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ACTIVITAT 
ECONÒMICA

Creixement
negatiu

de l’economia 
catalana

-1,3%
de mitjana

MERCAT DE 
TREBALL

L’ocupació disminueix
-6,2%

La taxa d’atur augmenta 
fins al 22,8%

La qualitat
del mercat de treball

es continua deteriorant

POLÍTIQUES
SOCIALS

Continua el 
deteriorament de les 
condicions de vida de  

la ciutadania:

s’incrementen els 
buits en protecció 

social

1. Àmbits d’anàlisi
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2.1. Evolució de l’economia (1/5)

▼del PIB (mitjana anual)
 Aportació positiva del sector exterior 
 Aportació negativa de la demanda interna

Creixement

-1,3%
creixement real 

Causes
Demanda
• Demanda interna.......................... -3,1 pp

• ▼ consum de les famílies............... -2,4%
• ▼ formació bruta de capital……….. -6,5%
• ▼ consum públic…………………... -2,5%

• Sector exterior................................1,8 pp
• Superàvit del saldo comercial amb l’estranger  

10.756 milions d’euros 
• Volum

• ▲ exportacions (+4,1%)
▼ importacions (-7,3% )

Oferta
 Indústria............-1,1% (-5,2% ocupació)
 Construcció..... -7,5% (-21,1% ocupació)
 Serveis..............-0,5%  (-4,8 % ocupació)
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2.1. Evolució de l’economia (2/5)

Per primer cop, té un 
superàvit superior al dels 
intercanvis amb la resta 
d’Espanya
Sobretot gràcies als 
intercanvis amb països de 
fora de la UE

Saldo exterior, amb l’estranger i amb la resta d’Espanya

14,2 14,4
16,9 17,9 19,2 18,3 17,6

14,5
10,4 11,5 11,0

6,2

-4,1 -4,2 -6,0
-8,4 -10,2 -11,4

-13,9
-9,7

-0,7 -0,6

3,7
10,8

10,2 10,2

10,9 9,5 9,0
6,9 3,7

4,8

9,7
10,9

14,6

17,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Saldo amb l'estranger

Saldo amb la resta 
d'Espanya
Saldo exterior

▲ saldo 
amb l’estranger 

6,2

10,8

17,0

  

    

 

Dades en milers de milions d’euros
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-8,5 -8,9

-18,4

-26,2

-3,5

-10,7

Indústria (sense 
construcció)

Serveis (sense 
promoció 

immobiliària)

Construcció Promoció 
immobiliària

Adquisició i 
rehabilitació 
d'habitatge

Béns de consum 
i altres

Activitats productives Finançament llars per funcions 
de despesa

        
  

2.1. Evolució de l’economia (3/5)

Cau menys a 
Catalunya que al 
conjunt de l’Estat

Variació interanual del crèdit concedit

Llars
Cau menys per 
compra d’habitatge 
que per consum

-3,5

-8,1

-3,2

-9,1
2011 2012

Catalunya

Espanya

         
       

    
 

   
 

   
 

     
 

        
  

Per entitats que operen
en el territori

Segons finalitats
Conjunt de l’Estat

Activitats 
productives
Cau a totes però 
més al sector 
immobiliari i a la 
construcció

-8,1%
▼crèdit concedit
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2.1. Evolució de l’economia (4/5)

 Continua el creixement de la productivitat aparent del treball, per quart any 
consecutiu
 Ha caigut l’ocupació
 Mentre que l’activitat no ho ha fet tant.

 I la reducció dels costos laborals unitaris (- 3,3%)
 Costos laborals mitjans nominals per persona ocupada (-0,3%)
 Costos laborals mitjans reals per persona ocupada (-1,2%).

