
Indicadors de conjuntura econòmica

CATALUNYA 2011-2012

CATALUNYA 2011-2012

Indicadors de mercat de treball

CATALUNYA Desembre 2012 CATALUNYA 2011-2012

Var. Interanual (%)

Atur registrat1 646.956 5,3

Homes 332.506 3,1

Dones 314.450 7,8

Ctes. indefinits1 15.376 13,1

Homes 7.746 2,1

Dones 7.630 26,9

Ctes. temporals1 128.483 -11,8

Homes 63.251 -9,8

Dones 65.232 -13,6

Afiliació. Total Sistema2 2.875.276 -4,2

Informe sobre el risc de pobresa relacionat amb el mercat de treball: recomanacions

CATALUNYA 2006-2011 CATALUNYA 2010

Taxa de risc de pobresa total 19,9

De les persones aturades 30,3

De les persones ocupades 13,7

Unitats: percentatges.

Unitats: percentatges. Nota: són les darreres dades disponibles de les variables de la taula, excepte pel total.

Font: elaboració pròpia a partir de l'Idescat. Font: elaboració pròpia a partir de l'Idescat.

1) Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

RISC DE POBRESA RELACIONAT AMB EL MERCAT DE TREBALL

Taxa de risc de pobresa per grups d'edat Taxa de risc de pobresa segons la relació amb l'activitat i la intensitat del treball a la 

llar i fills dependents

De llars amb fills/es dependents en què cap de les persones en 

edat activa està ocupada
59,0

De llars amb fills/es dependents en què alguna de les persones 

en edat activa està ocupada (intensitat de treball baixa)
34,2

El risc de pobresa l'any 2011 ha tingut més incidència en les persones de menys de 16 anys, que assoleixen una taxa del 26,4%, 2,7 punts més que l'any

anterior i superior a la del conjunt de la població, que se situa en el 19,1%. Des de l'any 2010, la infància i la joventut presenten un risc de pobresa més elevat

que les persones de 65 anys i més. Aquesta tendència podria ser conseqüència dels efectes de la crisi sobre el mercat de treball i els ingressos de les llars.

Segons la relació amb l'activitat, la taxa de risc de pobresa té una incidència important entre les persones aturades. Així mateix l'any 2010, el 13,7% de les

persones ocupades es troben en risc de pobresa. La probabilitat d'estar a la pobresa està condicionada per la presència a la llar d'altres persones que aporten

ingressos o de persones econòmicament dependents: la presència de fills dependents o una intensitat del treball baixa són factors associats al risc de pobresa.

-0,3Índex de preus industrials1

-2,52

2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

2) Variació interanual de la mitjana de l'índex del mes de gener al mes de novembre 

(2011-2012).

1) Darrera dada: desembre 2012.

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I DE

PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Índex de preus de consum1 3,6

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

Al mes de desembre els treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat

Social1 han tingut un decrement del 5,1% respecte al mes de desembre de l'any

anterior. En el mateix període els treballadors afiliats al Règim Especial

d'Autònoms han tingut un decrement del 2%.

(1) Exclosos del Règim General el Sistema Especial Agrari i el Sistema Especial de Treballadors de la

Llar. 

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

-

3,0

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

0,3

Variació 

interanual (%)

Al mes de desembre els preus de consum han pujat el 0,3% respecte del mes

anterior, tot i que la inflació interanual s'ha mantingut en el 3,6%, igual que un

mes abans. Els preus industrials han disminuït el 0,3% en termes intermensuals

i han augmentat el 3% en termes interanuals. La producció industrial dels onze

primers mesos del l'any 2012 ha estat el 2,5% més baixa que la del mateix

període de l'any anterior. L'indicador de clima industrial del mes de desembre

ha estat pitjor que el de novembre i lleugerament pitjor que el d'ara fa un any.

Font: Idescat i INE.

Índex de producció industrial

Variació 

intermensual (%)
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RISC DE POBRESA RELACIONAT AMB EL MERCAT DE TREBALL: RECOMANACIONS 
 

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. A partir de les consideracions de l’informe, el CTESC 
va consensuar cinquanta recomanacions, agrupades en els 
àmbits següents: 

  

Figura 1. Àmbits de les recomanacions sobre el risc de pobresa 

relacionat amb el mercat de treball 

Font: elaboració pròpia. 

