registrades per les persones de
nacionalitat espanyola. Però són els nacionals de tercers països els més nombrosos a
Catalunya, per la qual cosa quan no sigui possible desagregar les dades caldrà entendre
que són aquests els que hi influeixen en major mesura (constitueixen el 90% de la població
activa i el 84% de l’afiliació estrangera).
Les nacionalitats més presents al mercat laboral responen a aquelles més nombroses
segons les dades demogràfiques esmentades en la introducció. Si s’utilitzen les dades d’afiliació, la composició mostra que el col·lectiu més nombrós és el de nacionals del Marroc
(amb 74.013 persones afiliades de mitjana anual el 2006, el 17,9% del total d’afiliació estrangera). El segueix l’Equador, Colòmbia i Romania. La Xina i el Perú també concentren un
nombre més alt d’afiliació que qualsevol dels països europeus. Els països europeus amb
més persones afiliades són: Itàlia, França, Alemanya, Portugal i el Regne Unit. Entre els deu
nous països membres de la UE des del 2004 destaquen els afiliats de Polònia i Lituània com
a més nombrosos.
Val a dir que la participació de les dones estrangeres en el mercat de treball és inferior a la
registrada pels homes, tant pel que fa a l’activitat com a l’ocupació, i major en termes de desocupació. És un comportament que es mostra paral·lel al desenvolupat per les dones de
nacionalitat espanyola, però que presenta una participació més activa que aquestes. Les
dones constitueixen el 43,0% de la població activa i el 37,2% de les persones afiliades
estrangeres. D’altra banda, les dones estrangers formalitzen un terç de la contractació però
percentualment signen més contractes indefinits que els homes estrangers.
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Alta participació al mercat laboral català
L’evolució recent del mercat de treball català es caracteritza per l’increment extraordinari en

la creació de nous llocs de treball. Paral·lelament s’ha produït un increment en el nombre

d’efectius de la població activa i ocupada. I és en aquests àmbits on la contribució de la
població estrangera és més evident.

Gran part de l’increment de la població activa i ocupada ha estat absorbit per la població de

nacionalitat espanyola. La seva evolució mostra que els canvis detectats són deguts principalment a la incorporació de les dones al mercat de treball, que incrementen en major proporció els seus efectius, mentre que l’augment dels homes és més minoritari. Així, la dinàmica laboral al mercat laboral català passa per un moment força positiu, sobretot per l’augment de l’ocupació, que es mostra capaç fins i tot de reduir les quotes de persones aturades
i inactives.
Aquest augment del nombre de demandes de treball del mercat dels darrers sis anys es
reflecteix en el creixement de l’ocupació, del 21,0% en aquest període. No hagués estat possible cobrir aquestes demandes sense la contribució del col·lectiu estranger, atès que el
nacional, tot i descendir en nombre de persones aturades (el 30,8% menys), amb el consegüent increment de l’ocupació, augmenta el nombre de persones ocupades fins al 7,5%,
xifra molt llunyana del creixement de l’ocupació real d’aquests sis anys.
Numèricament, aquesta participació de les persones treballadores estrangeres es fa palesa
en les dades analitzades, que demostren que el 16,5% de la població activa està composta
per persones treballadores estrangeres, que també concentren el 15,5% dels ocupats i ocupades catalans; el 12,4% de l’afiliació a Catalunya són treballadors i treballadores estrangers, i el 26,7% del total de la contractació registrada a Catalunya.
El pes relatiu en aquestes variables de la comunitat estrangera és creixent any rere any. I si
es tenen en compte les projeccions de població activa de Catalunya 2015-2030 que realitza
l’Idescat, cal que continuï en aquesta línia. Segons aquestes projeccions, actualment els fluxos migratoris han permès continuar, i fins i tot intensificar, el creixement de la força de treball que resideix a Catalunya. Així, les projeccions assenyalen que a curt termini el creixement de la població activa s’haurà de basar no només en l’augment de la taxa d’activitat de
les dones, que encara té marge per créixer, sinó en el creixement migratori.
La voluntat d’inserció dels treballadors i treballadores immigrants en el mercat de treball és
notòria i es manifesta en les altes i les taxes d’activitat i d’ocupació que registren. La taxa
d’activitat, extremadament alta, el 78,0%, constata la seva participació laboral. Una taxa que
mostra encara valors més accentuats si es considera el col·lectiu d’homes estrangers extra-
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comunitaris (el 91,7%). La taxa d’ocupació del conjunt d’estrangers és del 68,6%. Per nacionalitats, destaquen de nou els nacionals homes de tercers països amb una taxa del 82,4%.
Aquests dos valors són força superiors als estimats per al conjunt de la població a
Catalunya: el 62,1% de la taxa d’activitat i el 58,1% de la taxa d’ocupació. Tot i això, cal tenir
en compte que l’estructura d’edats de la població de nacionalitat estrangera, especialment

la de nacionalitats extracomunitàries, afavoreix resultats relativament superiors en les taxes

d’activitat i d’ocupació als que es detectarien comparativament amb una població més semblant demogràficament a la de nacionalitat espanyola, atès que alguns col·lectius amb problemes d’ocupació en resten exclosos, com el de les persones més grans.
Dificultats d’inserció
La taxa de temporalitat i la d’atur no es mostren tan positives, més aviat al contrari.
La taxa de temporalitat és força més elevada en el cas de les persones assalariades estrangeres, atès que el 2006 és del 55,6%, mentre que per al col·lectiu nacional espanyol és del
19,9%. La taxa de temporalitat per al conjunt de la població catalana és del 26,4%.
En un altre àmbit, el de la contractació registrada, es constata que el pes de la contractació
indefinida sobre el total de contractació formalitzada per aquest col·lectiu és del 14,4%, i hi
predomina, per tant, la contractació temporal.
La major incidència de la temporalitat pot tenir diverses causes: la concentració del col·lectiu estranger en certs tipus d’ocupacions caracteritzades per una elevada temporalitat i/o en
llocs de treball de baixa qualificació més propensos a ser coberts mitjançant la contractació
temporal; perquè disposen d’una menor experiència laboral en el mercat de treball català,
atesa la seva recent arribada, o perquè estan inclosos en col·lectius ja per si mateixos afectats per una temporalitat més gran, com ara els menors de 25 anys.
Respecte a la taxa d’atur, els valors estimats per al col·lectiu estranger constaten una situació molt pitjor que la dels nacionals espanyols, que mostren valors molt propers a l’anomenat atur friccional, i és en aquesta variable on es perceben més fàcilment i de forma més
acusada les dificultats d’inserció en el món laboral, bé perquè no arriben a trobar un lloc de
treball o bé perquè els fluxos d’entrada i sortida del mercat són més acusats. La taxa d’atur
del conjunt dels estrangers és del 12,1%, el 12,4% per els extracomunitaris. Aquest percentatge contrasta amb el fet segons el qual un de cada sis ocupats són persones de nacionalitat estrangera; en el cas dels aturats, la relació s’estableix en un de cada tres.
Les dades sobre demandants d’ocupació aturats, és a dir, les persones aturades registrades
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que comptabilitzen els serveis públics d’ocupació indiquen que, al final del mes de desembre, hi consten 38.065 demandants d’ocupació estrangers aturats, fet que representa el
14,6% sobre el total de persones en aquesta situació.
L’adequació entre l’oferta i la demanda d’aquest col·lectiu moltes vegades es presenta difí-

cil. Les dificultats que poden tenir els estrangers per inserir-se i/o adaptar-se al mercat laboral poden ser diverses: idiomàtiques, per adversitats en els processos d’homologació de titulacions que impedeixen l’accés a millors ocupacions, i per desconeixement de la normativa

laboral o dels mecanismes formals i informals d’articulació d’aquest mercat. Sense obviar les
dificultats que tenen, sobretot per prolongació temporal, per canviar l’activitat laboral de les
autoritzacions de residència i treball per unes altres que s’adeqüin a les ofertes del mercat.
D’altra banda, les empreses a vegades han de passar veritables “odissees” per contractar
persones estrangeres, especialment si es tracta de contractacions inicials que s’han de fer
en origen. Aleshores els terminis de tramitació poden allargar-se fins a un any, una situació
poc positiva en la qual es veuen immerses persones treballadores i empreses.
Tot i això, les ocupacions en les quals desitgen treballar els demandants aturats són les pertanyents als grups ocupacionals 9, 7 i 5, que també tenen major concentració d’ocupats. El
grup 9, persones treballadores no qualificades, és el que concentra major nombre de
demandes, el 48,7%. Les persones aturades també mostren preferència per treballar als
serveis de restauració, personals, de protecció i comerç (grup 5, amb el 16,8% de les
demandes) i com a artesans i treballadors qualificats a la indústria, la construcció i la mineria (el 14,1%).
En general s’observa que les demandes s’adrecen als grups ocupacionals de menys qualificació i, sobretot, a aquells en què la proporció d’immigrants ocupats és més gran. Aquest
fet constata que encara que així malauradament els immigrants no abandonen aquests
grups ocupacionals de menys qualificació, hi ha una voluntat d’ajustament entre l’oferta que
se’ls pot arribar a oferir i les seves demandes.
Tanmateix, s’observen dificultats d’ajustament entre les demandes de les persones aturades
i les ocupacions que es publiquen al Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura.
Recent incorporació al mercat de treball, més mobilitat laboral i geogràfica
Les dades analitzades en funció de les persones treballadores actualment en alta a la
Seguretat Social i les que mostren les altes inicials registrades com a conseqüència de
començar la seva l’activitat laboral revelen que el 78,1% dels estrangers actualment en alta
s’han incorporat per primera vegada al mercat de treball a partir del gener del 2001. Tot i tenir
en compte que d’aquest encreuament s’exclouen aquelles persones treballadores que
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actualment no estan afiliades, el percentatge es mostra indiscutiblement alt, i evidencia que
les persones treballadores estrangeres tenen una incorporació molt recent en el mercat.
Per veure si aquestes persones afiliades, en alta actualment, han mantingut les feines que

les van incorporar al mercat de treball o bé si s’ha produït mobilitat laboral, s’ha fet una referència a quin va ser el moment d’inici de la seva activitat laboral actual, per la qual la persona treballadora es manté ara en alta. Les dades mostren que la majoria d’altes de les persones treballadores estrangeres es van produir entre el 2005 i el 2006. El 19,5% del total de

persones treballadores ara en alta ho estava en l’actual ocupació des del 2005, mentre que
el 55,9% ho estava des d’un període més recent, el 2006. El fet que l’ocupació que manté
aquestes persones en alta provingui d’un moment d’inici tan proper en el temps imposa la
idea que han tingut més d’un moviment en el sistema de la Seguretat Social, situació que
revela una mobilitat laboral més o menys intensiva. Aquesta mobilitat no té per què estar
condicionada per un canvi en el tipus d’ocupació que desenvolupen però, sens dubte, està
provocada per les altes taxes de temporalitat.

També és molt significatiu l’encreuament entre la província en la qual es va produir l’alta inicial de la persona treballadora i on està actualment en alta. En aquest cas només es tenen
en compte aquelles persones treballadores que han tingut més d’un moviment d’alta laboral.
Les dades mostren que el 22,2% dels estrangers a Catalunya han canviat de província, percentatge que es redueix si es consideren només els moviments fora de Catalunya fins al
13,7%.
També segons les dades de l’afiliació es fa palesa una major dispersió territorial del col·lec-

tiu estranger que el que es registra per al conjunt de persones treballadores a Catalunya.
Igualment, la distribució segons les demarcacions territorials de les afiliacions actuals evidencia una major concentració a Barcelona, tal com es manifesta per al conjunt de les afiliacions catalanes, però el percentatge d’afiliats estrangers a les comarques de Barcelona és
menor que el que es registra per al total d’afiliació. Aquest menor pes relatiu en aquesta
demarcació fa que les altres incrementin la proporció de persones estrangeres.
Concentració en branques d’activitat intensives en mà d’obra amb ocupacions que
mostren una segmentació del mercat laboral que els reserva els llocs de treball de
poca qualificació
L’estructura segons els règims d’afiliació a la Seguretat Social de les persones treballadores
extracomunitàries presenta tres característiques que la diferencien de la registrada per al
conjunt de la població: un menor pes de l’afiliació al règim general, una baixa proporció de
persones treballadores autònomes i, per contra, un major nombre d’afiliats estrangers al
règim especial de treballadors de la llar, extremadament alt. Les persones estrangeres con-
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centren el 67,0% de l’afiliació en aquest règim a Catalunya. Les persones treballadores
extracomunitàries constitueixen el 99,3% de les persones treballadores estrangeres enquadrades en l’esmentat règim, de les quals el 93,1% són dones.
Dins de l’enquadrament del règim general, l’anàlisi de les dades d’afiliació segons les branques d’activitat revela que el 68,9% dels estrangers es concentren en cinc branques d’activitat: la indústria manufacturera, la construcció, el comerç i reparació de vehicles, l’hostaleria i
les activitats immobiliàries, i els serveis a empreses. De totes, la que absorbeix un nombre

més alt d’afiliació és la construcció amb 74.789 persones, que representen el 22,9% del total.
Aquesta distribució al règim general, afegida al fet d’una predominança quasi exclusiva al
règim especial de treballadors de la llar i a l’alt nombre d’estrangers al règim especial agrari, mostra que el col·lectiu estranger té ocupacions en sectors d’activitat intensius en mà d’obra de baixa qualificació on sovint les condicions de treball no són les millors que pot oferir
el mercat laboral.
Si s’observa la distribució de les ocupacions a partir de les dades de la població activa, encara que les dades corresponen a l’Estat espanyol, es corrobora aquesta afirmació. Les persones estrangeres es concentren en tres tipus d’ocupacions: les persones treballadores no
qualificades (el 36,5% en el grup ocupacional 9), les persones treballadores de serveis de
restauració, personals, de protecció i venedors del comerç (el 20,6% en el grup 5) i els artesans i les persones treballadores qualificades d’indústries manufactureres, construcció i
mineria, excepte operadors (el 20,4% en el grup 7). En el cas dels treballadors i treballadores no comunitaris, aquests tres blocs d’ocupacions absorbeixen el 82,4% de les seves feines, i la proporció de persones treballadores no qualificades és el 40,3%. Les ocupacions
de direcció i/o tècniques només representen l’11,1% del total de tasques dels estrangers,
mentre que per als espanyols aquest percentatge s’incrementa fins al 33,8% i fins al 6,7%
pel que fa als no comunitaris.

