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Tres grans àmbits han centrat
l’anàlisi de la situació socioeconòmica

ACTIVITAT 
ECONÒMICA

L’economia catalana ha 
crescut de mitjana el 
0,7%, mercès al bon 
funcionament  del 

sector exterior

MERCAT 
DE TREBALL

L’ocupació ha disminuint 
un 1’9% , la taxa d’atur ha 
augmentat fins al 19,6% i 
la qualitat del mercat de 

treball es deteriora

POLÍTIQUES
SOCIALS

Serioses dificultats, 
especialment en protecció 

social, per donar resposta a 
una ciutadania cada cop 

més vulnerable

1. Àmbits d’anàlisi
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2.1. Evolució de l’economia (1/4)

▲lleuger del PIB(mitjana anual)
• Aportació + del sector exterior
• Aportació - de la demanda interna

0,7%
creixement real 

Causes del creixement

Demanda

• Demanda interna.......................... -1,8 pp
• ▼ consum de les famílies.................. -0,2%
• ▼ formació bruta de capital…………… -5,1%
• ▼ consum públic…………………………….-3,1%

• Sector exterior ............................. 2,5 pp
• Superàvit del saldo comercial amb 

l’estranger  3.820 milions d’euros 
• Volum

• ▲ exportacions ( 7,5%)
▼ importacions (-2,7% )

Oferta

 Indústria............ 1,7% (-6% ocupació)

 Construcció....... -4,7% (-15% ocupació)

 Serveis............... 1,3% (1,3% ocupació)
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2.1. Evolució de l’economia (2/4)

Cau el volum de crèdit concedit

Dins dels 
personals, cauen 
menys per compra 
d’habitatge que 
per consum

Més els crèdits 
concedits per a  

activitats productives 
que els personals

Més a Catalunya 
que al conjunt 

de l’Estat
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2.1. Evolució de l’economia (3/4)

Continua el creixement de la productivitat aparent del 
treball, per tercer any consecutiu
• Ha caigut l’ocupació

• Mentre que l’activitat no ho ha fet

I la reducció dels costos laborals unitaris (- 1,6%)
• Creixement dels costos laborals mitjans reals per persona 

ocupada (1,2%)

2,8%
▲ productivitat

≈▲ real PIB (0,7%) - ▲ocupació(Ll.T.) (-2,0%)
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2.1. Evolució de l’economia (4/4)

Descens progressiu dels registres interanuals d’inflació des del 
mes de març

Més proper a la resta de l’Estat que a Europa 

• Espanya: 3,2%

• Zona Euro: 2,7%

Condicionat per l’evolució del petroli i matèries primeres

• A finals d’any, també pel tipus de canvi.

La inflació subjacent s’ha situat en l’1,8%

3,3%
IPC

(mitjana 2011) 
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2.2. Sector públic

Segueix sense tenir un comportament anticíclic

La reducció del dèficit de les empreses públiques (≈ 79%) ...
compensa  el creixement de la resta del sector públic (28,9%).

• La despesa no financera es manté (lleuger▲0,2%)

• ▼ compra béns i serveis (2,5%)

• ▼ remuneració dels assalariats (4,7%)

• ▼ inversió (9,6%)

• ▲despesa d’interessos (61%)

• ▲ la despesa en transferències

corrents (3%)

• Els ingressos no financers es redueixen ( -6%) per la caiguda dels 
ingressos corrents

Recurs a l’endeutament
• ▲20,6% 
• 23,9% del PIB (l’acumulat fins el 2011), 4,4 pp més que fa un any
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▲7,6%

▼4,5%

11,2%
▼dèficit

Generalitat
(SEC95)



2.3. Evolució del mercat de treball (1/7)

Després d’una fase de certa estabilitat, s’entra en una segona etapa recessiva

09/07/2012

Població 2010 2011 Var. (absoluta) Var. (%)

