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INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS
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Indicadors de conjuntura econòmica
INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

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

CATALUNYA 2015-2016

CATALUNYA 2015-2016

Índex de preus de consum

Variació
mensual (%)

Variació
interanual (%)

1,0

0,9

1

Octubre 2015
1

Índex de preus industrials

1,3

-0,3

-

3,92

Índex de producció industrial
Font: Idescat.
1) Darrera dada: octubre 2016.

2) Variació interanual de la mitjana de l'índex dels nou primers mesos de l'any (20152016) corregit d'efectes de calendari.

-1,4

-1,5

Setembre 2016

Octubre 2016

-3,9

Font: Idescat.

Al mes d'octubre, els preus de consum han pujat l'1% intermensual i el 0,9%
interanual. Aquest mateix mes, l'índex de preus industrials ha augmentat l'1,3%,
tot i que encara ha disminuït el 0,3% en termes interanuals. La mitjana de l'índex
de producció industrial dels nou primers mesos de l'any ha augmentat el 3,9%
respecte del mateix període de l'any passat. Finalment, l'indicador de clima
industrial del mes de setembre es manté en la franja negativa, lleugerament més
negatiu que el del mes anterior però menys que el d'ara fa un any.

Indicadors de mercat de treball
ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

CATALUNYA Octubre 2016

CATALUNYA 2015-2016
2.425.068

Var. interanual (%)
1

Atur registrat

Homes
Dones
1

Ctes. indefinits

Homes
Dones
1

Ctes. temporals

Homes
Dones
2

Afiliació. Total Sistema

458.406
458
406
208.117
250.289
36.152
18.694
17.458
231.290
119.586
111.704
3.164.908

-12,4
12 4
-15,4
-9,8
9,9
9,6
10,3
3,0
4,7
1,3
3,5

1) Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

2.522.880
Octubre 2015
Octubre 2016

539.184 545.295

Règim general
Règim autònoms

Al mes d'octubre l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 3,5% respecte
al mes d'octubre de l'any anterior. En el mateix període els treballadors afiliats al
1
règim general han tingut un increment del 4% i els treballadors afiliats al règim
especial d'autònoms han tingut un increment de l'1,1%.
(1) Exclosos del règim general el Sistema Especial Agrari i el Sistema Especial de Treballadors de la
Llar.

El risc de pobresa i exclusió social
EVOLUCIÓ DE L'INDICADOR SOBRE RISC DE POBRESA I EXCLUSIÓ SOCIAL (AROPE) I ELS SEUS COMPONENTS
CATALUNYA, ESPANYA I UE-28, 2014-2015

ECV 2015

ECV 2014-2015 (pp)

Cataluny a

Espany a

UE-28

Cataluny a

Espany a

UE-28

AROPE

23,5

28,6

23,7

-2,5

-0,6

-0,7

Risc de pobre sa
Priv ació mat e rial se v e ra
I nte nsit at t re ball mot baix a¹

19,0
6,7
8,8

22,1
6,4
15,4

17,3
8,1
10,5

-1,9
0,4
-3,2

-0,1
-0,7
-1,7

0,1
-0,8
-0,7

Unitats: percentatge de població.
1) Càlcul efectuat sobre la població de 18-59 anys i aplicat a la població de 0 a 59 anys.
Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat i Eurostat.

A partir de l'anàlisi de la taxa de risc de pobresa i exclusió social (AROPE) i els seus components, s'observa en general una millora de la situació social a
Catalunya, tenint en compte que s'estan analitzant els resultats de l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV) del 2015 i 2014 amb ingressos dels anys anteriors als
de la realització de les enquestes respectives. En perspectiva comparada, s'observen algunes diferències que cal ressaltar: en primer lloc, mentre que el risc de
pobresa és superior a Catalunya i sobretot a Espanya en relació amb la UE
28, els nivells de privació material severa són més baixos a Catalunya i a ll'Estat
Estat que a
UE-28
la UE-28. En segon lloc, la intensitat del treball molt baixa és inferior a Catalunya en relació amb la UE-28 i sobretot respecte d'Espanya, la qual cosa es pot
explicar en part pel grau de dismució del valor d'aquest indicador a Catalunya entre 2014 i 2015.