Igualment, la contractació formalitzada a Catalunya registra els seus valors més elevats en
aquestes ocupacions. El 53,3% de la contractació correspon a ocupacions de persones treballadores no qualificades, el 18,5% a ocupacions del grup 5 i, en menor proporció però amb
un alt nombre de contractes, del grup 7.
Si a aquestes dades s’afegeix l’agrupació dels estrangers en només tres grups de cotització
al règim general que, com no podia ser d’altra manera per les ocupacions que desenvolupen, són els més baixos, la situació s’agreuja considerablement. Així, el 74,3% de les persones estrangeres a Catalunya estan agrupades en els tres grups de cotització següents:
peons (el 37,1%), oficials de 1a i 2a (el 19,3%) i oficials de 3a i especialistes (el 17,9%).
Finalment, aquesta característica és més negativa si es té en compte que les dades sobre
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els grups de cotització no permeten desagregar els nacionals comunitaris i els no comunitaris, en què els primers són, com ja s’ha esmentat anteriorment, els que ocupen llocs de treball de categories superiors.
Per tant, tant pel que fa a la població activa com a l’afiliació, no hi ha cap dubte que les persones immigrants s’ocupen amb més freqüència que les nacionals en llocs de treball que no

requereixen qualificació ni especialització professional, i en molt poques ocasions en feines
d’alt nivell.

Es fa palesa una forta segmentació del mercat laboral que manté les persones estrangeres
en llocs de treball de poca qualificació. Segmentació que, sense obviar el bon propòsit del
Catàleg de difícil cobertura com a mitjà per coordinar l’oferta i la demanda del mercat de treball, es conforma ja en un període previ a l’arribada de la persona estrangera al país, a qui
només es permet accedir a aquells llocs de treball no volguts per la població resident.
3.6. UNA ANÀLISI DEL SALARI DEL COL·LECTIU IMMIGRANT A PARTIR DE L’ENQUESTA D’ESTRUCTURA SALARIAL DE L’ANY 2002
El nivell mitjà del salari percebut per la població estrangera a Catalunya és més baix que el
de l’espanyola. De mitjana, el guany salarial anual dels espanyols és de 20.886 euros, mentre que el dels estrangers, incloent-hi també els estrangers procedents de països comunitaris, és de 17.219 euros, i representa el 82% del salari mitjà dels espanyols. Així doncs,
l’Enquesta d’estructura Salarial (ESS) revela una diferència que, malgrat tot, no pot ser atribuïble –segons González Calvet (2006)– a pràctiques discriminatòries en el mercat laboral.
Tot i no disposar d’una informació tan àmplia com les microdades que explota González

Calvet (2006), a continuació mostrarem un recull de les principals magnituds dels guanys
salarials anuals mitjans de la població estrangera a Catalunya. Les dades que s’exposen a
continuació són guanys salarials bruts anuals, amb independència de les divergències en els
horaris laborals. Aquest fet fa que no siguin comparables en termes de costos, però sí que
ajuda a percebre la magnitud dels ingressos derivats del treball, amb tota la dimensió social
que això implica. D’altra banda, la possibilitat d’encreuar variables està limitada per la significativa estadística de l’EES, de tal manera que a les representacions gràfiques s’ha optat
per ometre aquelles dades per a les quals les freqüències de resposta, excessivament baixes, no garantien la representativitat de la mostra.
Els salaris i l’antiguitat
Un dels elements que, segons l’estudi de González Calvet (2006), condiciona més el salari
és precisament l’antiguitat de la persona treballadora. Si s’observa el gràfic 18, es percep un
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creixement del salari rebut paral·lel a l’augment de l’antiguitat de la persona treballadora
estrangera. En aquest cas, i per a qualsevol categoria d’antiguitat, el salari que percep la
persona treballadora estrangera és més alt que el que percep la persona treballadora espan-

yola. Tanmateix, però, la divergència creix a mesura que ho fa l’antiguitat. El fet que la mitjana total dels salaris dels estrangers es trobi per sota de la dels espanyols, tot i que per a

totes les categories d’antiguitat es trobi per sobre, s’explica pel fet que la composició del

col·lectiu estranger fa que l’antiguitat mitjana d’aquests es trobi per sota de la dels espanyols. Si ens fixem en la distribució dels col·lectius per categories, observem que la presència d’estrangers és més intensa als grups d’antiguitat més baixa, i menys intensa als de més
antiguitat, element que verifica la disparitat en les mitjanes d’antiguitat dels col·lectius.

La menor antiguitat del col·lectiu estranger és una característica comprensible en la mesura
que la població immigrada recentment a Catalunya mostra un perfil jove. Tot i això, caldria
aprofundir en l’anàlisi d’alguns elements que podrien també condicionar aquesta característiGràfic 18. Salari mitjà anual, diferència respecte de la mitjana dels espanyols, i percentatge d’estrangers per a cada categorIa segons antiguitat. Catalunya, 2002

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) de l’any 2002.
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Gràfic 19. Salari mitjà anual, diferència respecte de la mitjana dels espanyols, i percentatge d’estrangers per a cada categoria segons tipus d’ocupació. Catalunya, 2002

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) de l’any 2002.

(*) La categoria no té una freqüència de resposta prou alta a la mostra per garantir l’estimació.
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ca, com ara les vies per a la legalització de la mà d’obra, que poden dificultar, atesa la seva
renovabilitat, la presència de contractes de temporalitat definida; una característica que també
mostren els estrangers i que s’analitza més endavant. D’altra banda, aquests resultats sembla que confirmen l’absència de discriminació dels estrangers en matèria de remuneració pel
que fa a l’antiguitat.

Els salaris i el tipus d’ocupació
El tipus d’ocupació també és un element que condiciona els salaris enormement. L’ocupació
menys remunerada, la dels treballadors no qualificats, mostra un salari mitjà que arriba
només al 33% del salari més alt, el dels directius. L’anàlisi de les divergències entre remuGràfic 20. Salari mitjà anual, diferència respecte de la mitjana dels espanyols, i percentatge d’estrangers per a cada categorIa segons estudis assolits. Catalunya, 2002

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) de l’any 2002.

85

neració salarial dels estrangers i dels espanyols per categories no permet identificar cap
tipus de patró discriminatori, atès que per a algunes categories s’esbiaixa a l’alça i per a
altres a la baixa (gràfic 19). Altre cop les divergències estarien determinades sobretot per la

presència més intensa del col·lectiu estranger en categories d’ocupacions com ara les de
persones treballadores no qualificades, persones treballadores de les manufactures i la

construcció, i persones treballadores del sector serveis, totes amb salaris més baixos que la
mitjana i amb una presència de persones estrangeres superior al 4%.
Els salaris i el nivell d’estudis assolits
Els estudis assolits, en consonància amb el que calia esperar, es comporten segons la teoria
del capital humà: a mesura que augmenta el nivell d’estudis assolits també augmenta la
Gràfic 21. Salari mitjà d’una persona treballadora qualificada per categoria d’estudis
assolits i percentatge de persones treballadores qualificades per a cada categoria.
Ca talun ya, 2002

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) de l’any 2002.
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remuneració de les persones treballadores (gràfic 20). Aquest fet, i també que la població
estrangera té una presència més important en el grup de sense estudis i més baixa a la resta
(vegeu el gràfic 20), indica que el nivell de formació també influeix a l’hora d’explicar el salari mitjà més baix dels estrangers, un salari que per aquest motiu encara serà més baix per als
estrangers extracomunitaris, col·lectiu que presenta un nivell mitjà de formació, l’any 2002,
encara més baix.36

D’altra banda, tot i que el salari del col·lectiu estranger és més alt que la mitjana del col·lec-

tiu espanyol a la categoria d’estudis universitaris, i més baix a les tres restants, també és
cert que la diferència es fa cada cop més important i negativa a mesura que baixa el nivell
d’estudis, i més gran i positiva a mesura que augmenta. Això sembla indicar que altres factors no inclosos en l’encreuament també determinen les divergències salarials mitjanes dels
col·lectius nacional i estranger.37
Un dels factors que podria explicar aquestes divergències és el fet que, per a un mateix nivell
de formació, les ocupacions siguin menys qualificades per al col·lectiu d’estrangers en relació amb el dels espanyols.
Si analitzem el gràfic 21, veurem que només un 70% del col·lectiu estranger es troba ocupat en un lloc de treball considerat qualificat, mentre que el percentatge puja fins al 89% en
el cas del col·lectiu espanyol. Aquesta evidència podria fer pensar que existeix un tracte desigual a l’hora de valorar els nivells formatius d’ambdós col·lectius. Tanmateix, tot i que és cert

que es dóna aquesta divergència, hi ha altres evidències, que mostra el gràfic 21, que cal
destacar. La primera és que hi continua apareixent un decalatge molt gran entre els salaris

més alts dels espanyols qualificats i els salaris més baixos dels estrangers qualificats per als
nivells de formació més bàsics. De fet, tot i que per als dos primers nivells de formació el
salari dels no qualificats és una mica més alt entre els estrangers,38 el salari d’un estranger
qualificat amb aquestes característiques formatives és molt més baix que el d’un espanyol,

36 Tot i que González Calvet (2006) fa referència a salaris per hora, no pas anuals, troba que el 65% dels estrangers
extracomunitaris de la mostra tenen com a màxim estudis primaris, mentre que només el 5,7% han assolit el
nivell universitari mitjà o superior. Els estrangers comunitaris amb estudis primaris com a màxim assoleixen el
15,2%, i amb estudis universitaris mitjans o superiors, el 46,5%. Per als espanyols, aquests valors serien el
25,7% i el 19,7%, respectivament. Calvet (2006), op. cit., p. 396.
37 A González Calvet (2006) es reprodueix aquesta diferència salarial per a totes les categories tret dels sense estudis, en què el salari per hora dels comunitaris és més alt que el dels espanyols, i aquest a la vegada més alt que
el dels estrangers extracomunitaris, una divergència que es fa cada cop més gran a mesura que s’acumulen estudis, element que provoca que la divergència salarial sigui molt més alta entre els comunitaris que no pas entre
els extracomunitaris. González Calvet (2006), op. cit., p. 395.
38 El salari anual brut és d’11.747 euros per als treballadors no qualificats del primer nivell formatiu i de 12.203
euros per als del segon nivell, en tots dos casos superiors al dels espanyols, que són el 12,8% i el 5,5% més baixos, respectivament.
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cosa que indueix a pensar que al marge de si existeix tracte discriminatori, fet no contrastable amb les dades, aquest no és tanmateix l’únic factor explicatiu. El segon element que caldria tenir en compte és que la presència menys intensa de persones treballadores qualificades entre els nivells formatius més baixos del col·lectiu d’estrangers en relació amb el dels

espanyols podria també tenir una explicació en la mesura que, per a nivells formatius bai-

xos, l’experiència professional és la que acaba donant possibilitats de prosperar laboralment, experiència que, atès el perfil de la persona immigrant, jove i d’arribada recent en
alguns casos, és difícil que pugui tenir.39

Gràfic 22. Salari mitjà d’una persona treballadora qualificada per sectors i percentatg e d e p e r s o n e s t r e b a l l a d o r e s q u a l i f i c a d e s p e r c a d a s e c t o r. Catalunya, 2002

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) de l’any 2002.
39 Cal advertir que darrerament les coses podrien haver canviat, atès que en el darrer informe presentat per l’OCDE
sobre la immigració, s’analitza el cas espanyol amb preocupació pel que fa a l’elevat nivell de desclassament dels
estrangers –percentatge de persones que treballen per sota del seu nivell professional–, atès que es mostra molt
elevat (OCDE, 2007).
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Un altre element que cal tenir en compte és el sector o l’activitat en què el treballador o treballadora desenvolupa la seva feina. En aquest sentit, al marge dels estudis o l’ocupació, el sector en què acaba treballant també pot determinar-ne el salari. Més endavant s’analitza tant la
distribució de la població estrangera com la mitjana de salaris per sectors i branques d’activitat

(gràfics 24 i 25). La freqüència més alta d’estrangers correspon a l’hoteleria i a la construcció,

en què els percentatges són el 15 i el 8%, respectivament, una proporció molt més alta que la

mitjana (el 4%). També mantenen una freqüència lleugerament més alta als sectors de serveis

personals i a les empreses (5%). Al mateix temps, la mitjana de salaris pagats en aquests sectors es troba, tret del cas dels serveis a les empreses, per sota de la mitjana total. Per grans
sectors, el percentatge d’estrangers qualificats més baix se situa precisament a la construcció.