 

En primer lloc, pel que fa a l’àmbit dels canvis 
socioeconòmics i els nous riscos socials, les recomanacions 
del CTESC se centren en els aspectes següents: disposar de 
dades estadístiques sobre la pobresa en el treball i la nova 
pobresa; fomentar la flexibilitat en l’organització del temps 
de treball i l’ocupació a temps parcial voluntària; promoure la 
conciliació de la vida laboral i familiar mitjançant la 
racionalització dels horaris laborals i per mitjà de serveis 
educatius, de guarda i de suport a la conciliació; crear una 
xarxa de protecció per a famílies amb manca de recursos 
compatible amb ingressos baixos; incorporar i/o millorar els 
criteris de progressivitat en les prestacions; i esmerçar 
esforços per disposar al més aviat possible d’un pacte 
nacional contra la pobresa i l’exclusió social.  

 

Pel que fa a l’àmbit del risc de pobresa relacionat amb el 
mercat de treball, les propostes del CTESC s’adrecen a 
disposar de remuneracions suficients i fomentar ocupacions 
de qualitat; incrementar la participació laboral en les llars 
amb una intensitat del treball baixa; i lluitar contra el treball 
no declarat a través de la millora de l’estructura fiscal i la de 
contribucions socials per no desincentivar el treball formal.     

 

Quant a les estratègies de millora i/o sortida de la pobresa 
relacionada amb el mercat de treball, el CTESC recomana 
mantenir un referent professional únic amb una tasca 
d’orientació i acompanyament sociolaboral; possibilitar 
l’empoderament de les persones; i afavorir l’esperit 
empresarial i el treball per compte propi, tot disposant de 
mesures per minimitzar els riscos, especialment en els 
col·lectius més vulnerables. 

 

Amb relació al sistema de prevenció i lluita contra el risc de 
pobresa relacionat amb el mercat de treball, les 

recomanacions del CTESC fan referència a les qüestions 
següents: incrementar i millorar la gestió dels recursos 
humans i materials; garantir la suficiència econòmica del 
tercer sector social, així com millorar la capacitació dels i les 
professionals de les entitats; clarificar les competències de les 
diferents institucions i entitats, així com avançar en la 
coordinació i la col·laboració; millorar la transversalitat de les 
actuacions; agilitar i simplificar processos; flexibilitzar i 
adaptar els instruments en funció de la situació de les 
persones usuàries; avançar en l’anàlisi prospectiva del mercat 
de treball; establir mecanismes d’avaluació; conscienciar tots 
els agents implicats de la importància dels programes de 
recol·locació en els Plans Socials de les empreses; garantir la 
cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, habitatge, 
etc.); i actuar preventivament enfront del risc de pobresa 
relacionat amb el mercat de treball. 

 

Quant a l’àmbit de la garantia de rendes, es proposa el 
següent: accedir a una renda que garanteixi uns ingressos de 
subsistència un cop esgotades les prestacions i/o els subsidis 
per desocupació, vinculada a diverses accions; proporcionar 
suport als ingressos dels treballadors en risc de pobresa; 
millorar la informació sobre prestacions i ajudes i facilitar el 
pas entre unes i altres; millorar i/o redefinir els criteris d’accés 
a les prestacions per als col·lectius més vulnerables (llars amb 
intensitat de treball baixa); i establir procediments flexibles 
d’accés a les prestacions i reduir el període de temps de 
resolució i cobrament.  

 

Pel que fa a l’àmbit de la renda mínima d’inserció (RMI), es 
recomana mantenir una última xarxa de protecció econòmica 
per part de la Generalitat de Catalunya i, en cas contrari, 
reincorporar a l’RMI al col·lectiu de persones en risc de 
pobresa vinculat amb el mercat de treball; permetre la 
simultaneïtat del treball amb la percepció de l’RMI; flexibilitzar 
els límits temporals de la prestació; i reforçar les mesures de 
suport i acompanyament durant els primers sis mesos d’estada 
en el programa. 

 

Finalment, quant a l’àmbit de les polítiques actives 
d’ocupació, les recomanacions del CTESC se centren en les 
qüestions següents: millorar els vincles entre polítiques actives 
i passives d’ocupació i prioritzar les polítiques actives d’inserció 
laboral; fomentar la inserció sociolaboral amb la major 
rapidesa possible des que es produeix la situació d’atur; 
facilitar tots els mitjans necessaris per al desenvolupament de 
la tasca dels i les professionals de l’orientació i 
l’acompanyament; garantir una oferta de serveis ocupacionals 
activa al llarg de tot l’any; seguir adaptant l’oferta formativa 
professionalitzadora a les necessitats del sistema productiu; 
apostar per programes que combinin la formació amb 
l’experiència professional i aclarir la finalitat i el concepte de 
les pràctiques; agilitar l’acreditació de competències 
professionals; i apostar per les noves tecnologies (historial 
compartit o eina integrada d’orientació).   
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Per a més informació: 
http://www.ctesc.cat/noticies/89413661.html 

http://www.ctesc.cat/noticies/89413661.html
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