EL RISC DE POBRESA O EXCLUSIÓ SOCIAL A CATALUNYA L’ANY 2015
L’indicador AROPE mesura el risc de pobresa o exclusió social
en el marc de l’Estratègia Europa 2020. Aquest indicador
incorpora al risc de pobresa relativa dos components més: la
privació material i la intensitat del treball a la llar.
Les últimes dades sobre l’AROPE les proporciona l’Enquesta de
Condicions de Vida del 2015 (ECV 2015), la qual recull les
dades d’ingressos de les llars del 2014. Per tant, els indicadors
que estan construïts a partir d’ingressos o que es remeten a l’any
de la seva obtenció es refereixen a l’any 2014 (risc de pobresa i
intensitat del treball a la llar).
Sobre l’AROPE....
Es considera que una persona està en risc de pobresa o exclusió
social quan es troba almenys en alguna de les condicions
següents: en risc de pobresa, en situació de privació material
severa o viu en una llar amb una intensitat del treball molt baixa.
L’any 2015, el 23,5% de la població catalana (1.737,9 milers de
persones) es troba en risc de pobresa o exclusió social. Aquest
percentatge disminueix 2,5 punts respecte de l’any 2014 (26%).
La taxa catalana és inferior a la de l’Estat (28,6%) i se situa
lleugerament per sota de la mitjana de la UE-28 (23,7%).
Si es prenen en consideració les ECV del període 2009-2015
(respecte del qual es disposa de dades comparables), s’observa
que el valor de l’AROPE l’any 2015 és 0,8 punts superior al de
l’any 2009 i inferior al de la resta d’anys del període:

Sobre els components de l’AROPE....
En primer lloc, el risc de pobresa és el component amb més pes
en l’indicador AROPE. L’any 2014, disminueix i afecta el 19% de
la població catalana (1.400 milers de persones), 1,9 punts menys
que l’any anterior (20,9%). La taxa de l’any 2014 és la més baixa
del període 2008-2014 i se situa per sota de la mitjana estatal
(22,1%) i per sobre de la mitjana de la UE-28 (17,3%).
L’any 2014, la taxa de risc de pobresa disminueix en totes les
franges d’edat en termes interanuals. Amb tot, segueix destacant
la incidència que té el risc de pobresa entre els menors de 16
anys (27,9%). Segons la composició de la llar, cal ressaltar el risc
de pobresa elevat de les llars monoparentals (34,1%). Un altre
punt important és el risc de pobresa de les persones ocupades (inwork poverty): l’11,2%, 1,9 punts menys que l’any anterior.
Pel que fa a l’impacte de les transferències socials l’any 2014,
s’observa que la taxa de risc de pobresa abans de transferències
és del 42,1%, la qual passa al 24,9% després de pensions de
vellesa i supervivència i al 19% després de totes les transferències.
Al gràfic següent es palesen les diferències en l’impacte de les
transferències segons franges d’edat:
Gràfic 2. Taxa de risc de pobresa abans i després de
transferències socials. Catalunya, 2014
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Gràfic 1. Evolució de la taxa AROPE. Catalunya, 2009-2015
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.

La combinació dels tres factors de l’AROPE dóna lloc a set grups
de població, els quals es poden observar a la figura següent. Cal
ressaltar que el 7,3% de la població catalana (542,8 milers de
persones) es troba en dues o més situacions de les que
composen l’indicador l’any 2015, un percentatge inferior al de
l’any anterior (8,2%). També ha disminuït l’any 2015 el
percentatge de població catalana que es veu afectada pels tres
factors de l’AROPE, el qual és de l’1,5 (107,6 milers de
persones), mentre que l’any anterior va ser del 2,2%.
Figura. Interseccions entre subpoblacions. Catalunya, 2015
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Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.
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Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.

En segon lloc, la privació material severa afecta el 6,7% de la
població catalana l’any 2015 (491 milers) i és l’únic component
de l’AROPE que augmenta respecte de l’any anterior (6,3%). Des
de l’any 2009, el percentatge ha augmentat en 3,6 punts i se
situa lleugerament per sobre de la mitjana estatal (6,4%), però
per sota de la mitjana de la UE-28 (8,1%).
Cal destacar que un percentatge elevat de la població catalana
pateix restriccions importants en alguns ítems que conformen
l’indicador. Així, el 38% no té capacitat per fer-se càrrec de
despeses imprevistes i el 37,1% no es pot permetre fer un mínim
d’una setmana de vacances a l’any.
Una altra qüestió important fa referència al percentatge de
població que no es pot permetre mantenir el seu habitatge a una
temperatura adequada (ítem que es relaciona amb l’anomenada
pobresa energètica), el qual l’any 2015 és del 8,7% (645 milers
de persones). Cal ressaltar que el valor d’aquest ítem és més
elevat en les persones de menys de 16 anys, el 9,3% de les quals
viu en una llar que no es pot mantenir a temperatura adequada.
Finalment, el 8,8% de la població catalana viu en una llar amb
una intensitat del treball molt baixa l’any 2014 (497,4 milers), 3,2
punts menys que l’any anterior, i se situa a nivells de fa cinc anys.
Cal destacar que el valor d’aquest indicador a Catalunya és força
més baix que la mitjana estatal (15,4%) i menor que la mitjana
de la UE-28 (10,5%).