En edat de treballar 4.854.109 4.808.099 -46.011 -0,9

Activa 3.780.512 3.779.655 -857 0,0

Ocupada 3.104.101 3.046.237 -57.865 -1,9

Aturada 676.411 733.418 57.008 8,4

Taxes 2010 2011 Var. (pp)

Activitat 77,9 78,6 0,7

Ocupació 63,9 63,4 -0,6

Atur 17,9 19,4 1,5

Temporalitat 18,0 20,0 2,0

Principals magnituds

▼població en 
edat de treballar

▼població 
ocupada (home / 
jove / estranger)

▲ només el 
sector serveis

▲ temporalitat



2.3. Evolució del mercat de treball (2/7)

Polítiques actives d’ocupació

09/07/2012

Polítiques d’ocupació (1/2)

16,2%
▼despesa 

pressupostada
per la Generalitat

Pressupost inicial Milions d’euros % Var. 10-11

Total 614 100,0% -16,2%

Promoció de l’ocupació 231,1 37,6% -19,2%

Polítiques d’igualtat en l’àmbit 
de l’ocupació

196,9 32,1% 15,5%

Qualificació professional 142,9 24,3% -31,8%

Polítiques passives d’ocupació
• ▼8,3% despesa 

• 5.236 milions d’euros

• ▼6,8% persones beneficiaries
• 431.847 persones (mitjana anual)

• ▼ prestacions
• ▼ 11%persones beneficiàries de prestació contributiva (239.507 persones, 55,4% del total) i 5% 

assistencial (176.808 persones, 40,97% del total)

• ▲97,6% persones que reben la renda activa d’inserció (15.532 persones, 3,7% del total)

• ▼10,7 pp. taxa de cobertura (76,4%)



2.3. Evolució del mercat de treball (3/7)

Polítiques actives d’ocupació

• Lluita contra l’atur, en especial l’atur juvenil
• Paper central en tots els àmbits

• Acord Social i Econòmic (febrer 2011): origen de gran part de les mesures aprovades al 
llarg de l’any
• Estructurals:

• Reforma de polítiques actives d’ocupació (Reial decret llei 3/2011)

• Estratègia Espanyola d’ocupació 2012-2014 (RD 1542/2011, 31 d’octubre)

• Conjunturals: 

• Urgents de transició a ocupació estable i requalificació professional (Reial decret llei 1/2011)

• Dirigides específicament a joves: 

• Modificació del contracte de formació i aprenentatge 

• Regulació de pràctiques no laborals

• Catalunya: diagnosi del mercat de treball, base per a l’Estratègia Catalana d’Ocupació
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Polítiques d’ocupació (2/2)



2.3. Evolució del mercat de treball (4/7)

Negociació col·lectiva
• 2.453 convenis vigents (16/05/2012)

• 907 convenis col·lectius subscrits (31/03/2012)

• 2,5% increment salarial pactat (2,9%, un cop revisat)

• 1.754,7 hores anuals de jornada mitjana

Gestió de l’ocupació
• Expedients de regulació de l’ocupació

•  6,3%  canvi de tendència
• Persones treballadores afectades:  12,2%

• Expedients autoritzats

• 95,1% pactats entre les parts (la majoria, de reducció de jornada)

• Dels no pactats, la majoria d’extinció del contracte

• Empreses sotmeses al procediment concursal

•  12,6% del nombre d’empreses concursades a Catalunya  canvi de tendència
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2.3. Evolució del mercat de treball (5/7)

Conflictivitat laboral
• Menys vagues però més intenses  canvi de tendència

• Baixen  les vagues ( 21) i les persones treballadores ( 49,8%)

• Pugen  les jornades ( 22,4%), les hores no treballades(21,8%) i les hores no treballades per 
persona treballadora ( 137,5%)

• Menys tancaments patronals (1, a diferència de l’any anterior, en què se’n van produir 3)

Solució extrajudicial de conflictes
• Menys conciliacions individuals ( -5,5%)