Gràfic 23. Salari mitjà anual, diferència respecte de la mitjana dels espanyols, i percentatge d’estrangers per a cada categoria segons grandària empresarial. Catalunya, 2002

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) de l’any 2002.
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Els salaris i la grandària empresarial
El nombre de persones treballadores d’una empresa és també un factor que condiciona el

salari que es cobra. Tal com es pot comprovar al gràfic 23, a mesura que augmenta el nom-

bre de treballadors i treballadores augmenta també el salari mitjà que perceben. A més, la
característica es mostra explicativa del salari mitjà total més baix dels estrangers, atès que

la freqüència de personal estranger decreix a mesura que augmenta la grandària de l’empresa. Tanmateix, i a diferència d’altres característiques com ara l’antiguitat, el biaix del sala-

ri mitjà és aquest cop negatiu en totes les categories. Aquest fet, que podria ser conseqüència d’una situació de discriminació, pot també conduir-nos a pensar altra vegada en la possible existència d’altres factors més determinants a l’hora d’explicar el salari. Ateses les evidències, es pot entreveure que, tot i que el nombre de treballadors i treballadores és un factor explicatiu, no és pas un dels determinants principals de les divergències salarials entre
espanyols i estrangers, ja que l’agrupació per categories de grandària empresarial no elimina el biaix negatiu en el salari mitjà.
D’altra banda, si es desagrega el col·lectiu d’estrangers entre comunitaris i extracomunitaris,
es verifica igualment que els estrangers extracomunitaris obtenen salaris sistemàticament
més baixos sigui quina sigui la grandària, una situació que no es verifica per al cas dels
estrangers comunitaris, el salari dels quals és més alt. Tot i que també es troben evidències
que assenyalen la grandària empresarial com a factor explicatiu del biaix,40 el fet que persisteixi indica també, en un nivell més alt de desagregació, que existeix discriminació o bé
altres factors que probablement condicionen el salari.41
Els salaris i les activitats productives
Tal com hem avançat, un dels factors que també incideix en la remuneració és el sector d’ac-

tivitat. Per grans sectors, la presència més alta de persones estrangeres es dóna sobretot a
la construcció i també als serveis de mercat, ambdós amb un percentatge superior al 4%. A
més, és precisament al sector de la construcció on hi ha la freqüència relativament més alta
d’estrangers i on els salaris són més baixos.
Quan analitzem la seva distribució per activitats, la freqüència més alta d’estrangers es dóna
a l’hoteleria i la construcció, els serveis personals i els serveis a les empreses i immobiliaris.
Les dues primeres activitats són les que mostren un freqüència en relació amb els espanyols
40 El 58% de les persones estrangeres de fora de la UE treballen en empreses petites de menys de 50 treballadors,
enfront només del 30% dels estrangers comunitaris i el 40% dels espanyols; mentre que només treballen a les
empreses de més de 200 treballadors el 17% dels estrangers extracomunitaris, el 25% dels comunitaris i el 35%
dels espanyols.
41 González Calvet (2006), op. cit., p. 389.
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relativament més alta, ja que el percentatge d’estrangers hi assoleix el 15 i el 8%, respectivament, una proporció molt més alta que la mitjana (el 4%).
Tot i que la presència d’estrangers en sectors com ara la construcció, o en activitats com ara
l’hoteleria, amb salaris per sota de la mitjana, és prou intensa per explicar un cert biaix a la
baixa del salari mitjà del col·lectiu, la distribució per activitats, ateses les divergències salarials,
no sembla que doni tampoc una explicació clara i unívoca al fenomen. Quan es desagrega la

informació segons la procedència dels estrangers, s’observa que els comunitaris i els no comu-

nitaris treballen en sectors similars, tot i que amb divergències salarials molt grans. Els comuGràfic 24. Salari mitjà anual, diferència respecte de la mitjana dels espanyols, i percentatge d’estrangers per a cada categoria segons sectors. Catalunya, 2002

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) de l’any 2002.
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Gràfic 25. Salari mitjà anual, diferència respecte de la mitjana dels espanyols, i percentatge d’estrangers per a cada categoria segons branques d’activitat.
Ca talun ya, 2002

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) de l’any 2002.

(*) La categoria no té una freqüència de resposta prou alta a la mostra per garantir l’estimació.
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nitaris treballen bàsicament en altres serveis i comerç i reparacions (el 52%), mentre que els
extracomunitaris també s’aglutinen al sector d’altres serveis i a la construcció (el 45%).42
El gràfic 26 mostra la contribució al creixement de l’ocupació assalariada per branques d’ac-

tivitat. Tal com es pot observar, de les sis activitats que més aporten al creixement de l’ocupació assalariada,43 quatre coincideixen amb aquelles activitats en què la presència de persones estrangeres sobresurt per sobre de la mitjana. Tot i la coincidència, els dos sectors

que mantenen una aportació més intensa, indústria i transports i comunicacions, no presenten, especialment el segon, una freqüència relativa per sobre de la mitjana.

La correspondència desigual entre l’oferta de treball de procedència estrangera que finalment s’ha ocupat i la demanda de treball per branques d’activitat podria estar relacionada
amb el fet que unes activitats produeixin béns transables i les altres no. De fet, la indústria i
en part també alguns serveis de telecomunicacions tenen l’opció de deslocalitzar-se, atesa
la possibilitat d’importar els resultats de la seva activitat productiva. Això no passa amb altres
sectors com ara la construcció i molts altres serveis, que cal que es desenvolupin in situ.44
Malgrat tot, i al marge de l’evidència del desigual impacte de la demanda sobre la contracGràfic 26. A p o r t a c i ó a l c r e i x e m e n t d e l a p o b l a c i ó o c u p a d a a s s a l a r i a d a p e r b r a n q u e s
d’activitat a Catalunya, 2000-2002

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de població activa (base metodològica 1995-2004).

A- agricultura, ramaderia i silvicultura. B- pesca. C- indústries extractives. D-indústria manufacturera. E-energia elèctrica,

gas i aigua. F- construcció. G- comerç i reparacions. H- hoteleria, transport, emmagatzematge i comunicacions. J- mediació financera. K- activitats immobiliàries i serveis.empresarials. O- serveis personals. AP- altres serveis de no mercat.

42 González Calvet (2006) op. cit., p. 387.
43 Deixant de banda l’agricultura, que no apareix a l’EES, i les activitats més vinculades al sector públic, excloses del ventall d’ocupacions possibles dels estrangers, i pel fet que tampoc queden recollides totalment a l’enquesta de salaris.
44 En el cas de l’agricultura, tot i ser transables, el factor limitador és la terra, que no es pot deslocalitzar.
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tació de mà d’obra immigrada, aquest és un argument que cal considerar amb molta cautela, atesa l’estadística de la qual es disposa.45
El salari i l’edat
El gràfic 27 mostra com el salari augmenta a mesura que augmenta l’edat de la persona treballadora.46 D’altra banda, la presència més alta de persones immigrants es dóna als pri-

mers trams d’edat, precisament on els salaris són més baixos, tot i que probablement això

estigui més relacionat amb altres variables com ara l’antiguitat, l’abast de la carrera professional desenvolupada, etc.
Gràfic 27. Salari mitjà anual, diferència respecte de la mitjana dels espanyols, i percentatge d’estrangers per a cada categoria segons edat. Catalunya, 2002

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) de l’any 2002.
45 Cal advertir que estem comparant aproximacions estadístiques diferents (EPA i EES). A més, s’ha optat per calcular l’aportació en el creixement de l’ocupació del període 2000-2002 per intentar evitar el problema de treballar amb dades d’estrangers, i no pas d’immigrants, que per períodes relativament llargs estaria afectada per les
nacionalitzacions, i també pel fet que l’arribada d’immigració té un creixement exponencial, de manera que els
darrers anys són els que concentren la major arribada d’estrangers al país.
46 La mitjana d’edat, segons l’Enquesta d’estructura salarial de l’INE, dels estrangers comunitaris és molt propera a
la dels espanyols, 36,2 i 37,6 anys, respectivament; a diferència de la dels estrangers extracomunitaris, que fa
poc que arriben i a més arriben molt joves (33,9 anys de mitjana). González Calvet (2006), op. cit., p. 391.
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És interessant veure com en el grup d’edat més jove és precisament on les divergències salarials són més petites. Aquest és un resultat que podríem esperar si altres variables com ara
l’antiguitat fossin les que efectivament determinessin els salaris, atès que és en aquest grup
on les característiques més relacionades amb l’edat són menys divergents entre espanyols i

estrangers. La divergència més gran del grup d’edats central també s’explicaria de la mateixa manera, atès que és on les divergències en aquestes característiques són més àmplies.

En qualsevol cas, sí que resulta interessant observar que en els grups d’edat més joves no

hi ha pràcticament cap biaix entre els salaris dels espanyols i els salaris dels estrangers, element que fa pensar que els col·lectius de joves espanyols i estrangers comparteixen aquelles característiques que predeterminen en major grau les remuneracions percebudes.
El salari i el gènere
El consens a l’entorn del fet que el sexe és una característica que pot influir en el mercat de
treball és ampli. Si analitzem les retribucions salarials dels homes i les dones estrangers a
Catalunya observem que es repeteix el patró de desigualtat, ja que el salari mitjà percebut
pel col·lectiu de dones estrangeres és el 70% del que perceben els homes (gràfic 28).
Gràfic 28. Salari mitjà anual, diferència respecte de la mitjana dels espanyols, i percentatge d’estrangers per a cada categoria segons sexe. Catalunya, 2002

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) de l’any 2002.

95

Malgrat la divergència, la diferència salarial entre el salari mitjà percebut per les dones
estrangeres i les espanyoles és menor que no pas la divergència entre els homes, atès que
les dones estrangeres cobren un salari mitjà que assoleix el 82% del salari mitjà de les
dones espanyoles, mentre que els homes arriben només al 78% del salari mitjà dels homes

espanyols. Tot i això, la presència l’any 2002 de més homes que dones entre el col·lectiu

d’estrangers té un efecte a l’alça sobre la mitjana del salari dels estrangers, però la divergència més gran dels salaris dels homes no fa que s’aproximi al salari mitjà dels espanyols.

Gràfic 29. Salari mitjà anual, diferència respecte de la mitjana dels espanyols, i percentatge d’estrangers per a cada categoria segons tipus de contracte i sexe.
Ca talun ya, 2002

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) de l’any 2002.
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El salari i el tipus de contracte
Tal com ja hem analitzat, la temporalitat de la contractació és una característica que afecta

molt més les persones estrangeres que no pas les espanyoles. Mentre que els estrangers
representen el 10% del col·lectiu de persones treballadores temporals, són només el 3% del

col·lectiu de persones treballadores amb contracte indefinit. Les divergències salarials entre

persones estrangeres amb contracte temporal i indefinit són àmplies, i es reprodueixen per
a ambdós sexes (gràfic 29).

Un dels elements que cal destacar és que la divergència salarial entre contractats temporals
estrangers i espanyols és mínima, mentre que això no es dóna per al col·lectiu de contractats indefinits. És precisament aquest comportament el que ens permet entendre que la
major temporalitat en la contractació del col·lectiu d’estrangers ajuda a augmentar la diferència entre les mitjanes salarials d’espanyols i estrangers i, per tant, pot ser un element explicatiu, per bé que la persistència de divergències entre els contractats indefinits ens alerta
sobre l’existència d’altres variables també determinants.
El salari i els convenis
Finalment, el tipus de conveni al qual s’adhereixen les persones immigrants és una variable
poc determinant a l’hora d’explicar les diferències salarials mitjanes. El salari més alt és el
que s’ha negociat en l’àmbit de l’empresa. Els salaris pactats a l’àmbit geogràfic són més
baixos, característica que també es reprodueix per aquells negociats en l’àmbit sectorial. De
fet, en aquests darrers és on la presència relativa d’estrangers és més important. Això podria

arribar a explicar la diferència mitjana. En canvi, la presència de persones estrangeres entre
el col·lectiu de personal amb conveni d’empresa, que és precisament on les persones
estrangeres estan cobrant més, és molt inferior a la mitjana. Aquest fet es pot explicar en la
mesura que aquests tipus de convenis són més propis d’empreses grans i, tal com ja s’ha
indicat anteriorment, la presència d’estrangers en empreses de més de 200 treballadors és
també menor.
Al marge de la distribució del col·lectiu estranger segons conveni, una dada rellevant és
que la totalitat dels estrangers de la mostra es troben adherits a un o altre tipus de conveni. Aquesta és una dada que sí que resulta important en la mesura que és difícil que es doni
cap tipus de discriminació en funció de les variables objectives estudiades, atès que moltes són precisament variables que estan recollides en els convenis, els quals no poden ser
discriminatoris.
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Gràfic 30. Salari mitjà anual, diferència respecte de la mitjana dels espanyols, i percentatge d’estrangers per a cada categorIa segons conveni. Catalunya, 2002

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta d’estructura salarial (EES) de l’any 2002.