Productivitat

+3,1%
▲productivitat ≈

variació 
PIB
real 

(-1,3%) –
variació 

ocupació 
(CR, INE) 

(-4,3%)
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2.1. Evolució de l’economia (5/5)

 Marcadament condicionat per:
 L’augment de la imposició indirecta i les taxes (efecte esglaó)
 IVA pel conjunt d’Espanya
 Altres impostos i taxes a Catalunya 

 L’evolució dels preus petroli i matèries primeres

 La inflació subjacent s’ha situat en el 2,1%
 0,5 pp per sobre de la del conjunt de l’economia espanyola

Inflació

2,9%
IPC

(mitjana 2012) > 2,4%
IPC Espanya

i 2,5%
IPC Europa
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2.2. Sector públic

 S’accentua el comportament procíclic
 Més del 80% de l’ajust s’explica per ▼de la despesa

Dèficit i endeutament

 26,8% del PIB acumulat fins el 2012
 3,6 pp més que fa un any

Concepte Var. valor 
absolut M€ Var. (%)

▼ intensa de la despesa no financera -2.565 -8,7
▼ compra béns i serveis -227 -3,0

▼ remuneració dels assalariats -678 -9,7

▼ inversió -701 -28,6

▼ transferències corrents -1.223 -11,3

▲ interessos +264 +17,8

▲ lleuger dels ingressos no financers, principalment 
per l’efecte net positiu dels ingressos patrimonials +552 +2,4

51,3%
▼ dèficit 

Generalitat
(SEC95)

15,1%
▲ endeutament 

Generalitat
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2.3. Evolució del mercat de treball (1/5)
Població activa i ocupada (1/2)

Població 2011 2012 Var. valor 
absolut Var. (%)

En edat de treballar 4.808.099 4.739.217 -68.882 -1,4

Activa 3.779.655 3.702.004 -77.651 -2,1

Ocupada 3.046.237 2.857.381 -188.855 -6,2

Aturada 733.418 844.623 +111.205 +15,2

Taxes 2011 2012 Var. (pp)
Activitat 78,6 78,1 -0,5

Ocupació 63,4 60,3 -3,1

Atur 19,4 22,8 +3,4

Temporalitat 20,0 18,3 -1,7

Pèrdua població activa:
 desànim
 població 16-64 anys (demografia i emigració)

▼ activa
home jove estranger

▼ ocupada amb 
contracte temporal
dona estrangera

▼ ocupada
home jove estranger
construcció

-6,2%
▼ població 

ocupada

S’intensifica la 
fase recessiva
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2.3. Evolució del mercat de treball (2/5)

 Transferències estatals:
 Disminució:  58,2%
 Retard

 Retard de les convocatòries de l’àmbit català 

 Acord de Govern de retenció dels saldos 
pressupostaris

Polítiques d’ocupació. Polítiques actives

Pressupost definitiu
M€

Variació 2011/2012 Pressupost executat
M€

Variació 2011/2012

672,9 -17,8 % 377,1 -52,2%

-52,2%
▼pressupost 

executat per la 
Generalitat
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2.3. Evolució del mercat de treball (3/5)

 persones beneficiàries
 cobertura
 201.511 persones registrades com a aturades

no cobren cap prestació 

 despesa

Polítiques d’ocupació. Prestacions d’atur

Persones
beneficiàries

Variació 
2011/2012

Despesa
M€

Variació
2011/2012

Total 432.750 +0,2% 5.310,8 +1,4%
Nivell contributiu 235.764 -1,6% 4.136 -1%

Nivell assistencial 173.502 -1,9% 1.061 -0,8%

Renda activa inserció 23.485 +51,2% 118,6 +1,6%

-6%
▼ taxa de 
cobertura

(71,8%)
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2.3. Evolució del mercat de treball (4/5)
Relacions laborals

(*) Canvi de tendència

Conflictivitat laboral
vagues amb intensitat*

▲vagues +16%

▼ persones treballadores -18,5%

▼ jornades* -37,9%

▼ hores no treballades* -37,7%

▼ hores no treballades per 
persona treballadora* -26,3%

Solució extrajudicial de conflictes
 expedients tramitats pel TLC* 0,6%

▼ persones treballadores -28,2%

▲ empreses afectades* +550%

Conciliacions efectives 88%

Amb acord 50,2%

Tramitades pel tribunal TRADE 1%

 mediacions* +12%

Gestió de l’ocupació

 empreses concursades +29,8%
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2.3. Evolució del mercat de treball (5/5)