•  amb avinença (12,1%)  canvi de tendència

• quantitats acordades: 18,8%

•  conciliacions per acomiadament  que acaben amb avinença (29,7%, 11,9%)

• Menys conciliacions col·lectives ( 7,9%) canvi de tendència
•  13,3% de les empreses afectades i  34% de les persones treballadores afectades

• Menys expedients tramitats pel TLC ( -12,3%)  canvi de tendència
•  empreses  ( 91,6% ) i persones treballadores afectades (45%)  canvi de tendència

• 84,4% conciliacions efectives (45,1% amb acord) i 11,4% tramitades pel Tribunal TRADE

• Menys mediacions (-19,3%)
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2.3. Evolució del mercat de treball (6/7)

Menys accidents laborals (5%)
•  en jornada laboral sense baixa (151.521, 0,6%)

•  in itinere (14.613, 11,6%)

•  en jornada laboral amb baixa (92.319, 11,9%)
• Però  accidents mortals (14 sinistres més, 21,9%).

• La construcció (23%) i la indústria (12,8%) mostren davallades significatives en termes relatius 
i el sector serveis en absoluts (5.259)

Menys malalties professionals registrades (per 4rt any consecutiu)
• 1.767 registrades (6,9%)

Menys nombre d’incapacitats laborals per contingències professionals 
• 1.209 processos en mitjana mensual

• Però  la seva durada
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Prevenció de riscos, sinistralitat laboral



2.3. Evolució del mercat de treball (7/7)

Caiguda superior a la població ocupada per compte aliena

485.229 persones que treballen per compte propia, 
segons Enquesta de Població Activa (EPA)

Baixada de l’ocupació més important a la construcció
• També a la indústria i l’agricultura

Retorn a la tendència de l’any 2009 i anteriors
• Més en homes que en dones (a diferència de l’any passat).

• Especialment en els autònoms menys ben preparats, sobretot 
amb estudis de Formació Professional de 1er cicle i nivells 
formatius inferiors. 
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Treball autònom

▼ 3,2%
treball autònom
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3.1. Societat del Coneixement

R+D+I (2010)
• Recerca + Desenvolupament

• ▼ despeses internes sobre el PIB per primer cop des de l’any 2001 (de l’1,68% a l’1,63%)

• ▼ despeses del sector privat per segon any consecutiu

• Innovació
•  despeses de les empreses ( 4,2%), sobretot les grans empreses

• Però ▼empreses innovadores  (5.334 empreses  de 10 o + treballadors,▼ 1.711)

TIC (2011)
• Equipament

• En la mateixa línia que Europa i per sobre d’Espanya

• Internet
• Estabilització de persones que utilitzen Internet (67,5% entre 16 i 74 anys)

• El 52,2% de les persones usuàries d'Internet participen en xarxes socials

• Es redueix la bretxa digital pel que fa al territori i l’edat però encara és significativa pel que fa al 
gènere

• Serveis productors de TIC
• Redueixen  la importància relativa en el VAB, però l’augment en l’ocupació (2009)
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3.2. Infraestructures

Inversió en estoc
• Descens de la inversió pressupostada (▼37,5%)
• Destaquen:

• L’Alta Velocitat Espanyola (AVE)

• La Línia 9 del Metro de Barcelona

• Posada en funcionament de part de l’Eix Diagonal

Serveis
• Comportament diferenciat per usos

•  transport de passatgers generalitzat (excepte per carretera)

• ▼ generalitzada en el transport de mercaderies (excepte per ferrocarril)
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3.3. Sostenibilitat i model energètic (1/3)

Canvi climàtic i polítiques
•  emissions, però la intensitat a l’economia es manté
• Desfasament entre les emissions assignades i  les verificades 

(25%)  superàvit de drets d’emissió
• Polítiques 2011: mobilitat, reducció dels drets d’emissió, 

adaptació de les zones urbanes. 