(*) La categoria no té una freqüència de resposta prou alta a la mostra per garantir l’estimació.

E l s s a l a r i s i e l c o l · l e c t i u e s t r a n g e r. R e c a p i t u l a c i ó
El salari anual que perceben les persones estrangeres a Catalunya és el 18% inferior al salari que guanyen les espanyoles. A partir d’una anàlisi de les estimacions de l’EES de l’any
2002, no sembla que hi hagi cap evidència per no creure que aquesta diferència sigui atribuïble majoritàriament a elements objectius que determinen el lloc de treball que ocupen.
Tanmateix, però, aquesta conclusió s’ha de prendre amb certa cautela. El primer element
que cal tenir en compte, tal com ja avançàvem, és que l’EES no recull tota aquella part d’immigrants que treballen en empreses de menys de deu persones treballadores o en activitats
productives en l’economia submergida, amb totes les implicacions que té això per a la
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manca d’informació sobre el col·lectiu que ens ocupa. El segon element és que s’analitza la
variable “estranger” i no pas “immigrant”, i el resultat és un col·lectiu en què s’han restat les
persones treballadores que, perquè fa més temps que són aquí o per la circumstància que
sigui, ja s’han nacionalitzat. Una tercera qüestió és que, derivat de la no inclusió de bona

part de la població estrangera i de bona part de les empreses més petites, el col·lectiu d’estrangers que inclou la mostra es troba adherit a algun tipus de conveni, qüestió que fa com-

plicat que es puguin donar evidències de discriminació a partir de les característiques objectives que descriu la mostra, per la qual cosa és més probable que la discriminació salarial

no es produeixi tant en relació amb el lloc de treball que ocupen com en relació amb el lloc
de treball que podrien ocupar, un element difícilment contrastable a partir de la informació
només de l’any 2002. La prova evident d’aquesta qüestió és que l’antiguitat explica més del
100% de les diferències salarials entre estrangers i espanyols, cosa que es reprodueix fins
i tot per a la major part d’estrangers amb poca antiguitat. Aquest fet no permet identificar per

si sol cap tipus de discriminació negativa per al mateix any 2002. No obstant això, la constatació de les enormes diferències salarials que existeixen en termes mitjans entre els
col·lectius obliguen, tal com dèiem al principi, a plantejar-se fins a quin punt l’arribada d’immigrants pot contribuir a legitimar salaris baixos, a augmentar les desigualtats, o fins i tot a
segmentar el mercat laboral i a la llarga a entrar en dinàmiques discriminatòries difícilment
perceptibles amb les dades d’un sol any. Finalment, una quarta qüestió que cal tenir en
compte és que, com ja hem indicat, la immigració s’ha intensificat molt en aquests darrers
quatre anys. Per aquest motiu la informació estadística de l’EES emprada, l’única disponible
de moment, ja podria ser obsoleta, atès l’enorme flux de gent que ha arribat a Catalunya des
de l’any 2002.
Per tant, tot i que l’Enquesta té una virtut descriptiva innegable, la propera publicació de
l’EES elaborada per a l’any 2006, que inclourà ampliacions cap a empreses de menys de
deu persones treballadores, així com altres millores metodològiques, permetrà donar una
nova perspectiva a l’anàlisi.
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4. ELS EFECTES ECONÒMICS DE LA IMMIGRACIÓ
4.1. INTRODUCCIÓ
L’arribada massiva de persones immigrants d’altres països a Catalunya ha estat un fenomen
que ha pres dimensions relativament intenses aquests darrers anys. El fenomen ha estat
també intens per al conjunt de l’economia espanyola, que ha esdevingut des dels anys noranta una economia amb un saldo migratori de signe contrari al que fins ara havia experimentat. A diferència del conjunt d’Espanya, el cas català no té aquesta singularitat, atès que l’economia catalana ha experimentat un saldo migratori amb impactes demogràfics positius
durant bona part del segle passat, i amb especial intensitat a partir de la segona meitat.
Malgrat tot, l’anàlisi de la immigració a Catalunya, tot i la importància que ha tingut durant
bona part del segle passat, s’ha centrat principalment en les repercussions socials, deixant
de banda l’anàlisi de l’impacte econòmic en termes globals i focalitzant bona part de la minsa
bibliografia d’àmbit econòmic en l’anàlisi de l’impacte sobre l’oferta laboral, sense vincularlo a l’evolució de la demanda, i bandejant, doncs, les repercussions sobre el creixement econòmic, les retribucions salarials i la productivitat laboral. Pel que fa a les darreres arribades
d’immigrants estrangers a Catalunya, el cas català és encara un gran desconegut en el context dels estudis econòmics, probablement a causa de la manca d’una perspectiva temporal
adequada que permeti fer ús de les fonts estadístiques censals, àmpliament emprades arreu
del món en aquest tipus d’estudis, i encara no disponibles per al cas català. En altres països, on el procés immigratori s’ha mostrat més primerenc, la bibliografia sobre les valoracions de l’impacte del fenomen ha proliferat des de la dècada dels anys noranta del segle
passat. Aquest és el cas dels Estats Units, on el debat científic a l’entorn de les repercussions de la immigració ja fa temps que s’ha encetat; i d’altres països europeus com ara
Alemanya o Àustria, on l’arribada de fluxos intensos de persones de l’est s’havia començat
a produir molt abans que no pas a Catalunya.

Atesa la manca d’estudis que focalitzin l’anàlisi de l’impacte econòmic a Catalunya en un
context ampli, l’anàlisi que es presenta a continuació pretén proporcionar un marc teòric i
conceptual, basat en la bibliografia ja existent per a altres països, que permeti prendre consciència de les principals forces que actuen en el mercat de factors davant del xoc d’oferta de
treball que s’ha produït darrerament. La intenció no és valorar l’impacte, sinó, atesa la manca
de dades censals, donar les eines necessàries per tal de poder intuir quins seran els resultats del procés que estem vivint.
Sota la perspectiva del marc teòric que ens ofereix la teoria econòmica, el document intentarà donar resposta a preguntes del tipus: Perquè arriba la immigració? Quins beneficis genera
i com es distribueixen? Com afecta el creixement de l’economia, els salaris i la productivitat?
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4.2. PER QUÈ ARRIBA LA IMMIGRACIÓ?
La teoria econòmica, a partir de la teoria del comerç internacional, explica els intercanvis
comercials i de factors productius que tenen lloc entre els països sobre la base de les diver-

gències entre les distintes dotacions de factors productius. El comerç i la mobilitat de factors

es trobarien, doncs, en la base del creixement i l’eficiència. Així, en una economia global
sense barreres comercials, l’especialització econòmica de cada economia s’adequaria sistemàticament a la dotació relativa de factors de producció de què disposa: els països on la

dotació relativa de treball fos més elevada exportarien aquells productes més intensius en
mà d’obra, i els països amb un contingut de capital més elevat els importarien. D’altra banda,
els països amb una dotació menys intensa de mà d’obra s’especialitzarien en la producció i
l’exportació de productes més intensius en capital. En el fons, aquest intercanvi que es produeix amaga un intercanvi de factors de producció, ja que l’intercanvi comercial és un intercanvi implícit de treball i de capital. Per tant, els incentius econòmics que s’amaguen darrere de l’intercanvi comercial són els mateixos que s’amaguen darrere dels intercanvis de factors de producció. L’equilibri es pot assolir, doncs, via intercanvi de productes o via intercanvi de factors, i és en aquest darrer punt on la immigració s’encabeix en termes teòrics, per
la qual cosa la mobilitat espacial de les persones és una baula més dels processos de reequilibri de les economies en funció de les seves respectives divergències en termes de dotació de factors de producció.
Des d’un punt de vista més microeconòmic, la teoria ens exposa la decisió individual d’emigrar com una resposta a la racionalització dels estímuls econòmics com ara el salari del país
de destinació, el salari del país d’origen, els costos de desplaçament i d’adaptació, etc. A
partir d’una aplicació de la teoria del capital humà, la decisió d’emigrar, igual que la de formar-se, dependrà del valor actualitzat net en termes de rendes esperades que ofereix la possibilitat d’emigrar a l’altre país respecte de la de quedar-se en el propi.
VANE = VA(Rd) - VA(Ro) - Costos47
Les implicacions del model són immediates i contrastades empíricament. La primera és que
la divergència de salaris entre dues economies determina, a partir d’una relació directa, els
incentius per emigrar. La distància entre dos països condiciona inversament els incentius. I,
finalment, al marge dels salaris, la taxa d’atur, quan augmenta al país de destinació, també
implica que no hi hagi estímul per emigrar en la mesura que replanteja a la baixa les rendes

47 On VANE és el valor esperat net actualitzat, que es troba com a resta entre VA(Rd), que és el valor actualitzat de
la renda esperada al país de destinació, i VA(Ro), que és el valor actualitzat de les rendes esperades al país d’origen, menys els costos d’emigrar, entre els quals s’haurien d’incloure tots aquells relacionats amb el procés d’adaptació i integració.
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esperades al país de destinació (la taxa d’atur al país d’origen té el paper invers).
La mateixa naturalesa del model, que explica per què es decideix emigrar individualment,
porta implícita l’existència d’una dinàmica d’autoselecció dels migrants, en la mesura que
uns emigraran i els altres no.

Els costos fixos actuen configurant un perfil característic del migrant: que sigui jove per
exemple, ja que disposarà de més temps per amortitzar els costos associats a la migració.

També li configuren un perfil cultural, en la mesura que els costos d’emigració li vindran
determinats per qüestions culturals com ara la llengua, que li facilitin l’adaptació, o per qüestions més físiques com ara la distància.
El nivell d’educació i qualificació del migrant és també un element que es configura en el
mateix procés d’autoselecció. El model de Roy (Roy, 1951) plantejava ja la idea a partir del
model del capital humà (Carrasco, 2003, p. 102-103). Atès que l’esperança dels guanys
depèn de la seva distribució, així com de la qualificació, l’emigració s’acaba produint sobre
la base de les perspectives de guany de l’individu, i per tant en funció també del seu nivell
de qualificació. D’aquesta manera, la dispersió de guanys salarials de cada país, el d’origen
i el de destinació, acaba configurant el perfil del migrant (Borjas, 1994; Carrasco, 2003;
Dolado, 2000).
D’aquesta manera, quan la distribució salarial és més homogènia en el país d’origen, atès
que qui hi té més a guanyar és la persona treballadora més qualificada, a partir del procés
d’autoselecció s’experimenta un flux de migració més qualificada cap al país de destinació.
Aquest procés és anomenat selecció positiva, i es visualitza al gràfic “A”. Per contra, quan
la dispersió és major al país d’origen, només aquelles persones treballadores amb un nivell
de qualificació més baix que p tenen incentius per emigrar, atès que hi guanyen amb el
canvi. Aquesta autoselecció de migrants de baixa qualificació rep el nom de selecció negativa. L’experiència empírica als Estats Units corrobora aquest supòsit, atès que les caracte-

rístiques dels immigrants no són les mateixes segons el país d’on provinguin (Carrasco,
2003).

Més enllà, el desenvolupament del model anterior ha permès vincular el procés d’autoselecció no només amb les perspectives de guany estrictament salarial, i per tant dependents del
mercat laboral, sinó també amb el conjunt de cobertura social que es desplega en el país de
destinació, atès que complementa els guanys estrictament salarials, i cal incorporar-ho al
model. Com a resultat, s’ha indicat la possibilitat que aquells països amb major cobertura
social tendeixen a potenciar la immigració de selecció negativa ja que atrauen els immigrants menys qualificats (Welfare magnets) (Borjas, 1999).
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Figures 1 i 2. Salaris i decisió d’emigrar

4.3. QUINS BENEFICIS APORTA LA IMMIGRACIÓ I COM ES DISTRIBUEIXEN?
Fins ara, els models que expliquen el fenomen de la migració han plantejat la decisió sobre
la perspectiva d’una anàlisi cost-benefici per part del migrant. Els models porten implícita,
doncs, una millora en termes de guanys per al migrant, atès que esdevé la condició sine qua
non perquè existeixi el fenomen migratori.
Tanmateix, però, caldria preguntar-nos ara com afecta el fenomen al país de destinació.
L’arribada d’immigrants en un país genera òbviament un impacte sobre el mercat de treball
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i per extensió sobre el conjunt de l’economia. Emprant un model senzill d’oferta i demanda
al mercat de treball podem descompondre els efectes d’un xoc d’oferta de treball generada
per l’arribada d’una onada migratòria (Borjas, 1995).48 El marc teòric del model es basa en

una funció de producció agregada en què, per simplicitat i malgrat les repercussions teòriques que això pugui tenir, es considera que existeixen rendiments constants a escala. El
model pressuposa inicialment la inexistència de diferències entre les persones treballadores
(oferta homogènia). La plusvàlua que genera la immigració es pot sintetitzar en el model
econòmic representat a la figura 3.

