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INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS

Desembre 2012

Indicadors de conjuntura econòmica
INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

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

CATALUNYA 2011-2012

CATALUNYA 2011-2012
Variació
intermensual (%)

Variació
interanual (%)

Índex de preus de consum1

-0,2

3,6

Índex de preus industrials2

-0,1

3,7

-

-2,53

-20,7

Índex de producció industrial
Font: Idescat i INE.
1) Darrera dada: novembre 2012.
2) Darrera dada: octubre 2012.

3) Variació interanual de la mitjana de l'índex del mes de gener al mes d'octubre
(2011-2012).

Novembre 2011

-22,5

-23,9

Octubre 2012

Novembre 2012

Al mes de novembre l'índex de preus de consum ha baixat el 0,2% respecte del
mes anterior, i la inflació interanual s'ha situat en el 3,6%, una xifra lleugerament
més baixa que la del mes anterior. La producció industrial mitjana dels deu
primers mesos de l'any ha estat el 2,5% més baixa que la del mateix període de
l'any passat. L'indicador de clima industrial del mes de novembre ha estat pitjor
que el d'octubre i també pitjor que el d'ara fa un any.

Indicadors de mercat de treball
ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

CATALUNYA Desembre 2012

CATALUNYA 2011-2012

Var. Interanual (%)

Atur registrat1
Homes
Dones
1

Ctes. indefinits

Homes
Dones
Ctes. temporals1
Homes
Dones
Afiliació. Total Sistema2

652.091
333.229
318.862
19.859
9.577
10.282
146.901
74.868
72.033
2.889.486

5,9
4,1
7,9
16,0
2,3
32,6
-7,6
-7,6
-7,7
-4,3

1) Font: Observatori del treball. Departament d'Empresa i Ocupació.
2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

2.399.142

2.272.092
Novembre 2011
Novembre 2012

530.054 519.282

Règim general

Autònoms

Al mes de novembre els treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat
Social1 han tingut un decrement del 5,3% respecte al mes de novembre de l'any
anterior. En el mateix període els treballadors afiliats al Règim Especial
d'Autonòms han tingut un decrement del 2%.
(1) Exclosos del Règim General el Sistema Especial Agrari i el Sistema Especial de Treballadors de
la Llar.

Informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball
RISC DE POBRESA RELACIONAT AMB EL MERCAT DE TREBALL
La crisi econòmica i el risc de pobresa relacionats amb el mercat de treball

Situacions laborals relacionades amb un risc de pobresa més elevat

APROXIMACIÓ QUALITATIVA
Perfils més vulnerables

Origen immigratori
Homes adults amb una
ocupació en tota la seva vida
laboral
Joventut

Nous perfils de pobresa

CATALUNYA 2009

Situació professional

Ajuda familiar
Treball autònom

Generalització del risc
Població ocupada
Classe mitjana

Deutes (habitatge)

Homes adults amb una ocupació en
tota la seva vida laboral

Qualificacions baixes

Joves amb nivell d'estudis baix

Risc d'exclusió social

Dones d'origen immigratori

Tipus de contracte

Contracte temporal

Tipus de jornada

Jornada parcial

Grup d'ocupació

Treball qualificat en agricultura i pesca
Treball no qualificat

Sector d'activitat de l'empresa

Monoparentalitat (dones)

Activitats immobiliàries
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

Condició de discapacitat

Construcció

Nota: l'ordre d'importància dels perfils en el discurs de les persones professionals
entrevistades es correspon amb la mida de la lletra.

Mida de l'empresa

Font: Informe sobre el risc de pobresa en relació amb al mercat de treball.

Font: Institut d'Estadística de Catalunya.

Empreses petites (sobretot amb 1 i 2 treballadors/es)

Es constata una tendència progressivament creixent del risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball, fins al punt que la percepció dominant és la de la
generalització d'aquest risc. No obstant, es comparteix la idea que determinats perfils són més vulnerables als efectes de la crisi econòmica. En qualsevol cas, es
posa de manifest que el mercat de treball no representa una garantia enfront el risc de pobresa, però sí enfront el risc d'exclusió social.
El risc de pobresa es relaciona amb determinades característiques de la situació laboral de les persones ocupades a Catalunya.

RISC DE POBRESA RELACIONAT AMB EL MERCAT DE TREBALL
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
.
(CTESC)
va aprovar el passat 10 de desembre de 2012
l’Informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de
treball. El CTESC ha elaborat un informe en què s’analitza la
situació de risc de pobresa associada a la relació de les
persones amb el mercat de treball, així com els processos a
través dels quals s’aconsegueix millorar i, idealment,
abandonar la situació de risc.

l’aprovació dels plans nacionals d’acció per a l’ocupació
(PNAO) i, més recentment, dels plans nacionals per a la
inclusió social (PNAIS). Finalment, en l’àmbit català, es
presenten les bases constitucionals i estatutàries de la política
d’acció social a Catalunya, i s’analitzen les principals
estratègies públiques catalanes d’acció social, la renda
mínima d’inserció (RMI) i les polítiques actives d’ocupació
(PAO).