 Reducció en totes les tipologies
Prevenció de riscos. Sinistralitat laboral

-15,3%
▼ accidents 

laborals
Total Var. % Var. absoluta

▼ en jornada laboral sense baixa 131.535 -13,2 -19.973

▼ en jornada laboral amb baixa 73.716 -20.2 -18.603

▼ in itinere 13.613 -6,8

 Quasi es manté la xifra de malalties professionals 
registrades

 Menys nombre d’incapacitats laborals per 
contingències professionals però de major durada
 -1.621 processos en mitjana mensual
 Es manté una tendència creixent en la durada

Total Var. % Var. absoluta
Malalties professionals registrades 1.765 -0,1 -2

2011 2012
durada 31,9 dies 33,7 dies



18/07/2013

2.4. Treball autònom

  d’intensitat inferior a la de la població ocupada per 
compte aliè

 479.901 persones treballen per compte propi
 Enquesta de Població Activa (EPA)

  ocupació més important 
 Transport, emmagatzematge i comunicacions
 Agricultura i diversos serveis (activitats financeres i d'assegurances, 

activitats immobiliàries, activitats administratives i serveis auxiliars, educació, 
activitats sanitàries i de serveis socials, i  activitats artístiques, recreatives i 
d'entreteniment)

 Es mantenen les mateixes tendències
 Més en homes que en dones
 Especialment en els autònoms amb nivells de formació més 

baixos

09/07/2012

-2,1%
▼ treball autònom



18/07/2013

Memòria socioeconòmica i laboral 2012

Anàlisi de la situació socioeconòmica

1. Àmbits d’anàlisi

2. Economia i mercat de treball

3. Factors estratègics

1. Societat del Coneixement

2. Infraestructures

3. Sostenibilitat i model energètic

4. Benestar i condicions de vida

Previsions del CTESC



18/07/2013

3.1. Societat del Coneixement

TIC (2012)
 Equipament: per sobre d’Espanya però 

lleugerament per sota d’Europa
 Internet

2,4%PIB
R+D+I
(2011)

R+D+I (2011)
 Recerca + Desenvolupament

 ▼

 Innovació
% persones 2011 2012
que l’utilitzen 67,5% 70,4%

que es connecten a 
xarxes socials 9,2pp

61,4% que 
utilitzen 
Internet

personal que utilitza 
ordinadors connectats 1,9pp 49,9% 

ocupades

Davalla
la despesa

▼ despeses internes 2010 2011
en %PIB 1,66% 1,56%

▼ despeses 2010 2011
en %PIB 1,87% 1,71%

% més baix 
des del 2000

per sota del % 
del 2008

▼ despeses internes
i el personal ocupat
de tots els sectors
(excepte el personal
de l’administració pública)
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3.2. Infraestructures

 Inversió en estoc
 ▼ important de la inversió pressupostada
 Estat: -51.5%
 Destaca la ▼inversió ferrocarril: finalització gruix AVE

 Generalitat: -6,8%

 Serveis
 Mal comportament generalitzat
 Retrocedeixen tots els modes, tant en passatgers com mercaderies
 Excepció: aeroports, i especialment l’aeroport de Barcelona

-40,4%
▼ inversions
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3.3. Sostenibilitat i model energètic (1/2)

Canvi climàtic, mitigació i adaptació
 Emissions CO2
 món
 = l’estat (+23% any base)
 ▼Catalunya (+17% any base)

 Directiva comerç de drets d’emissió
 ▼emissions verificades 2012 (-7,4%)
 Verificades / Assignades = -29%

Estat del medi ambient 
indicadors més rellevants

 Tendència positiva:
 territori protegit (31%)
 Millora de la majoria d’indicadors de 

l’aigua
 ▼generació de residus municipals, 

industrials i de la construcció
 valorització i s’assoleixen els objectius a 

la indústria i la construcció
 Tendència negativa:

 Revisió anticipada del Pla de gestió de 
l’aigua i nous tipus de cànon

 ▼captures pesca,
▼producció aqüicultura i
▼recaptació
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3.3. Sostenibilitat i model energètic (2/2)

Energia
 Context internacional:  preu petroli
 Context europeu:

 ▼preu de la tona de CO2
 polítiques estalvi i eficiència energètica

 Milloren els índexs d’eficiència energètica:  llars i PIMES  
 Electricitat
 ▼consum (-1,3%)
 producció en règim especial (+6,9%) 
 potència renovable instal·lada (+8,3%)
 Renovables: incertesa regulatòria

-1,3%
▼consum 
electricitat

+8,3%
 potència 
renovable

Medi ambient i empreses
 Catalunya lidera el sector del medi ambient a l’Estat 
 20% empreses i 16,2% patents catalanes de tecnologies ambientals

 despesa (suposa el 0,3% PIB) en protecció ambiental de la indústria 
 25,6% del total de l’Estat
 Despesa corrent > UE-27 i Estat
 Inversió > Estat

 = empreses certificades EMAS es mantenen
 ▼ empreses amb distintiu de qualitat ambiental
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4.1. Context poblacional

 Canvis en la distribució territorial de la població (variació cens 2001-2011)

 població catalana resident a l’estranger (+11,9%)

 Estructura demogràfica: 
  envelliment poblacional i de la mortalitat,  tot i que lleuger
 natalitat, nupcialitat  i les ruptures matrimonials

Dades provisionals de l’01/01/2013

-0,3%
▼població

En perdem 
per primera 
vegada des 
de 1996

Persones... Total Var. absoluta
Empadronades 7.546.522 24.386

Nacionalitat espanyola 6.392.045 7.916 
Nacionalitat estrangera 1.154.477 32.302 

Persones que viuen en municipis... Var. absoluta Var. %
Petits (<2.000 habitants)  32.510 -8,5%
Mitjans (entre 10.001 i 50.000 habitants)  543.521 +35,8%

Persones  empadronades al PERE... Total Var. absoluta
Total 203.250 17.402

De nacionalitat espanyola però nascudes a l’estranger 59,1% 12.427 
Nascudes a Catalunya 1.267 57,9% 

(2012)
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4.2. Educació

 generalitzat de la 
matrícula (curs 2011-2012)
 2,6%, per sobre del 

professorat (0,5%)
 abandonament escolar 

prematur, tot i que 
encara és elevat (24%)
 Objectiu UE: 10% (2020)

 Millora generalitzada 
del rendiment escolar a 
tots els nivells. 
 Biaix en funció del sexe 

en el rendiment 
acadèmic i la progressió 
educativa

+2,6%
alumnat

 Aplicació de les mesures 
organitzatives i de 
contingut educatiu 

 pressupost del 
Programa Educació per 
segon any consecutiu 
(2012)
  6,3% ( del 2,78% al 

2,61% del PIB)
 Retorn a nivells de despesa 

del 2007

 despesa privada en 
educació (2011)
  3,3% ( del 0,50% al

0,62% del PIB)



18/07/2013

4.3. Salut

Sistema sanitari (2011-2012)
 Atenció primària:
  visites i freqüentació

 Atenció hospitalària:
  taxa de llits, assistència amb hospitalització i urgències

 Atenció sociosanitària:
  taxa de llits  internament, PADES, EAIA

 Atenció salut mental:
  recursos hospitalització i activitat

  llistes d’espera garantides (1,7%)
i temps mitjà d’espera (18 dies més)

 pressupost despesa pública sanitària
( 6,9%,  del 4,5% al 4,4% del PIB)

80,1%
valoració positiva 
de l’estat de salut

(ESCA2011)

Tot i la reducció de la despesa i de l’activitat, 
els nivells de satisfacció del sistema sanitari 
continuen sent estables i positius

El 34,7% de la població 
declara patir un 
trastorn crònic (posició 
intermèdia a la UE)

Tendències
 Estables: consum de 

tabac, alcohol i 
drogues no 
institucionalitzades

 Positives: sinistralitat 
en xarxa viària

 Negatives: causes 
principals de mort i 
mortalitat evitable
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4.4. Protecció i inclusió social

La capacitat de resposta del 
sistema de protecció social 
s’esgota
 ▼llars perceptores de prestacions
 ▼expedients de l’RMI

 Buits en la protecció social (atur 
llarga durada) + protecció dèbil a la 
família risc pobresa infantil

 demandes als serveis socials per 
problemàtiques laborals, 
econòmiques i d’habitatge