Figura 3. Efectes econòmics a curt termini de la immigració: impacte inicial

La figura reflecteix un xoc d’oferta de treball en el context d’una economia amb una demanda de treball mitjanament elàstica, representada a la figura per la productivitat marginal del
treball (PMgL). L’aportació de les persones immigrants sobre l’oferta del mercat de treball
està representada per M, que s’afegeix després del xoc a l’oferta ja existent (N). Inicialment,
tal com podem observar, només es produeix un augment de l’oferta, que es desplaça a la
dreta.
Atesa l’elasticitat de la demanda, l’impacte genera en el model una disminució dels salaris.
El resultat és el salt des de l’equilibri B fins a l’equilibri C. El model, tot i que és senzill, ens
permet visualitzar els resultats inicials de l’impacte de l’onada migratòria; amb el nou equilibri ha augmentat la producció i l’ocupació i, per extensió, han baixat els salaris en termes
reals. Ara, la remuneració dels assalariats (RA), aquella part del producte total generat que
48 Borjas, G., «The Economic Benefits from Immigration», a: Journal of Economic Perspectives, vol. 9, núm. 2, primavera, p. 3-22 (p. 5-9), 1995.
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reverteix sobre les persones treballadores, estarà representada pel producte de W’, el nou
salari més baix, i L, la nova dotació de treball. Una part d’aquesta retribuirà directament els
immigrants que han vingut a treballar (M*W’), mentre que la resta retribuirà els nadius que
ja treballaven abans de l’arribada dels immigrants. La retribució dels assalariats nadius és

ara, segons aquest model i en un primer moment, més baixa, atès que abans eren retribuïts
per (N*W).
L’àrea compresa en el rectangle NDCL és el producte, fruit del creixement, que retorna com
a retribució directa dels immigrants; l’àrea WW’DB representa la pèrdua que ha generat la
redistribució del producte sobre les persones treballadores assalariades nadiues, que ha
passat a remunerar el capital, i BDC, el triangle tintat en verd, és la plusvàlua que genera
sobre el conjunt de persones nadiues, i que es genera també com a retribució del capital,
atès que se suposa que l’aportació dels immigrants només es produeix amb treball i no pas
amb capital.
L’àrea BDC, que mostra els guanys fruit de la immigració que reverteixen sobre els nadius,
és fàcilment calculable en relació amb el conjunt del PIB, i es calcula a partir de la fórmula:
∆PIBn/PIB = - 1/2 (s.e.m)
On l’augment del PIB dels nadius (PIBn) respecte del PIB total és igual però de signe contrari a la meitat de la multiplicació de s, que seria la proporció del producte que remunera el
treball, e, que seria la sensibilitat dels salaris a l’augment de l’oferta de treball, i m, que seria
la proporció de noves persones treballadores immigrants sobre el conjunt de l’oferta de treball. Un càlcul factible i que permet aproximar els efectes, en termes quantitatius, de l’arribada d’immigrants en el conjunt d’una economia. Tanmateix, però, i tal com hem exposat
anteriorment, al marge del benefici sobre les inversions dels nadius, un efecte que també es
produeix és la redistribució de les rendes obtingudes pels nadius, atès que les remuneracions del capital creixen també en detriment de les remuneracions del treball, de manera que
seria aconsellable en l’àmbit polític establir polítiques de redistribució paral·leles al procés
d’immigració (Borjas, 1995).
Tot i això, al model que es representa gràficament a la figura 3, l’impacte inicial de la immigració es planteja sobre la base d’uns supòsits molt restrictius que cal recapitular per tal de
matisar-ne els resultats.49
Pel que fa a les restriccions inicials, la primera que cal tenir en compte és la que fa referència al funcionament del mercat de treball. Al marge d’alguns supòsits com ara el d’elasticitat
49 D’altra banda, les propensions que s’empren per al seu càlcul depenen de l’estimació que se’n faci, un exercici
inductiu que genera controvèrsies especialment pel que fa a la sensibilitat que mostra l’oferta respecte del salari.
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de l’oferta nul·la, que matisarien els resultats però no en modificarien essencialment el signe,
altres supòsits implícits, com ara la plena flexibilitat del model, sí que esdevenen importants
en la mesura que l’economia sí que pot presentar rigideses, especialment pel que fa a la dis-

minució dels salaris. Aquesta darrera consideració esdevé encara més important si fem referència a les economies europees, en la mesura que les rigideses del mercat del treball sembla que hi són més importants,50 i també en funció del context cíclic de l’economia en què

es desenvolupen, ja que fruit de les rigideses a la baixa dels salaris nominals un equilibri a
la baixa esdevé només possible en èpoques de creixement per la via del repartiment del
creixement del PIB.

La segona restricció és la que fa referència a l’impacte sobre el capital. En tractar-se d’un
model estàtic, se suposa una dotació fixa de capital, així com també uns rendiments constants a escala. El fet de no incloure una modelització de l’evolució del capital davant de l’impacte de l’oferta del mercat de treball té implicacions en la mesura que els resultats evidencien les conseqüències a curt termini, però no les implicacions a llarg termini. Davant de
l’augment del treball, la no consideració de moviments en la dotació de capital implica òbviament una disminució de la relació capital-treball, un element que genera, i de fet el model ja
ho explicita, una disminució de la productivitat del treball. El model tampoc incorpora rendiments creixents a escala. Aquest supòsit té més implicacions a llarg termini que a curt ter-

mini, en la mesura que el creixement del mercat d’una economia acabaria generant un creixement més que proporcional del producte que a la llarga podria comportar millores per a
totes les parts implicades (vegeu Carter i Sutch, 2006, p. 16; Borjas, Freeman i Katz, 1997;
Brezis i Krugman, 1996). De la mateixa manera, al model tampoc no s’hi plantegen les implicacions del creixement del capital ni tampoc les possibles restriccions en el creixement d’altres factors de producció més inelàstics com ara els recursos naturals, elements que a la llarga acabarien decantant la balança cap a una banda o altra.

En aquest sentit, no hi ha evidències d’impactes negatius a llarg termini si s’analitza el xoc
migratori dels Estats Units al final del segle XIX i principi del XX. Les evidències mostren un
creixement de la relació capital-treball durant el període, i també taxes de creixement intenses de la producció, acompanyades de processos d’innovació i de difusió tecnològica importants (Carter i Sutch, 1997); una realitat que sembla que apunta cap a altres processos d’ajust del conjunt de l’economia que van més enllà de l’impacte estricte sobre el mercat de treball.
De fet, el model incorpora un segon moviment de l’oferta que es produiria fins i tot en el cas
de rendiments constants a escala. Tal com es pot veure a la figura 4, el creixement del mercat origina efectes positius, externalitats, que fan augmentar la productivitat i generen un
desplaçament cap enfora de la demanda de treball (PMgL). Aquest desplaçament ampliaria
50 Borjas (2006).
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els guanys dels nadius en forma de retribucions al capital (àrea AB’D’F) i compensaria la
pèrdua inicial de salaris i de productivitat de les persones treballadores, cosa que permetria,
en funció de l’abast del moviment, una recuperació dels ingressos dels nadius assalariats.
Figura 4. Efectes econòmics a curt termini de la immigració: segon impacte

Tanmateix, però, el desacord més gran no es troba tant en el model teòric en si com en la

controvèrsia a l’entorn de la sensibilitat dels salaris, un paràmetre necessari en la mesura
que dimensiona l’impacte de les persones immigrants en termes no només de salaris, sinó
també de productivitat i, per extensió, de producte.
La base del funcionament del model rau precisament en l’elasticitat negativa dels salaris respecte de l’oferta del mercat de treball. Observem que, si l’arribada d’immigrants no disminuís
els salaris, el sobreexcedent que guanyarien els nadius inicialment (BCD) no es produiria.
Tampoc hi hauria una redistribució de les rendes des de la RA cap a l’excedent brut d’explotació (EBE). Certament, davant del xoc migratori, una explicació per a la no-reducció dels
salaris podria ser, tal com s’ha exposat anteriorment, una certa rigidesa a la baixa del mercat del treball que, atesa la impossibilitat d’abaixar els preus, acabaria generant un augment
de l’atur (això no ha passat a Espanya ni a Catalunya).
El problema principal, font de les crítiques més extenses al plantejament de Borjas (1995),
és precisament que les evidències empíriques d’aquesta pretesa sensibilitat negativa dels
salaris o no apareixen o quan ho fan resulten poc consistents. Així, el debat més intens s’ha
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produït precisament a l’entorn dels diversos estudis empírics que a partir de dades cross-section han intentat validar aquest comportament. Als Estats Units, les correlacions entre els
salaris i el nivell d’immigrants a cada unitat geogràfica (estat, comptat o ciutat) han esdevingut estèrils en la mesura que en ocasions s’han mostrat negatives, nul·les o fins i tot positi-

ves. Entre els defensors d’un impacte negatiu important sobre els salaris trobem Borjas
(1994, 1999, 2003) i Borjas, Freeman i Katz (1997), mentre que Butcher i Card (1991), Card

(2001) i Lewis (2003) sembla que han trobat evidències d’un impacte que, tot i que és signi-

ficatiu, és més aviat petit i de signe contrari. Una possible explicació de la manca de sensi-

bilitat dels salaris rau, segons el primer grup d’autors, en el fet que els nadius, davant l’impacte dels immigrants en algunes regions, acaben marxant i cercant feina en altres indrets.
Aquest procés, que és conegut com a voting with their feet, explicaria la invariabilitat dels
salaris en la mesura que un efecte crowding out expulsaria part dels nadius cap a altres
indrets, cosa que propagaria i anivellaria els efectes sobre els salaris arreu (Borjas, 1999). El
problema apareix, però, també a l’hora de donar suport empíric a aquest fenomen, ja que en
poques ocasions s’ha trobat un contraefecte de sortida neta de nadius que impliqui una relació de substitució perfecta, la qual cosa indicaria que, tot i que sigui possible que el fenomen
expliqui parcialment la manca de sensibilitat dels salaris, no l’acaba explicant essencialment.
Davant de la problemàtica que implica el decalatge de la modelització teòrica clàssica amb
l’evidència empírica trobada, especialment per al cas nord-americà, però també per a alguns
estudis d’àmbit europeu, l’enfocament del problema en l’àmbit acadèmic de discussió s’ha
replantejat principalment en dues línies. S’ha intentat replantejar la crítica cap a la manca
d’homogeneïtat dels mercats de treball. D’una banda, aquest replantejament ha portat a
modelitzar la realitat de manera més complexa, introduint el nivell de qualificació en tots els
casos i determinant els efectes del model en un context del mercat de treball més segmentat –un tema, aquest darrer, que replantejarem més endavant. De l’altra, i atesa la tradició

immigrant dels Estats Units, alguns autors, en el marc de la història econòmica, han reorientat les seves investigacions cap enrere, amb el propòsit que, si analitzen els processos d’immigració en massa del final del segle XIX i principi del XX, que es van desenvolupar en un
context de mercat de treball menys segmentat, es puguin trobar evidències del funcionament
del model. Tot i les dificultats que ha trobat aquest darrer grup d’autors, atesa la manca de
dades per a períodes tan pretèrits, les anàlisis empíriques no han mostrat tampoc, per a
aquesta època, variacions significatives dels salaris allà on els immigrants van fer créixer
més l’oferta de treball. Tot i que l’efecte crowding-out, visualitzat per les migracions internes,
fou intens en aquesta època, tanmateix tampoc s’ha trobat que expliqui essencialment el
fenomen. En aquest sentit, s’ha assenyalat la possibilitat que el problema ragui en el fet que
els pols d’atracció de la immigració fossin efectivament aquelles contrades on la dinàmica
econòmica i el creixement de la demanda de treball mantinguessin una pressió inflacionista
més alta sobre els salaris. Amb l’arribada dels immigrants, el que succeïa era que l’efecte de
disminució del salari es produïa no pas en relació amb el salari existent, sinó en relació amb
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el salari que, en termes contrafactuals, hi hauria hagut si no haguessin arribat els immigrants
(Carter i Sutch, 2006). Aquest mateix model es complementa amb la incorporació d’un supòsit de creixement de la demanda, similar al que es visualitza a la figura 4, però que es reproduiria simultàniament a l’augment de l’oferta. L’augment es produiria com a conseqüència de
l’increment del mercat domèstic, cosa que acabaria donant com a resultat un manteniment
dels salaris o, fins i tot, un petit augment (vegeu la figura 5).