Empreses catalanes i medi ambient
• 11%  de les emissions industrials de l’Estat espanyol 

(< 18,8 % PIB)

• Es mantenen els negocis i l’ocupació del sector

• Catalunya continua encapçalant les inversions ambientals, però 
el 2010 ha  baixat.
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 Món  5,8%
 UE  2,4%
 Estat ▼ 2,8%

Canvi climàtic i polítiques. Empreses i medi ambient

 0,7%
emissions 2010



3.3. Sostenibilitat i model energètic (2/3)

Ecosistemes
• ▼biodiversitat

• espècies exòtiques invasores

Agricultura i boscos
• ▼superfície de conreus

Aire
• Zones: 

•  Àrea de Barcelona

•  Vallès - Baix Llobregat

Tendència positiva
Aigua
• depuració (27% Planificat)

• ▼consum domèstic i serveis

Pesca i aqüicultura
• captures i recaptació i producció 

Sòl i residus
• sòls contaminants identificats

• Generació: ↔ Dom. ↔ Ind. ▼Const.

• Valorització: Dom. Ind. Const.

Agricultura i boscos
• agricultura ECO i integrada

• bosc i gestió forestal sostenible

Aire
• ▼diòxid de carboni

Tendència negativa
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Estat del medi ambient



3.3. Sostenibilitat i model energètic (3/3) 

Context i política energètica (2011)
• Fukushima  revisió de la seguretat de les nuclears catalanes

• preu del petroli i ▼preu de la tona de CO2
• Full de ruta: estalvi i eficiència, renovables, transport i edificació

• Temes pendents: el dèficit de tarifa del sector elèctric

Producció d’electricitat i potència instal·lada a Catalunya
•  producció electricitat amb renovables  (14,6% del total, 2010)

•  potència instal·lada renovable (2011)
• NO s’assoleixen els objectius planificats (-25%, 2011)
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Recursos energètics
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4.1. Context poblacional

Increment poblacional molt moderat (0,3%) 
• 7.565.603 persones empadronades,  25.985 (dades prov. 01/01/2012)

• Es manté la pauta de creixement poblacional de nacionalitat espanyola (27.930) 

• Continua el de persones empadronades estrangeres (1.945), però perd intensitat
• Per primer cop les nacionalitats europees són les més nombroses 

Increment de les concessions de nacionalitat espanyola
• 29.150 concessions

• Absorbeixen el  dels empadronaments de persones estrangeres(12.686)

Increment de la població catalana resident a l’estranger
• 9,3% (170.909 persones, 14.509 més que el 2010)

• 56% tenen nacionalitat espanyola però van néixer a l’estranger

• 67.489 nascudes a Catalunya, 62,9% edat laboral (42.420)

Es manté natalitat, mortalitat i matrimonis registrats (2010)

S’inicia nombre divorcis registrats (2010)
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Canvis de tendència



4.2. Educació

Increment generalitzat de la matrícula en el curs 2010-2011:
• 2,2% , per sobre del del professorat (1,3%)

•  de la formació professional, més moderat que el curs anterior

• abandonament escolar prematur, tot i que encara és elevat (26%)
• Objectiu UE: 10% (2020)

Millora generalitzada del rendiment escolar a tots els nivells

Creixement del nombre de persones titulades en ES postobligatòria
• 18,2% entre els cursos 2007-2008 i 2010-2011
• Titulacions: 51,8% de batxillerat vs. 48,3% de CFGM i CFGS

Baixada del pressupost del Programa Educació (2011)
•  7,49% ( del 3,07% al 2,78% del PIB)
• Aprovació de mesures per ajustar el funcionament del sistema a les restriccions 

pressupostàries
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4.3. Salut

El 79,3% de la població general de Catalunya fa una valoració positiva del seu 
estat de salut (ESCA 2010)
• El 31,2% declara patir un trastorn crònic (posició intermèdia a la UE)

Tendències
• Estables: Tabac

• Positives: índex d’accidentalitat en trànsit

• Negatives:

• sedentarisme i mala alimentació

• consum de risc d’alcohol

• consum d’hipnosedants i diversitat creixent de drogues de disseny entre els joves 

