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Indicadors de conjuntura econòmica
CLIMA EXPORTADOR

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I DE
PRODUCCIÓ INDUSTRIAL
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Índex de producció industrial

-13,3

Font: Idescat.
1) Darrera dada: maig 2020.
2) Darrera dada: maig 2020.
3) Variació interanual de la mitjana anual de l'índex dels quatre primers mesos de l'any
(2019-2020). corregit d'efectes de calendari (dades provisionals pels darrers tres mesos).

Indicadors de mercat de treball
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Aquest darrer mes de maig, els preus de consum no han variat, tot i que han
baixat l'1% en termes interanuals. Els preus industrials han disminuït el 0,9% el
mes de maig, deixant la taxa de creixement interanual en el -4,9%. Aquest
context més deflacionista ha coincidit amb una nova caiguda de la producció
fruit de la crisi derivada de la pandèmia. La producció industrial acumulada des
de principis d'any ha estat el 13,3% més baixa que la de l'any anterior. El clima
exportador del primer trimestre ha pres un valor molt més baix que en el
trimestre anterior, i també que el d'ara fa un any. Les expectatives pels propers
dotze mesos mostren la previsió d'un deteriorament addicional.
AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL
2.815.586

Var. Interanual (%)

Ctes. indefinits1

T1/2020

Font: Idescat.

CATALUNYA Maig 2020

Homes
Dones

-75,2

Unitats: Saldo de respostes (positives / negatives). EXP12: Expectatives sobre els propers dotze
mesos.

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

Atur registrat1

T4/2019

-51,8

483.149
218.643
264.506
14.566
8.432
6.134
91.766
54.039
37.727
3.318.138

30,2
38,2
24,3
-63,1
-60,7
-65,9
-65,4
-61,8
-69,5
-4,2

1) Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

CATALUNYA 2019-2020
2.686.805
Maig 2019
Maig 2020

552.212 541.264

Règim general

Règim autònoms

Al mes de maig1 l'afiliació a la Seguretat Social ha disminuït un 4,2% respecte al
mes de maig de l'any anterior. En el mateix període els treballadors afiliats al
règim general2 han tingut un decrement del 4,6% i els treballadors afiliats al
règim especial d'autònoms3 han tingut un decrement del 2%.
(1) Afiliats en alta el darrer dia de mes. (2) Exclosos del règim general el Sistema Especial Agrari i el
Sistema Especial de Treballadors de la Llar. (3) Inclòs el Sistema Especial per a Treballadors per
Compte Propi Agraris -SETA-.

Mercat de treball
IMPACTE SECTORIAL I TERRITORIAL DE LA CRISI DE LA COVID-19
Diferència interanual d'afiliació i persones treballadores afectades per ERTO,
per seccions d'activitat econòmica(1). Catalunya, maig de 2020
Persones treballadores afectades per ERTO
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Al gràfic de la dreta s'intenta il·lustrar aquesta situació per seccions
d'activitat econòmica. Com s'observa al gràfic, tant l'hostaleria com les
activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment són les més
colpejades per la crisi, tant en pèrdua d'afiliació com en persones que
es troben en un ERTO. En volum, l'hostaleria també és de les seccions
més afectades, especialment en pèrdua d'afiliació. En canvi, en
persones en situació d'ERTO, la indústria manufacturera i el comerç i
la reparació de vehicles tenen un volum de població afectada similar
al de l'hostaleria. A l'altre extrem, l'administració pública, presenta un
impacte molt baix, tant en pèrdua d'afiliació com en població
treballadora en situacó d'ERTO.

Afiliació perduda

30

Pes sobre l'afiliació a finals de maig de 2020 (%)

La crisi provocada per la Covid-19 ha suposat una variació interanual
de l'afiliació del -4,2% a Catalunya amb dades de l'últim dia del mes
de maig de l'any 2020. Ara bé, també a finals de maig, hi havia més
de 721.000 persones afectades per un expedient de regulació
temporal d'ocupació a Catalunya, gairebé el 22,0% de l'afiliació. És a
dir, la població més directament afectada per aquesta crisi suposaria
més d'una quarta part de l'afiliació.

Unitats: percentatges.
(1) L'amplada de la columna indica el pes de cada secció d'activitat econòmica sobre el total
d'afiliació. No inclou indústries extractives al gràfic. Les dades d'afiliació fan referència al règim
general (excloent-hi el sistema especial agrari i empleats de la llar) i RETA.
Font: elaboració pròpia a partir de la Seguretat Social i l'Observatori de treball i model productiu.