F i g u r a 5 . I m p l i c a c i o n s e c o n ò m i q u e s d e l a i m m i g r a c i ó : e f e c t e s d i n à m i c s51

4.4. LA IMPORTÀNCIA DE LA QUALIFICACIÓ DEL COL·LECTIU IMMIGRANT
La incorporació del factor qualificació en el mercat del treball ha originat noves aproximacions al fenomen des de la perspectiva d’una modelització més segmentada del mercat. Les
observacions fetes per Borjas en aquest sentit indiquen que, sota aquestes condicions, els
beneficis de la immigració creixen en la mesura que la qualificació de les persones immigrants difereix de la de les nadiues. En essència, la modelització suposa que la immigració
esdevé més positiva per a l’economia en la mesura que aquesta aporti una mà d’obra més
complementària que no pas substitutiva de la nadiua (Borjas, 1995; La Caixa, 2006). Així, el
sobreexcedent originat pels immigrants que repercutirà sobre els nadius serà més elevat
com més difereixin les característiques entre immigrants i nadius. Atès que alguns estudis
empírics han mostrat una sensibilitat més gran dels salaris en el mercat del treball qualificat
que no pas en el del treball no qualificat, el model, amb presència de capital fix, mostra uns
beneficis més grans derivats de la immigració qualificada que no pas de la immigració no
51 El desplaçament es produeix simultàniament tant per l’oferta com per la demanda, i passem del salari W al salari W’. Tanmateix, però, el salari W’ és més baix que el salari W’’ que hi hauria hagut si no hagués arribat la immigració.
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qualificada en el cas d’una economia en què el treball estigui repartit equitativament entre
personal qualificat i no qualificat (Borjas, 1995). Aquesta conclusió és el resultat de considerar una relació de relativa complementarietat entre el treball qualificat i el capital (La Caixa,
2006). D’altra banda, el benefici mínim s’obtindria quan la distribució de les persones immigrants entre personal qualificat i no qualificat fos equitativa (vegeu la figura 6).
Figura 6. Qualificació de les persones immigrants i excedent

El plantejament anterior es basa en el supòsit que els salaris de les persones treballadores
nadiues qualificades tendiran a disminuir en la mesura que la immigració arribi més qualificada, mentre que el salari dels nadius no qualificats tendirà a fer-ho en la mesura que la condició dominant del col·lectiu immigrant sigui també aquesta, la no-qualificació. Alguns estudis realitzats apunten cap a una sensibilitat més alta dels salaris de les persones treballadores qualificades davant de les variacions de l’oferta (Hamermesh, 1993). Aquest comporta-

ment s’explicaria amb un model amb presència de capital, tal com dèiem, sobre la base de
la relació de complementarietat relativa entre les persones treballadores qualificades i el
capital. Sobre aquesta base, alguns economistes com Borjas (1995) aconsellen precisament
una política d’immigració que esperoni l’arribada d’immigrants altament qualificats en el cas
dels Estats Units.
No obstant això, com assenyalen Ottaviano i Peri (2006), la immigració té implicacions econòmiques i socials complexes al país de destinació, en la mesura que retoca tots els equilibris en tots els àmbits de la societat i de l’economia (mercat laboral, mercat de béns i serveis, ingressos i despeses fiscals, etc.). Tot i el consens més o menys estès entre els economistes sobre l’impacte negatiu de la immigració sobre els salaris, Ottaviano i Peri (2006)
han obtingut, a partir d’un model que té en compte l’heterogeneïtat del treball i l’acumulació
del capital, evidències d’uns efectes de la immigració sobre els salaris dels nadius que esdevenen, malgrat tot, força positius.
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4.5. EL COMPORTAMENT DE LES PERSONES IMMIGRANTS EN EL PAÍS DE DESTINACIÓ
El fenomen de la immigració ha generat també un ventall d’estudis enfocats cap a l’estilitza-

ció del procés que segueixen les persones immigrants un cop arribades al país de destinació. Les anàlisis sobre el nivell de qualificació i de guanys de la població immigrada són el
centre d’aquestes investigacions. Al darrere, hi trobem el supòsit implícit que el seu comportament laboral esdevé una mesura de la seva contribució al creixement econòmic. De fet, si

la contribució és positiva i creixent, la contribució del col·lectiu immigrant a l’economia de

destinació és també positiva. Si, per contra, l’adaptació a les demandes del nou mercat laboral per part dels immigrants no es produeix, això podria generar un augment dels costos
associats als programes de benestar social (Carrasco, 2003).
A partir de l’anàlisi de dades cross-section, obtingudes dels censos poblacionals, alguns
estudis han analitzat les implicacions del procés adaptatiu, pel que fa als guanys, de les
persones immigrants comparant les cohorts d’un cens amb l’altre (Chiswick, 1978). Per al
cas dels Estats Units, l’evidència empírica suggereix que l’evolució que presenten els
guanys del col·lectiu immigrant al país de destinació és ascendent i acaba superant la mitjana d’ingressos de les persones nadiues en un període de 15 anys. L’explicació rauria en
el fet que, d’una banda, els immigrants requereixen un procés d’integració que els dotaria
d’aquelles habilitats necessàries per tal de desenvolupar correctament la seva feina (idiomàtiques, per exemple); i, de l’altra, que aquesta adaptació assimilaria el potencial productiu dels immigrants al dels nadius, cosa que segons la teoria del capital humà acabaria per
fer convergir les rendes. Emprant la mateixa teoria del capital humà, i a partir dels fenòmens d’autoselecció que s’han exposat al principi, els economistes acaben explicant l’evidència que, a partir dels 15 anys, l’esperança de guanys dels immigrants superi la del conFigura 7. Guanys de les persones immigrants al país de destinació
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junt dels nadius, atès que només els immigrants amb més perspectives de guanys són els
que finalment acaben migrant.
Malgrat aquestes evidències, les crítiques que ha rebut aquesta aproximació també són moltes. Des d’un punt de vista tècnic, l’aproximació de caire transversal fa que els grups de
cohorts que es comparen no siguin iguals d’un període a l’altre. Una segona crítica és la que
fa referència a l’heterogeneïtat de les successives onades migratòries que hi ha hagut, ja

que és probable que realitats distintes acabin comportant resultats diferents. Malgrat tot, i

atenent a les modelitzacions teòriques, el que sembla més aviat clar és que la integració formal del col·lectiu immigrant al mercat de treball esdevé una condició sine qua non per al procés de convergència amb el col·lectiu nadiu.
4.6. QUIN IMPACTE PODRIEN TENIR A CATALUNYA. ALGUNES EVIDÈNCIES
Repassant la bibliografia, encara escassa, que ha aparegut a Europa per estudiar l’impacte
de la immigració en termes estrictament econòmics, trobem algunes reflexions que adverteixen sobre la flexibilitat menys accentuada dels mercats de treball europeus respecte del
mercat dels Estats Units. Segons alguns d’aquests estudis, i ateses les majors rigideses dels
mercats laborals europeus, l’arribada de persones immigrants al mercat de treball podria
generar atur i problemes si l’economia no permet absorbir aquestes persones al mercat de
treball. Tanmateix, en un context de creixement sostingut tant del producte com de l’ocupació, això no ha succeït ni a Catalunya ni al conjunt d’Espanya (vegeu Oliver, 2006).

Tot i que no disposem encara de bibliografia que hagi analitzat l’impacte de la immigració en

clau econòmica i catalana, sí que tenim per al conjunt de l’economia espanyola alguns informes i estudis que s’han presentat amb aquesta intenció. D’una banda, trobem el darrer informe presentat a Madrid per l’Oficina Econòmica del President l’any 2006. Aquest informe con-

clou que l’impacte tant sobre els salaris com sobre la productivitat ha estat negatiu, tot i que
reduït. D’altra banda, altres estudis com ara el d’Oliver (2006) han emfasitzat la capacitat
que ha mantingut l’economia espanyola fins ara per absorbir el creixement de l’oferta de treball. També trobem alguns estudis valoratius que, a partir de la modelització de Borjas
(1995), han avaluat l’impacte que sobre el conjunt de la població nadiua espanyola ha generat l’arribada del col·lectiu immigrant. En aquest sentit, l’impacte és positiu però reduït en
relació amb el PIB en el cas de Dolado (2002). Més endavant, i emprant la mateixa metodologia, La Caixa, en un informe mensual d’octubre del 2006, ha valorat l’impacte sobre els
sous en el -0,7%.
Finalment, i a partir del darrer informe sobre immigració presentat per l’OCDE, s’han començat a percebre alguns desajustos en el mercat de treball espanyol que caldrà analitzar a
mesura que es disposi de més dades. Aquest darrer Informe adverteix de l’alt risc de des-
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ajust (treballar en un lloc per sota de les possibilitats potencials de la persona treballadora)
que pateix el col·lectiu immigrant a Espanya, amb una economia en què el problema del desajust afecta ja de manera molt intensa també el conjunt de la població nadiua.
De fet, la transformació demogràfica que ha patit la societat catalana ha estat especialment
intensa d’ençà l’any 2000. Aquest creixement en els darrers cinc anys ha estat originat principalment per l’arribada d’immigració, en la mesura que la població immigrada ha passat a

representar el 13% de la població total catalana de més de 16 anys l’any 2006 en un context en què, tal com es pot observar al gràfic següent, el percentatge de població estrangera no ha parat d’augmentar des de l’any 2000, en què incloïa només el 3% de la població
total.

Aquesta arribada de persones estrangeres s’ha traduït en un creixement important de la mà
d’obra de Catalunya, i ha acabat representant, des de l’any 2001 fins al 2005, una aportació
del 87% al creixement de la població total, del 100% a la dels actius potencials, del 74% a
la dels actius efectius, i del 62% a la de la població ocupada (vegeu gràfics 31, 32 i 33).
L’any 2006, any que no queda recollit al gràfic anterior, podem observar, a partir de les dades
del gràfic 33, que prossegueix l’aportació àmpliament majoritària del col·lectiu estranger al
creixement de l’oferta de treball.
Gràfic 31. Percentatge de persones estrangeres sobre el total de la població de 16
anys i més a Catalunya, 2000-2005

Font: elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT.
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Gràfic 32. Va r i a c i ó d e l s n o m b r e s a b s o l u t s d e l a p o b l a c i ó t o t a l , l a p o b l a c i ó a c t i v a ,
l’ocupada i la desocupada segons nacionalitat. Catalunya, 2001-2005
Unitats: milers de persones (variacions en xifres absolutes).

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.

Gràfic 33. Va r i a c i ó i n t e r a n u a l d e l s n o m b r e s a b s o l u t s d e l a p o b l a c i ó a c t i v a , o c u p a d a i
desocupada segons nacionalitat. Catalunya, 2005-2006

(1) Nombre de persones desocupades en aplicació de la diferència entre les actives i les ocupades.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA, INE.
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En termes d’impacte de la immigració sobre el conjunt de l’economia catalana, el model clàssic de Borjas, senzill però a la vegada amb moltes restriccions de partida, permet valorar el
benefici net sobre el conjunt de la població nadiua catalana entre el 0,38% i el 0,11% del PIB,
segons que es prengui com a hipòtesi una o altra sensibilitat dels salaris a les variacions de
l’oferta de treball.

Taula 16. Impac te e conòm ic de la im migrac ió sobr e l’econ omia ca tala na, 2000-2 005.
Diversos escenaris hipotètics

Unitats: variacions percentuals del PIBr.

Font: elaboració pròpia a partir del model exposat a les figures 3 i 4 (Borjas, 1995).

Elasticitat del salari emprada per al càlcul de l’impacte sobre l’economia espanyola per Dolado (Dolado, 2002).

Elasticitat del salari estimada a l’Informe de La Caixa d’octubre del 2006 per a l’economia catalana (Informe mensual
de La Caixa, octubre 2006).

Elasticitat del salari emprada per Borjas (Borjas, 1995).

Aquesta valoració inicial relativament modesta, però, és una aportació neta a curt termini,
atès que el mateix model de Borjas inclou també la possibilitat de tenir en compte externalitats positives derivades del creixement del mercat. Aplicant la correcció a mitjà i llarg termini, a la llarga els guanys nets de l’impacte oscil·larien entre el 2,66% i l’1,28% segons els
escenaris considerats.