La metodologia de l’estudi es basa en l’aplicació de
tècniques d’investigació social i s’estructura en dues parts:
d’una banda, la gestió documental, que serveix per elaborar
el marc teòric i analitzar les estratègies públiques
relacionades amb la pobresa i el mercat de treball i, de
l’altra, el treball de camp qualitatiu, que consta de la
realització i anàlisi d’entrevistes en profunditat a professionals
i d’entrevistes biogràfiques a persones que han viscut
situacions de risc de pobresa relacionat amb el mercat de
treball (en endavant, risc de pobresa RMT).

En el capítol cinquè, “Una aproximació qualitativa al risc de
pobresa relacionat amb el mercat de treball”, es recullen els
resultats del treball de camp qualitatiu. En primer lloc,
s’analitzen alguns dels aspectes més rellevants associats a
l’aparició del risc de pobresa RMT. En aquest sentit, es tendeix
a considerar que la pèrdua del treball es troba en l’inici del
procés que aboca les persones a una situació de risc;
tanmateix, les condicions laborals i les circumstàncies
personals i familiars també es mencionen com a factors a tenir
en compte. Es considera que actualment el mercat de treball
no representa una garantia enfront el risc de pobresa, però sí
enfront el risc d’exclusió social. En segon lloc, s’estudien els
impactes que aquesta situació genera sobre el benestar
econòmic, l’estat de salut i les relacions familiars. La intensitat
amb què afecta el risc de pobresa RMT la vida de les persones
varia en funció de diferents factors, com ara el temps en atur,
el capital social disponible o la capacitat d’adaptació, sense
perjudici del paper desenvolupat per les polítiques de protecció
social.

En primer lloc, en el capítol tercer, “Marc teòric”, es fa un
repàs dels diferents enfocaments metodològics entorn al
fenomen de la pobresa i s’acota el concepte que es considera
a l’informe: el de pobresa relativa; en concret, l’indicador
utilitzat és el de risc de pobresa, que es defineix com la
situació d’una persona amb ingressos inferiors al 60% de la
mediana d’ingressos de la societat de referència en un
moment determinat. A l’informe s’analitzen les situacions de
risc de pobresa relacionades amb el mercat de treball,
especialment les que tenen a veure amb la situació d’atur i
de risc de pobresa en el treball. També s’analitzen els canvis
socioeconòmics que han afectat el mercat de treball, la
família i l’Estat del benestar en les darreres dècades, i que
porten aparellats nous riscos que ajuden a explicar l’augment
de la vulnerabilitat de les persones en relació amb el mercat
de treball. Finalment, s’analitzen les característiques del
mercat de treball que expliquen el risc de pobresa de les
persones, sense deixar de banda, però, la interacció del
treball amb altres factors, com l’estructura de la llar i el
sistema de protecció social; en concret, es fa una anàlisi
específica de les situacions laborals que es relacionen amb
un risc de pobresa més elevat a Catalunya.
En el capítol quart es fa un repàs de les estratègies públiques
relacionades amb la pobresa i el mercat de treball. En l’àmbit
de la Unió Europea (UE), s’explica com s’han abordat en el
debat públic i social europeu els conceptes de pobresa i
exclusió social i l’associació que s’ha fet d’aquests conceptes
amb el mercat de treball; més endavant s’introdueix el
concepte d’inclusió activa, tot i que, com a conseqüència
dels efectes de la crisi econòmica i financera, es conclou que
la inclusió activa no pot substituir a la inclusió social i, en
aquest sentit, es reafirma el dret a percebre uns ingressos
mínims, independentment de la capacitat de la persona per
treballar. En l’àmbit espanyol es repassa l’evolució de les
polítiques de protecció social: l’assistencialisme social dels
anys setanta cedeix el pas a polítiques de protecció social
basades en prestacions i subsidis de la Seguretat Social, a
l’evolució dels Serveis Socials i a la determinació de la
garantia de recursos mínims. Així mateix, a partir de l’entrada
d’Espanya a la UE (1986), s’inicia una nova etapa amb

En tercer lloc, s’analitzen les condicions que possibiliten a les
persones i les famílies millorar la seva situació de risc respecte
del punt de partida. Allò que s’identifica com el detonant d’un
procés de canvi i, en els millors casos, de sortida del risc de
pobresa RMT, és la reconstitució del vincle amb el món del
treball, particularment a través dels itineraris d’inserció laboral.
En aquest sentit, es posa en relleu la importància que té en
aquest procés la relació de proximitat i el tracte personal amb
els i les professionals de la inserció sociolaboral. En quart lloc
s’estudia el paper de les institucions en l’àmbit de la prevenció
i lluita contra el risc de pobresa RMT. Concretament,
s’analitza el sistema de protecció social, en què s’identifiquen
dèficits d’intensitat i de cobertura, i els instruments i recursos
del sector públic, del tercer sector social i del sector privat, així
com els seus punts forts i febles. En cinquè lloc es relacionen
les recomanacions efectuades per les persones entrevistades
per millorar l’eficàcia dels instruments i recursos analitzats i
facilitar la sortida de les situacions de risc de pobresa RMT.
Finalment, en el capítol sisè, “Consideracions i
recomanacions”, s’exposen les conclusions que es deriven de
l’anàlisi extreta de les diverses parts de l’estudi en forma de
consideracions i reuneixen les recomanacions consensuades
pel CTESC.

Per a més informació:
http://www.ctesc.cat/noticies/89413661.html