Sistema sanitari
• 2010-2011: de l’estancament al decreixement de l’activitat i els recursos

• Atenció primària:  visites, freqüentació i derivacions

•  llistes d’espera garantides (29,9%) i operacions no urgents (42%)

• pressupost despesa pública sanitària ( 3,1%,  del 4,9% al 4,5% del PIB)

• Nivells de satisfacció estables i positius
• Però les expectatives empitjoren
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4.4 Protecció social

Creix la vulnerabilitat social i augmenten les desigualtats
• risc de pobresa i d’exclusió social

• Sobretot en la infància

• polarització de la renda

• pressió sobre “els sistemes d’últim recurs”

• demandes de tipus econòmic, laboral i relacionades amb l’habitatge
• En molts casos, sense problemàtica social afegida

Reformes en un context de disminució de la despesa social
• Es retarda l’edat de jubilació i s’amplia el període de còmput de la pensió

• Es restringeix l’accés a la RMI i es posen límits a la seva quantia
•  el nombre d’expedients i  la quantia mensual mitjana

• S’ajorna l’entrada al SAD de la dependència moderada

• Prestació per infant a càrrec deixa de ser universal
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4.5. Habitatge

El mercat segueix en recessió si bé frena la caiguda
• Empitjorament de les condicions de crèdit a les famílies

• Repunt dels tipus d’interès hipotecari 

• Reducció del crèdit a famílies i al sector constructor i immobiliari

• Dificultats de l’activitat econòmica + expectatives de futur  demanda d’habitatge dèbil
• Es mantenen les dificultats per comercialitzar habitatges

• Evolució negativa en les obres de rehabilitació i reforma

Conseqüència: s’accelera la caiguda dels preus
• en habitatges nous (11,3%) i de segona mà (9,5%)

• en habitatge protegits (2,3%)

• en lloguer (2,5%)

Trasllat de demanda a lloguer
• 10% dels nous contractes de lloguer

Disminució de la despesa social en la política d’habitatge
• beneficis fiscals a la compra

• subvencions directes

• habitatges de protecció oficial
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Previsions del CTESC (1/7)

Contracció del PIB entre el -1,5% i el -2%
• El creixement de la demanda nacional continuarà sent negatiu per la

consolidació fiscal, la persistència de les restriccions creditícies a l'activitat
econòmica i la negativa evolució del mercat de treball

• Només es preveu una aportació positiva al creixement de l'economia per
part de la demanda exterior neta

• L’absència de creixement econòmic està esterilitzant les polítiques de
consolidació fiscal

Incerteses. Les previsions de creixement poden empitjorar
• Desconfiança internacional en la nostra capacitat de reduir el dèficit públic i

de fer front a l’endeutament sobirà en absència de creixement econòmic

• Manca d’una actuació política decidida a Europa envers el creixement
econòmic i l’harmonització fiscal i del sistema bancari. La cimera del Consell
Europeu celebrada el passat 28 i 29 juny ha estat un primer pas positiu: cal
que es consolidi

09/07/2012

Conjuntura 
econòmica

Baixarà l’ocupació i pujarà la taxa d’atur
• Fruit de la caiguda de l’activitat econòmica

Baixarà la taxa de cobertura de les prestacions d’atur
• Malgrat població aturada

Mercat
de treball



Previsions del CTESC (2/7) 

Els ajustos pressupostaris poden tenir conseqüències en la
qualitat de l’educació i el creixement de la conflictivitat social

• Probable alumnes dels centres públics, en detriment, fins i tot, dels
centres privats

• Frustració creixent de les expectatives de bona part de la comunitat
educativa i els actors socials

• Les darreres mesures en l’àmbit estatal i català poden debilitar l’equitat en
l’accés al sistema educatiu (finançament privat)

Continuarà la revalorització de l’educació
• alumnat

•  fracàs escolar i abandonament escolar prematur

Tendència favorable cap als ensenyaments professionalitzadors,
respecte dels de tipus acadèmic