Una altra de les conseqüències de l’impacte demogràfic de la immigració en el mercat de
treball, segons el model de Borjas, és la redistribució que té lloc del producte després de l’impacte. Tenint en compte els tres escenaris alternatius, el model ens valora la disminució de
les rendes del treball en la participació del producte entre el 5,91% i l’1,77%, també en funció de l’elasticitat del salari que s’empri, i l’augment de la participació de les rendes del capital en el 6,29% i l’1,89%. Aquests efectes redistributius de l’impacte de l’arribada de les persones immigrants en termes de remuneració dels factors de producció són un element que,
tant a parer de Dolado (2002) com de Borjas (1995), cal tenir en compte a l’hora de dissenyar polítiques fiscals més redistributives que permetin compensar aquesta pèrdua de pes de
les rendes salarials.
Per al conjunt de l’economia catalana, la remuneració de les persones ocupades, que se
situava prop del 59,2% del PIB l’any 2000, ha caigut l’any 2005 fins al 54,8%, uns 4,4 punts
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percentuals.52 Tanmateix, cal advertir que actualment, i atesa la conjuntura econòmica internacional, aquesta tendència es reprodueix a gairebé tots els països, i la immigració no és
l’únic factor que la podria explicar ja que l’augment dels intercanvis comercials i la competència cada cop més gran poden pressionar també a la baixa les retribucions del factor treball per la via indirecta dels intercanvis comercials. Tot i això, el darrer informe presentat per
l’OCDE, en què s’adverteix sobre la caiguda més intensa en termes relatius de la participació de les rendes salarials a l’economia espanyola respecte de la resta de països, ens alerta sobre un fet diferencial de l’economia espanyola. Atesa aquesta realitat peculiar, una bona
pregunta per respondre podria ser fins a quin punt l’arribada de persones immigrants a
Espanya, i per tant també a Catalunya, ha influït en aquesta major erosió de la participació
de les rendes del treball sobre el PIB.
De fet, i seguint el model clàssic de Borjas, una de les implicacions a curt termini que té el
model és la caiguda de la productivitat marginal del treball, paral·lela a la caiguda de les retribucions. Sense la voluntat de voler relacionar una cosa amb l’altra, atès que són molts els
factors que també poden incidir en el comportament econòmic que s’ha analitzat, cal ressenyar que, tot i que el creixement econòmic s’ha mantingut positiu en termes reals des del
2001, aquest s’ha fonamentat en un creixement de l’ocupació intens (gràfic 34), i també en
Gràfic 34. Evolució del PIB, la productivitat real, l’ocupació i la remuneració per persona assalariada a Catalunya, 2000-2005

Font: elaboració pròpia a partir de la CRE, EPA. Els càlculs han estat elaborats en llocs de treball.

52 Càlculs efectuats a partir de la remuneració de les persones ocupades, atribuint rendes del treball imputades a la
part de rendes mixtes incloses en l’excedent de la Comptabilitat Regional d’Espanya (CRE) de l’INE.
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una progressiva disminució tant de la remuneració del treball en termes reals com de la productivitat també real a partir del 2002 (gràfic 34).
Tot plegat ha estat el reflex d’un patró de creixement que hauria estat impossible sense la
participació de la mà d’obra immigrada, atès que s’explica únicament a partir de l’augment

de l’ocupació d’ençà l’any 2002, amb aportacions negatives al creixement per part de la productivitat. Aquest creixement ha permès absorbir bona part de la població immigrada i a la

vegada augmentar la taxa d’ocupació de l’economia catalana; tanmateix, però, el deteriorament de la productivitat real del treball ha estat i és una realitat que es veu amb preocupació en la mesura que podria, si no canvia el patró de creixement, hipotecar l’evolució futura
de l’economia catalana. De fet, les contribucions al creixement del gràfic 35, tot i que estan
elaborades en llocs de treball, sembla que indiquen un canvi en aquesta tendència a partir
de l’any 2006.
Gràfic 35. Contribució al creixement del PIB, de la productivitat real i de l’ocupació.
Ca ta lu n ya, 2 0 00 -2 00 5

Font: elaboració pròpia a partir de la CRE i l’EPA, INE. Els càlculs han estat elaborats en llocs de treball.
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5.CONCLUSIONS I PROPOSTES D’ACTUACIÓ
Després de l’anàlisi precedent sobre la immigració al mercat de treball, no hi ha cap dubte
que les persones treballadores immigrants fan una gran aportació al nostre mercat de treball. El CTESC considera que hi ha certs aspectes que caldria revisar, sobretot relacionats
amb les vies d’accés d’aquestes persones al mercat de treball, i aspectes generals de les
relacions laborals com pot ser la negociació col·lectiva o les noves competències que la
Generalitat ha d’assumir en aquesta matèria, per la qual cosa tot seguit fem unes observacions sobre aquests temes.
Les observacions es recullen en tres apartats:
– Observacions generals sobre mercat de treball i immigració.
– Observacions generals sobre vies d’accés al mercat de treball.
• Reforma del sistema legal i administratiu de contractació de persones treballadores
immigrants.
• Observacions sobre contractació en origen.
• Observacions sobre el contingent.
• Observacions sobre el Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura.
– Observacions sobre traspàs de competències.
5.1. OBSERVACIONS GENERALS SOBRE MERCAT DE TREBALL I IMMIGRACIÓ
El CTESC considera que s’ha de procurar l’accés a l’ocupació, en primer lloc, a les persones que ja formen part del mercat laboral però que es troben en situació d’atur, ja siguin
autòctones o immigrants, així com apostar per la incorporació al mercat laboral de les persones que ja es troben residint legalment a Espanya però els manca l’autorització de treball.
Per aquest motiu fem les observacions següents:
Formació
– Es considera que s’hauria de fomentar la formació en aquelles ocupacions que es demostra que són de difícil cobertura, tant per a persones treballadores “autòctones” com per a
persones treballadores estrangeres interessades a formar part del mercat de treball.
– S’hauria de tenir present en l’oferta formativa el Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura
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aprovat pel Consell de Direcció del SOC de Catalunya, sobretot els llocs de treball qualificats.
Ofertes i condicions laborals
– S’hauria de vetllar per la veracitat de les ofertes i pel compliment de les condicions legalment establertes per les empreses que demanen persones treballadores immigrants des
de països d’origen.

Permisos i autoritzacions de treball
– Es considera que s’haurien d’agilitzar els processos per accedir al mercat laboral de les
persones estrangeres ja residents i sense autorització de treball (modificació de permisos). S’hauria de permetre la seva inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
com a demandants d’ocupació, així com la seva participació en els processos de selecció
que es facin a través del SOC. En aquests casos, és a dir, quan les empreses gestionin
les seves ofertes a traves del SOC i la persona seleccionada sigui resident però sense treball, el SOC s’hauria de comprometre a tramitar la modificació de l’autorització de residència a la de residència i treball en un termini de 15 dies.
Homologació i convalidació de títols
– Les restriccions en l’homologació i la convalidació de títols acadèmics i professionals, o
els retards en la tramitació, comporten perjudicis tant a les persones treballadores com a
les empreses que volen contractar personal especialment qualificat. Per això s’hauria d’analitzar aquesta problemàtica per tal de permetre l’homologació o la convalidació de forma
directa o, si escau, facilitar aquests tràmits.
Negociació col·lectiva
Es considera que cal incloure elements de diversitat en un procés tan clau com és la negociació col·lectiva. Hi ha diferents elements que poden facilitar la inserció i sobretot l’acomodació de les persones treballadores estrangeres a les empreses catalanes, i que caldria que
fossin tinguts en compte.
– A l’hora de negociar els calendaris en les diferents empreses, s’hauria de valorar la flexibilitat dels dies festius per al col·lectiu de treballadors estrangers, dintre dels factors d’organització del treball, productivitat i competitivitat.
– S’hauria d’incorporar a les plataformes dels convenis col·lectius l’equiparació del permís
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per renovar el DNI amb la renovació de papers oficials per a la regularització de la situació del treballador o treballadora immigrant.
– S’hauria de fomentar la inclusió als convenis col·lectius de les empreses de més de 250
treballadors dels plans d’acollida a les empreses.

Gestió del capital humà immigrant, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació en
el món laboral
– S’hauria d’assegurar la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació en l’accés, en la promoció i en la formació contínua de les persones treballadores immigrants, tal com estableixen la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre
social,53 les directives europees i l’Acord interprofessional de Catalunya.
– En el cas de l’Administració pública, s’hauria de garantir l’aplicació de la Llei d’estrangeria 54
i la Llei contra la discriminació55 a l’hora de convocar llocs de treball de personal laboral.
– Es considera que s’hauria de constituir dins de la Subdirecció General de Polítiques
Laborals per a la Diversitat una comissió de participació d’organitzacions sindicals i
empresarials que faci propostes sobre la no-discriminació i sobre la diversitat en el món
laboral.
– S’hauria de facilitar la inserció laboral dels immigrants reagrupats, els cònjuges i els fills
entre 16 i 18 anys. S’hauria de dotar aquestes persones amb els permisos que els permetessin accedir de forma automàtica al món laboral eliminant les traves administratives que
en dificulten la inserció laboral.
– Es considera que s’haurien d’impulsar i dissenyar plans d’acollida a les empreses, de ges-

tió de la diversitat i de no-discriminació, acordats entre empresaris i els representants dels
treballadors en cada centre de treball o mitjançant els convenis col·lectius, establint-ne els
criteris d’execució bàsics. L’Administració hauria d’impulsar una correcta gestió de la
diversitat als centres de treball, la realització de cursos de català i castellà, i cursos per a
un correcte coneixement de l’entorn laboral: legislació bàsica laboral, coneixement de prevenció de riscos, i d’intervencions de caire més global per tal d’aprofitar un dels àmbits
essencials d’integració i socialització, l’empresa.

53 El capítol III de la Llei estableix mesures per a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte i no-discriminació per raó
d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual.
54 Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social,
reformada per la Llei orgànica 14/2003, de 20 de novembre.
55 Vegeu la nota 1.
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– S’hauria de donar informació i formació a les persones que gestionen recursos humans i
a les persones treballadores, sobre la diversitat, la no-discriminació, la prevenció del racisme i la xenofòbia, i fomentar la convivència en el centre de treball. Cal fomentar, en aquest
sentit, els acords de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, els sindicats i les
associacions empresarials.

Millorar la qualitat de les condicions de treball en els sectors on treballa la immigració
– Fomentar la qualitat de l’ocupació i la competitivitat permetria accedir a millors condicions
laborals i viceversa, especialment en els sectors d’activitat amb més dèficits en aquest sentit.
– Es proposa eliminar el règim especial de treballadors de la llar i incloure aquests treballadors i treballadores en el règim general o, si escau, en el règim d’autònoms dependents.
– S’hauria de garantir l’aplicació de la Llei d’igualtat de gènere en el món laboral pel que fa
a l’accés, la promoció i la formació, per facilitar la mobilitat de les treballadores immigrants
i per assegurar que l’accés a qualsevol lloc de treball depèn dels mèrits personals.
– S’hauria de donar informació i formació a les persones treballadores immigrants sobre els
drets laborals, sobre l’Estatut dels treballadors, sobre la igualtat de tracte i no-discriminació en el lloc de treball en les condicions laborals i salarials, sobre els convenis, i sobre el
dret a la participació en els processos de representació dels treballadors (el dret a votar i
a ser escollit en el centre de treball), en coordinació amb els diferents agents socials (organitzacions sindicals i empresarials) i l’Administració pública.
– S’hauria d’incrementar la dotació d’inspectors i inspectores de treball dedicats a combatre
el frau i la discriminació, i a reduir la sinistralitat.

Emprenedors
– S’hauria de fomentar l’afiliació de les persones empresàries immigrants a les organitzacions empresarials i, si escau, a les organitzacions de treballadors autònoms.
– S’hauria de fomentar l’esperit emprenedor facilitant l’accés de les persones immigrants als
programes existents.
Lluita contra l’economia submergida
La integració comença per la integració laboral. El treball és el primer factor per a la correcta integració de les persones nouvingudes, tant pel fet de passar a ser un element produc-
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tiu a la societat d’acollida com pel rol de transmissió de valors de convivència i coneixença
que té la incorporació al món de l’empresa. Per aconseguir aquesta integració és molt important no permetre la dualització del mercat de treball. La lluita contra l’economia submergida
ha de constituir un dels eixos principals per a la gestió de la immigració. En aquest context
es proposa el següent:

– Augmentar les inspeccions de treball, incrementant els recursos humans i econòmics de

què es disposa. L’Administració catalana hauria de tenir la capacitat de poder arribar a inspeccionar les empreses que contracten persones de manera irregular i, per això, cal augmentar el nombre d’inspeccions i de personal inspector de treball, per tal de poder assumir el volum creixent de tasques i prioritzar-les.

– Els inspectors i inspectores que duguin a terme aquestes tasques no poden tenir només

una formació i una experiència genèriques sinó que cal que coneguin la realitat de les persones treballadores immigrants i la normativa general d’estrangeria per tal de ser més eficients en la seva tasca.