 Nova reforma de les pensions 
(factor de sostenibilitat)

 Reforma integral del Servei 
d’Atenció a la Dependència (SAD)

26,7%
risc de pobresa i 
exclusió social

(2011)

Augmenta 
el risc

Les condicions de vida 
de la població catalana 
empitjoren
 ▼ la renda mitjana per 

tercer any consecutiu, 
situant-se a nivells de 2006

  polarització de la renda 
des de l’inici de la crisi

  risc de pobresa en la 
població activa i, sobretot, 
en la infància, i▼en la gent 
gran

Respostes a 
l’augment de les 
necessitats socials 
en un context de 
control de la 
despesa 
 Acord estratègic 

2013-2015
 Avantprojecte de llei 

marc de protecció 
social de Catalunya
 Reforma RMI

 Pacte per a la lluita 
contra la pobresa

 Pacte per a la 
infància
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4.5. Habitatge
 Persisteix la caiguda dels preus

Preu dels habitatges... Var. %
nous -8,2%

segona mà -9,3%

protegits +3,8% 

en lloguer -4,7%

 Transaccions immobiliàries d’habitatge
 en habitatge lliure nou (8,5%)
 Però en habitatge de segona mà ( 18,7%)

 Trasllat de demanda a lloguer
 8,5% 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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Raons:
 Creixement negatiu de la demanda interna per les polítiques

d’austeritat, les reformes estructurals, la persistència de les
restriccions creditícies i la negativa evolució del mercat de treball.

 Només la demanda exterior generarà aportacions positives al
creixement, bàsicament del sector industrial exportador i el
turisme.

Conseqüències:
 Esterilitzarà les polítiques d’ajust del dèficit
 Possible moderació de la inflació en el 2n trimestre

Incertesa en l’impacte de les polítiques de reforma estructural
que es puguin dur a terme com a contrapartida a la relaxació dels
terminis per reduir el dèficit.

Fruit de:
 Les males perspectives de creixement econòmic
 Les mesures d’austeritat
 Tot i la modulació derivada del nou calendari de compliment del 

dèficit

Previsions del CTESC (1/7)

Contracció del PIB 
al voltant del

-1,3%

Conjuntura 
econòmica

Les previsions
de creixement poden empitjorar

Baixarà 
l’ocupació i 

augmentarà l’atur

Mercat
de treball

La taxa de cobertura de les 
prestacions d’atur continuarà 
disminuint
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  dificultats persones en situació més desafavorida per
accedir i/o continuar en el sistema

  beneficiaris de beques i ajuts a l’estudi
  despesa privada en educació
  ràtio de l’alumnat per professorat

El govern té previst un pla de xoc de caire intensiu

polarització entre el jovent amb un escàs nivell de qualificació i 
el jovent amb educació superior

Previsions del CTESC (2/7)

Impacte dels 
ajustos 

pressupostaris en 
l’equitat i la 

qualitat

Educació

Cal analitzar el 
biaix entre nois i 
noies pel que fa 
a rendiment i 
progressió

Tot i això, 
continuarà la 

millora dels 
indicadors de 

permanència

Presència 
important del 
projecte de la 
LOMCE

Preocupa la 
situació dels 

joves que no 
estudien ni 

treballen o no 
poden treballar
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 despeses internes i personal ocupat en R+D a tots els 
sectors

  despeses en innovació

Previsions del CTESC (3/7)

  llars amb banda ampla ultraràpida
  persones i empreses que utilitzin el comerç electrònic
  l’ús regular d’Internet

Continua la 
reducció de 
l’activitat

Progressar en 
l’agenda digital

Aprofitar
la capitalitat mundial del mòbil

R+D+I

TIC



18/07/2013

  dependència energètica
  eficiència energètica

 Dificultats per aplicar la Directiva marc de l’aigua
 Probablementestalvi i demanda

 Els ajuts estan poc vinculats a la producció
  agricultura de proximitat i ecològica, i de les exportacions

Tendència a l’alça en la reutilització, reciclatge, valorització i
comerç de residus

Previsions del CTESC (4/7)