• Tot i així, l’eliminació dels PQPI finançats pel SOC i una oferta insuficient de
places d’FP pot generar un desajust significatiu amb la demanda
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Educació



Previsions del CTESC (3/7)

Reducció significativa tant de despeses com de personal
•  despeses de l’Administració pública i de l’ensenyament

superior per primer cop

• Algunes iniciatives intentaran pal·liar, en part, les dificultats

• Estratègia Catalana 2020

• Pla d’actuacions industrials i empresarials 2012-2014

• Una nova llei de la ciència

•  necessitat d’apostar per una certa especialització regional en
l’àmbit de la recerca per a l’optimització de recursos
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Recerca +
Desenvolupament

Innovació Reducció de les despeses per part de les empreses
• Context depressiu de l’economia

• La inversió en béns d’equipament ha empitjorat trimestre a
trimestre i ha acabat a una taxa interanual del -4,9%



Previsions del CTESC (4/7)

estalvi a un ritme lent
consum d’energia final a un ritme lent

• Especialment a  la indústria i a al construcció

• Però amb poca repercussió en la intensitat energètica
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Sostenibilitat 
ambiental

Energia

Desinversió en la protecció del medi ambient per la situació
econòmica

• Així, en el cas de l’aigua, ni els objectius de gestió i d’inversió en
infraestructures planificats ni els que fan referència a sanejament,
abastament i recuperació química i biològica es compliran

 indicador d’intensitat de les emissions
• Tot i això, no s’assolirà l’objectiu de reducció de les emissions difuses i

el dèficit entre emissions autoritzades i verificades del sector elèctric
difícilment es reduirà



Previsions del CTESC (5/7)

Nou escenari a mig termini pel que fa a l’accés al crèdit
• Pel rescat al sistema bancari

• Tot i això, caldrà avaluar-ne les condicions

Tot i la previsiblepreus, sera difícildemanda de compra
• Context socioeconòmic i financer

• Tot fa pensar que la demanda es canalitzi cap al mercat de lloguer

activitat del sector residencial

oferta de protecció oficial
• Imprescindible la consolidació d’una nova política de dret a l’habitatge

09/07/2012

Habitatge



Previsions del CTESC (6/7)

Increment de les situacions de vulnerabilitat amenaça la
cohesió social

• Preocupen especialment l’empitjorament de les condicions de la infància,
molt afectada per la situació dels pares en el mercat de treball

•  important de persones en situacions de desemparament, per la
reforma de la RMI i un suport més limitat de la xarxa familiar i el sector
social

Principal objectiu: evitar que una part creixent de la
ciutadania es quedi sense cap tipus de protecció

• Iniciatives com el proper Pla Nacional d’acció per a la inclusió social
(Estat), la revisió de l’RMI o el Pacte Nacional per a la inclusió i
l’eradicació de la pobresa (Catalunya), són vies a explorar per evitar
aquest escenari potencial

09/07/2012

Protecció 
social



Previsions del CTESC (7/7)

Canvis en la qualitat assistencial
• Per les mesures preses tant per ingressos com per despeses

• Conseqüentment, es preveu una davallada  de la satisfacció ciutadana 
respecte del sistema sanitari

09/07/2012

Salut

Població Saldo migratori negatiu, sense perspectives de prosperitat
• Contribució a la taxa d'envelliment de la població

• entrada de nous contingents migratoris

• sortida de població autòctona a l’estranger 

• Retorn de persones de nacionalitat estrangera als seus països d’origen



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA
I LABORAL DE CATALUNYA 2011

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Barcelona, 9 de juliol de 2012

09/07/2012



2.1. Evolució de l’economia 

09/07/2012

Producte interior brut i components de la demanda

Aportacions a la variació interanual del PIB i creixement del PIB

<<



2.3. Evolució del mercat de treball

09/07/2012

Evolució de la població activa i de la població ocupada (16-64 anys). Variació interanual (%)