– Establir els mecanismes necessaris per incrementar l’eficàcia dels procediments sancionadors.
Po t e n c i a ci ó d e l a f i g u r a d e l ’ Ob se r v a t o r i d e l M e r c a t d e Tr e b a l l
Partint de la constatació d’una realitat nova en el mercat de treball caldria preveure el disseny d’una política d’immigració àgil i flexible destinada a captar recursos humans de l’exterior amb un nivell de qualificació adequat a les necessitats efectives, presents i futures, del
mercat de treball. Per això, cal la potenciació de la tasca, les funcions i els recursos de
l’Observatori del Mercat de Treball perquè, amb caràcter integrador, analitzi les necessitats
de mà d’obra de Catalunya com a element objectiu preceptiu a l’hora d’establir els contingents i el Catàleg d’ocupacions de difícil cobertura, amb la finalitat de poder actuar sobre
aquest mercat a curt i a mitjà termini.
5.2. OBSERVACIONS GENERALS SOBRE VIES D’ACCÉS AL MERCAT DE TREBALL
5.2.1. REFORMA DEL SISTEMA LEGAL I ADMINISTRATIU DE CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS
I TREBALLADORES IMMIGRANTS
La càrrega burocràtica i la manca d’agilitat del procés de tramitació de l’autorització administrativa són els aspectes que més dificulten la incorporació de les persones treballadores
estrangeres a les plantilles de les empreses per cobrir les ocupacions que deixa vacant la
població activa resident. També cal tenir en compte que un dels grans problemes que tro-
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bem en la configuració del procediment del contingent vigent actualment, i que n’impedeix el
correcte funcionament, són les limitacions a l’hora d’efectuar ofertes de treball nominatives
per a persones treballadores estables. Finalment, es constata que les empreses que demanen professionals d’un determinat país no han pogut seleccionar el seu personal perquè
aquesta situació no ha estat permesa per l’Administració.

Per intentar corregir aquestes disfuncions, el CTESC proposa les mesures següents:
– Agilitzar la tramitació de l’autorització administrativa. Per això, l’Administració pública competent, a banda de disposar de més mitjans materials i humans, necessaris perquè sigui
possible reduir el termini de tramitació, hauria de simplificar la càrrega administrativa i agilitzar la tramitació dels procediments.
– S’hauria de produir un canvi en l’àmbit dels permisos i de les autoritzacions de treball inicials, en el sentit que els permisos de treball siguin en l’àmbit geogràfic de Catalunya (no
provincial com ara) i sense limitacions en sectors. El sistema utilitzat fins ara (limitat a províncies i sectors) és antiquat i no es correspon a la realitat del mercat de treball. Això vol
dir que es determina una quota anual de necessitats del mercat de treball, que s’anirà
omplint per les diferents vies de contractació en països d’origen, per a Catalunya i per als
diferents sectors.
– S’hauria de facilitar l’estabilitat de les persones treballadores immigrants en el món labo-

ral per mitjà de permisos de residència i autoritzacions de treball de llarga durada, i amb
l’agilitat de les renovacions.

5.2.2. OBSERVACIONS SOBRE CONTRACTACIÓ EN ORIGEN
Pel que fa a la contractació en origen, el CTESC considera que:
– S’haurien de millorar les vies de contractació en origen. Es considera que s’haurien d’agilitzar els processos administratius, i que la millora s’hauria de concretar amb una dotació
de recursos adequada i una major coordinació de les diferents administracions implicades.
– S’hauria de reforçar la participació dels sindicats dels països d’origen com a garants dels
processos de contractació.
– S’hauria de fer un seguiment posterior de les altes a la Seguretat Social dels contractes
formalitzats amb persones estrangeres.
– Es proposa el desenvolupament del Servei d’Intermediació Laboral en Origen, partint de
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les premisses de la voluntarietat per part de les empreses, i de la participació de les organitzacions empresarials i sindicals. Tanmateix, es proposa la valoració de l’obertura de
noves seus a altres territoris on es constati la necessitat de contractació de persones treballadores estrangeres.

5.2.3. OBSERVACIONS SOBRE EL CONTINGENT
En el procediment del contingent s’han detectat les deficiències següents:
– És un procediment lent: entre la presentació de les ofertes genèriques, l’aprovació, la
selecció i l’arribada dels treballadors i treballadores es tarda, en alguns casos, fins a dotze
mesos.
– Les petites empreses no poden accedir directament al contingent, les empreses han de
ser de més de cinquanta treballadors i l’oferta ha de ser com a mínim per a deu persones
treballadores.
– Les ofertes de treball nominatives estan molt limitades ja que les condicions són difícils de
complir.
– S’hauria de disposar dels elements necessaris perquè la determinació de les necessitats
del mercat de treball s’adeqüessin a la realitat.
– Hi ha dèficits de transparència en la selecció en països d’origen.
– El contingent està limitat a països que tenen conveni amb Espanya.
– No es fa cap control sobre la veracitat de les ofertes de treball.
– Manca de seguiment sobre l’arribada, la contractació i les condicions laborals.
– Tant en el règim general com en el del contingent, a l’hora de determinar les necessitats
del mercat de treball, no es té en compte que una part important dels treballadors i treballadores immigrants que es troben aquí legalment treballen en llocs que no corresponen
als seus nivells d’estudis, de capacitació i de preparació.
– La determinació real de les necessitats del mercat de treball hauria de tenir en compte els
salaris i les condicions de treball en els sectors d’activitat amb més dèficits en aquest sentit.
A fi i efecte de pal·liar aquestes deficiències es fan les propostes següents:
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Flexibilització del contingent
– S’ha de potenciar la flexibilització del contingent, i permetre les modificacions i ampliacions

en funció de les propostes empresarials, de conformitat amb les necessitats del mercat de
treball.

– S’hauria de modificar el procediment del contingent perquè sigui més útil i més àgil.

S’hauria de facilitar a la petita empresa la utilització d’aquesta via i que pugui emetre ofertes de treball nominatives. Per això es recomana a la Comissió d’Immigració del SOC l’elaboració d’una proposta acordada entre organitzacions empresarials, sindicals i
l’Administració.

Tr a m i t a c i ó d e l e s o f e r t e s
L’actual procediment és massa lent i complex. En la tramitació de les ofertes intervenen
nombrosos organismes i instàncies, que requereixen una quantitat excessiva de tràmits.
Això ha generat dos tipus de problemes. D’una banda, el procediment és excessivament
llarg. Les empreses necessiten contractar persones treballadores per prestar serveis en
períodes concrets. La tramitació ha de ser àgil per permetre casar l’inici de l’activitat dels treballadors i treballadores immigrants amb el moment requerit per l’empresa contractant.
D’altra banda, s’ha observat certa opacitat de la gestió davant l’empresa. És fonamental el
contacte permanent amb l’empresari o empresària durant tot el procés de tramitació de les
ofertes per gestionar-les adequadament. De manera que ha de ser informat de l’estat de la
tramitació i consultat en totes les decisions que l’afecten (país de selecció, criteris de preselecció distints dels consignats en l’oferta, nombre de persones disponibles i el seu perfil,
dates previstes per a la selecció, proves a aplicar, etc.).
En aquest sentit, es proposa que es nomenin interlocutors, que estiguin informats de qualsevol decisió que afecti la tramitació de l’oferta i que mantinguin, alhora, informada constantment l’empresa. Especialment intensa ha de ser aquesta interlocució en el moment en què
es faci la selecció dels treballadors i treballadores.
Selecció de la persona treballadora
En alguns casos, les persones treballadores seleccionades pels organismes corresponents
no s’ajusten al perfil o no compleixen els requisits de professionalitat que demanen les
empreses. Per la qual cosa es proposa el següent:
– D’una banda, és necessari dotar els consolats dels països amb què hi ha conveni de
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col·laboració d’unitats administratives de gestió que actuïn com a vertaderes oficines d’ocupació i selecció de personal als països d’origen, i que disposin per fer-ho dels recursos
tècnics i humans que calguin, així com de la formació adequada i de procediments de gestió d’ofertes que garanteixin una atenció de qualitat a les empreses. D’igual manera, s’ha

de constatar i exigir la formació, la professionalitat i els recursos adequats respecte als

diferents organismes encarregats de seleccionar en cada país. Aquestes funcions es
poden desenvolupar a través del SILO on es disposi d’oficines.

– En cas que les persones treballadores seleccionades no compleixin el perfil objectiu
requerit per l’empresa, i que aquesta no hagi participat directament en el procés de selecció, s’haurien d’establir mecanismes per evitar que l’empresa es vegi obligada a assumir
aquesta situació.
– La selecció de persones treballadores en origen duta a terme per entitats legalment establertes, en virtut del mandat d’empreses, és un aspecte important en la selecció de persones treballadores que requereixen una elevada qualificació.
– Major transparència en la selecció i en la contractació en països d’origen, amb la participació dels sindicats d’aquests països, i el suport de les oficines del SILO de la Generalitat
i les representacions diplomàtiques d’Espanya.
Ofertes nominatives
– Es considera que un element clau per aconseguir l’èxit del procediment del contingent és
la possibilitat de fer ofertes de treball nominatives per a persones treballadores estables.
El coneixement directe que es posseeix d’una persona treballadora, o les referències que
aporten altres empreses o els seus mateixos compatriotes, són molt importants a l’hora de
decidir una contractació. En conseqüència, com s’ha manifestat anteriorment, s’haurien de
permetre les ofertes de treball nominatives.

– S’hauria de dotar les empreses de capacitat de decisió en el procés de selecció i d’incorporació de les persones treballadores a les seves plantilles. Cal que les empreses tinguin
la possibilitat de fer ofertes nominatives a persones treballadores estrangeres. Dins del
procediment de selecció en origen, hauria de donar-se la possibilitat de fer oferta nominativa a favor de les persones treballadores que l’empresa hagi seleccionat.
Elecció de país
– És imprescindible potenciar la signatura de convenis amb els estats d’origen de la immigració, per tal que l’Administració respecti en tot moment la decisió dels empresaris, tant
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pel que fa al perfil com als països de selecció, ja que és vital que hi hagi una coordinació
lògica entre els països proposats per a la selecció i les professions sol·licitades.
Permisos de temporada
– En relació amb els permisos de temporada, per la seva naturalesa, és bàsic que el proce-

diment sigui àgil i ràpid, tant en la resolució inicial com en les tramitacions posteriors, a fi
d’afavorir la concatenació de les campanyes i per estabilitzar tant com es pugui la seva
temporalitat.

– A més a més, es considera que l’Administració ha d’aclarir els criteris que utilitza per considerar quan un treball és de temporada a l’efecte del contingent i quan és estable en
cadascun dels sectors implicats en aquest tipus de treballs. Igualment, ha d’aclarir-se en
quins supòsits s’entén que l’absència de demandants d’ocupació disponible en el mercat
de treball nacional permet sol·licitar persones treballadores estrangeres.
5.2.4. OBSERVACIONS SOBRE EL CATÀLEG D’OCUPACIONS DE DIFÍCIL COBERTURA
– Es considera que s’haurien d’introduir canvis en la metodologia per a l’elaboració dels
catàlegs d’ocupacions de difícil cobertura. En concret es proposa que, a més d’incloure-hi
les ocupacions que derivin de l’aplicació de la metodologia actual, s’hi incloguin les ocupacions per a les quals s’hagin presentat sol·licituds d’autorització de residència i treball
directament davant la Delegació del Govern i, també, les ocupacions que encara que no
compleixin aquests requisits la Comissió d’Immigració entengui que objectivament són de
difícil cobertura.
– Les dades que s’utilitzen per a la determinació del Catàleg de difícil cobertura no són suficients, ja que són només les dades d’intermediació de les oficines de treball de la
Generalitat (OTG) i no s’utilitzen les dades d’altres institucions d’inserció laboral.

5.3. OBSERVACIONS SOBRE TRASPÀS DE COMPETÈNCIES
Després de l’aprovació a l’Estatut d’autonomia de Catalunya de les noves competències que
ha d’assumir la Generalitat, ara cal que se’n faci efectiu el traspàs i que s’asseguri que
aquest revertirà en una millora global del procés.
Per la qual cosa es considera que hi hauria d’haver un traspàs de les competències a la
Generalitat de Catalunya en les primeres autoritzacions de treball (permisos de treball inicials, autoritzacions de treball per a reagrupats, autoritzacions de treball per a estudiants,
autoritzacions de treball per a permisos per circumstàncies excepcionals –arrelament labo-
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ral, arrelament social, col·laboració amb la Inspecció de Treball, motius humanitaris, etc.–),
i modificacions de permisos de residència sense treball a permisos de residència i autoritzacions de treball per compte aliè i per compte propi. Per donar una resposta ràpida cal:
– Prioritzar el traspàs de les competències en matèria d’autoritzacions de residència i treball.
– Establir canals de col·laboració amb l’Administració central i demanar l’agilització de les
comunicacions preceptives per a la concessió o renovació d’autoritzacions de treball.

– Dotar-se d’una xarxa d’oficines suficient per garantir un bon servei a tot el territori, amb
l’assignació dels recursos materials i humans necessaris, i amb una bona formació sobre
estrangeria i tractament de la diversitat, que garanteixi un adequat servei a les persones
usuàries i unes condicions de treball adequades per a les persones treballadores de les
oficines.
– Fomentar els acords de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, els sindicats, les
associacions empresarials i les entitats que orienten i informen les persones treballadores
i empresàries en matèria de permisos i autoritzacions de treball. Això representa una ajuda
i una descàrrega per a les oficines (igual que els acords que tenen actualment aquestes
entitats amb les subdelegacions del Govern, amb les oficines d’estrangeria, etc.).
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6. RESUM EXECUTIU DE LES PROPOSTES D’ACTUACIÓ
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