IMPACTE SECTORIAL I TERRITORIAL DE LA CRISI DE LA COVID-19
La crisi de la Covid-19 va tenir un gran impacte en l’afiliació
al març i aquest s’ha suavitzat a l’abril i al maig. El fet que,
fins ara, no s’hagin perdut més llocs de treball es pot atribuir,
en bona mesura, a l’ús dels ERTO. A continuació es fa un
repàs de quins sectors i territoris s’han vist més afectats per la
pandèmia, ja sigui en variacions de l’afiliació o per ERTO.
Com s’ha vist al gràfic de la pàgina anterior, la branca d’activitat
on s’ha perdut més afiliació respecte a l’any anterior ha estat
l’hostaleria (tot i ser també l’activitat on la incidència dels ERTO
és més gran). Si s’estudia la relació entre la variació interanual
de l’afiliació, per municipis de més de 4.000 habitants, i el pes
de l’hostaleria en l’afiliació en aquests municipis l’any 2019,
s’observa una certa correlació (coeficient de correlació de 0,744), amb un descens exponencial de l’afiliació a mesura que
creix el pes de l’hostaleria. Analitzant la distribució territorial de
la variació interanual de l’afiliació (mapa 1) és fàcil distingir els
municipis on el turisme de temporada és molt predominant:
alguns municipis de la Costa Brava (Tossa de Mar, -54,0%, o
Lloret de Mar, -34,6%) i la Costa Daurada (Salou, -48,0%, o
Cambrils, -22,9%), però també alguns de més petits al Pallars
Sobirà, on la pèrdua d’afiliació ha estat considerable (Llavorsí, 29,3%, o Rialp, -22,7%).

Mapa 1. Variació interanual de l’afiliació, per municipis(1).
Catalunya, maig de 2020

Gràfic 1. Pes de l’afiliació(1) a l'hostaleria sobre el total. Catalunya, 2017-2020
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Unitats: percentatges.
(1) En règim general i règim especial de treballadors autònoms, l’últim dia
del mes.
Font: elaboració pròpia a partir de la Seguretat Social.

Si s’estudia la correlació, per municipis, entre la variació interanual de l’afiliació i el pes de les persones treballadores afectades
per ERTO sobre l’afiliació de maig de 2020, aquesta és pràcticament nul·la. És a dir, els municipis més afectats per la pèrdua
d’afiliats/des registrada fins ara són diferents dels més afectats
pels ERTO. Com s’observa al mapa, aquests últims se situen a
l’entorn de l’àrea metropolitana i en algunes comarques interiors i
de llevant, sense que hi hagi un patró sectorial clar (a priori, però,
sembla lògic pensar que siguin activitats no essencials i on és
difícil teletreballar).

Mapa 2. Pes de les persones afectades per ERTO sobre
l’afiliació(1), per municipis. Catalunya, maig 2020
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Unitats: percentatges.
(1) Als municipis amb menys de 50 afiliats l’any 2019 (123 municipis, el
13,0% del total) se’ls hi ha assignat valor 0 per evitar variacions grans
fruit del baix nombre d’afiliacions.
Font: elaboració pròpia a partir de la Seguretat Social.

Una part important de la pèrdua al sector turístic s’explica per la
forta estacionalitat d’aquest i el moment en què es restringeix la
mobilitat: quan l’afiliació a l’hostaleria sol créixer (gràfic 1). No
és estrany, doncs, que la contractació també hi caigui més que
al conjunt de l’economia en termes interanuals (-94,6% i 65,1%, respectivament), com també ho fa a les activitats artístiques i d’entreteniment (-96,6%), una branca amb menys estacionalitat, però molt afectada pel confinament i les mesures de
distanciament social.

[40.0, 50.0]

Unitats: percentatges.
(1) S’ha limitat el valor màxim al 50,0% a la representació gràfica, tot i
que hi ha municipis amb valors per sobre d’aquest topall.
Font: elaboració pròpia a partir de la Seguretat Social i l’Observatori del
treball i model productiu.

La crisi de la Covid-19 ha tingut, de moment, un impacte diferent
per sectors d’activitat i territoris. Tot i que les pèrdua d’afiliació és
considerable, el nombre de persones afectades per ERTO és molt
més gran i és, segurament, on caldrà posar el focus per valorar la
magnitud de la crisi i l’èxit, o el fracàs, de la gestió de la situació.
Per a més informació podeu consultar el nostre web.
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