<<



2.3. Evolució del mercat de treball

09/07/2012

2011 Var. 2010-2011 (%)

Valor D H N E T D H N E T

16-24 313 325 499 139 638 -2,0 -2,4 0,3 -10,2 -2,2

25-34 537 547 784 300 1.084 -3,9 -6,2 -4,7 -6,1 -5,1

35-54 1.119 1.137 1.874 383 2.257 1,2 0,5 1,1 -0,5 0,8

55-64 430 400 786 43 830 1,1 0,8 1,6 -9,3 1,0

Total 2.399 2.409 3.942 866 4.808 -0,5 -1,4 -0,1 -4,6 -0,9

Evolució de la població en edat de treballar (16-64 anys), per gènere, edat i nacionalitat

D=Dones N=Nacionalitat espanyola T=Total 
H=Homes E=Nacionalitat estrangera

<<



2.3. Evolució del mercat de treball

09/07/2012

2011 Variació 2010-2011 (%)

Valor D H N E T D H N E T

16-24 98 84 148 34 182 -8,0 -16,6 -7,7 -27,6 -12,2

25-34 378 408 603 183 786 -2,7 -6,2 -4,0 -6,4 -4,5

35-54 765 905 1.444 226 1.670 0,4 -1,0 0,8 -6,8 -0,3

55-64 176 232 390 18 408 6,8 -0,5 2,9 -5,5 2,5

Total 1.418 1.628 2.585 461 3.046 -0,3 -3,2 -0,6 -8,5 -1,9

2011 Variació 2010-2011 (pp)

Taxa (%) D H N E T D H N E T

16-24 31,5 25,8 29,8 24,4 28,6 -2,0 -4,4 -2,6 -5,8 -3,2

25-34 70,5 74,5 76,9 61,0 72,5 0,9 0,0 0,6 -0,2 0,4

35-54 68,3 79,6 77,1 58,9 74,0 -0,5 -1,2 -0,3 -4,0 -0,9

55-64 41,0 58,0 49,6 41,4 49,2 2,2 -0,8 0,7 1,7 0,8

Total 59,1 67,6 65,6 53,2 63,4 0,1 -1,2 -0,3 -2,3 -0,6

D=Dones N=Nacionalitat espanyola T=Total 
H=Homes E=Nacionalitat estrangera

<<

Evolució de la població ocupada (16-64 anys), per gènere, edat i nacionalitat



2.3. Evolució del mercat de treball

09/07/2012

2011 Var. 2010-2011 (%)

Agricultura 57 -12,1

Indústria 564 -6,2

Construcció 236 -15,0

Serveis 2.189 1,3

Total 3.046 -1,9

<<

Evolució de la població ocupada (16-64 anys), per grans sectors



2.3. Evolució del mercat de treball

09/07/2012

2011 Var. 2010-2011 (%)

Valor D H N E T D H N E T

16-24 57 41 82 17 98 7,7 -6,4 1,3 1,3 1,3

25-34 97 98 133 62 196 7,5 14,2 6,6 21,0 10,8

35-54 109 91 136 64 200 14,3 10,0 10,4 16,6 12,3

55-64 14 9 19 4 22 37,5 -7,1 8,5 75,6 15,5

Total 277 240 370 147 516 11,4 7,6 6,8 17,3 9,6

2011 Var. 2010-2011 (pp)

Taxa (%) D H N E T D H N E T

16-24 59,7 52,9 57,6 52,1 56,6 8,5 6,5 5,5 14,7 7,8

25-34 27,5 27,4 24,5 37,3 27,5 2,3 4,5 2,0 8,5 3,4

35-54 16,2 12,5 11,4 31,0 14,3 2,1 1,1 1,0 6,0 1,6

55-64 9,3 6,0 6,7 25,3 7,6 1,8 -0,2 0,3 11,9 0,8

Total 21,9 18,2 17,1 35,0 20,0 2,3 1,8 1,1 7,6 2,0

Evolució de la població ocupada (16-64 anys) treballant amb un contracte temporal

<<

D=Dones N=Nacionalitat espanyola T=Total 
H=Homes E=Nacionalitat estrangera



2.3. Evolució del mercat de treball 

09/07/2012

Índexs d’incidència dels accidents laborals. Evolució segons tipologia. Catalunya, 2000-2011

<<



3.1. Societat del Coneixement

09/07/2012

Despeses en R+D+I sobre el PIB. Catalunya, 2005-2010

<<



3.2. Infraestructures

09/07/2012

ESTAT 2010 Pes (%) 2011 Pes (%)
Var. 2010-2011 

(%)
Var. 2010-2011 

(pp)
Carreteres 577 18,8 345 15,8 -40,2 -3,0
Ferrocarrils 1.893 61,7 1.492 68,4 -21,2 6,7
Aeroports 350 11,4 152 7,0 -56,7 -4,5
Ports 249 8,1 193 8,8 -22,5 0,7
Total 3.070 100,0 2.182 100,0 -28,9 0,0

GENERALITAT 2010 Pes (%) 2011 Pes (%)
Var. 2010-2011 

(%)
Var. 2010-2011 

(pp)
Carreteres 402 25,7 210 29,4 -47,8 3,7
Ferrocarrils 1.143 73,1 489 68,6 -57,2 -4,5
Aeroports 8 0,5 4 0,6 -48,0 0,1
Ports 10 0,6 10 1,4 0,0 0,8
Total 1.563 100,0 714 100,0 -54,3 0,0

ESTAT I 
GENERALITAT

2010 Pes (%) 2011 Pes (%)
Var. 2010-2011 

(%)
Var. 2010-2011 

(pp)

Carreteres 979 21,1 555 19,2 -43,3 -2,0
Ferrocarrils 3.036 65,5 1.981 68,4 -34,7 2,9
Aeroports 358 7,7 156 5,4 -56,5 -2,3
Ports 259 5,6 203 7,0 -21,7 1,4
Total 4.633 100,0 2.895 100,0 -37,5 0,0

<<

Inversió pressupostada 2010 i 2011



3.3. Sostenibilitat i model energètic 

09/07/2012
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3.3. Sostenibilitat i model energètic 

09/07/2012

0,2%

0,3%

2,3%

21,1%

26,7%

49,3%

0% 20% 40% 60%

Carbó

Residus NR*

Renovables

Gas

Electricitat

Prod. Petrolífers

Consum total:  14.548 ktep

Consum d’energia final a Catalunya

<<



3.3. Sostenibilitat i model energètic

09/07/2012

4,5

46,2

47,3

230,9

994,5

2.361,0

0 2.000 4.000 6.000

Biomassa

Residus

Biogàs

Solar

Eòlica

Hidraulica

Pla nou 2020
Potència 2011

9.199,7 MW
3.684,4 MW

Potència instal·lada i objectius. Catalunya, 2011

<<



4.1. Context poblacional

09/07/2012

•Nota 1: les dades de la variació interanual del padró continu d’habitants són de l’1 de gener de l’any de referència a l’1 del gener de l’any següent.

Països d’origen amb més de 300 concessions de nacionalitat 
espanyola per residència el 2011 i variació interanual

del seu nombre d’efectius en el padró. 2011-2010

<<



4.1. Context poblacional

09/07/2012

País de destinació en el 80% dels casos de les persones nascudes a 
Catalunya d’entre 16 i 64 anys i de nacionalitat espanyola que han 

decidit residir a l’estranger. Catalunya, 2009-2011

<<



4.4 Protecció social

09/07/2012

Taxa de risc de pobresa segons l’edat. 2004-2010

<<



4.4. Protecció social

09/07/2012

Expedients Quantia mitjana

13.708

22.068

30.284

24.765

2008 2009 2010 2011

483

497
507

470

2008 2009 2010 2011

Expedients i quantia mitjana de l’RMI. 2008-2011

<<
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