Continuïtat del
consum, 

l’eficiència i
la producció

Energia

Continuarà la 
incertesa de la 

gestió dels 
recursos 

hídrics

Sostenibilitat 
ambiental

Continuarà el procés 
de desacoblament 

entre la gestió de 
residus i l’evolució 

de l’economia

Les noves directrius 
de la PAC poden tenir 
un impacte negatiu en 

l’agricultura

L’indicador 
d’intensitat 
d’emissions
tendirà a 
mantenir-se o 
a baixar



18/07/2013

L’elevada morositat del sector i la creixent morositat en el crèdit a 
les llars eviten una millora de la tasca d’intermediació financera

El focus de les polítiques se centrarà en el foment del lloguer i la 
rehabilitació

 Eliminació de la desgravació fiscal
  tipus reduït de l’IVA
  tipus impositiu en l’impost de transmissions patrimonials

El SAREB pot tenir una important influència en l’evolució del preu 
de l’habitatge

Previsions del CTESC (5/7)

Les polítiques
d’habitatge 

continuaran patint 
ajustos severs

Habitatge

Es mantindran les resistències per 
traslladar al sector de la compra

més facilitats creditícies

El retrocés de l’activitat econòmica i 
una nova caiguda de l’ocupació 

debilitaran la demanda de compra

Continuarà ▼l’activitat del sector de la 
construcció residencial

i ▼el preu de compra
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Aquesta situació caldria revertir-la quan finalitzi la crisi

Amb el creixement de l’atur de llarga durada, cada 
vegada hi ha més famílies sense cap tipus de 
prestació que els hi garanteixi uns ingressos mínims

El CTESC ha recomanat la necessitat de garantir uns 
ingressos mínims

Previsions del CTESC (6/7)

 Una raó és la situació de la població activa, molt 
afectada per l’atur i especialment el de llarga durada

 La infància en surt molt malparada, davant la 
situació dels seus pares

El sistema d’atenció a la 
dependència

necessitarà de les 
creixents aportacions 
econòmiques de les 

famílies afectades

Protecció 
social

Empitjoraran les 
condicions de vida de 

la població

Les llars on pocs o cap 
membre treballa (intensitat 

de treball molt baixa) 
incrementaran la seva 

vulnerabilitat

Preocupa que davant les 
restriccions per accedir a 

l’RMI, no existeixi cap 
tipus de suport alternatiu

Els serveis socials 
continuaran 
substituint, amb 
moltes dificultats, 
els buits de 
cobertura de 
protecció social

La reforma de les 
pensions tindrà 
una gran presència 
en l’agenda política
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I afectar la despesa privada en salut i en els hàbits i estils de vida 
com és el cas de l’alimentació

Tot i l’empitjorament progressiu de les condicions d’accés al 
sistema sociosanitari amb una pèrdua de l’efectivitat dels serveis 
assistencials i de les polítiques sanitàries intersectorials

Previsions del CTESC (7/7)

Contenció i reducció de la despesa

 ▼taxes natalitat i esperança de vida
 No es pot deixar de banda la ▼població potencialment activa, 

davant emigració i ▼immigració

Davallada
tènue però 

progressiva
Població

Sostenibilitat 
financera

del sistema sanitari
Salut

No es preveu un procés de 
deteriorament brusc de l’estat de salut 

de la població

Pot haver-hi un impacte significatiu en 
les famílies pel que fa als 

comportaments en salut

Continua el procés
d’envelliment de la població
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2.1. Evolució de l’economia (1/5) 
Aportacions a la variació interanual del PIB i creixement del PIB

<<
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2.3. Evolució del mercat de treball (1/5)
Evolució de la població activa i ocupada (16-64 anys). Variació interanual (%)
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2.3. Evolució del mercat de treball (1/5)
Evolució de la població ocupada (16-64 anys), per gènere, edat i nacionalitat

2012 Var. 2011-2012 (%)
Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger
Total 2.857 1.347 1.510 2.468 389 -6,2 -5,0 -7,3 -4,5 -15,6
16-24 149 74 75 125 23 -18,4 -24,7 -10,9 -15,5 -30,8
25-34 694 336 358 552 142 -11,6 -11,1 -12,1 -8,4 -22,4
35-54 1.611 757 854 1.410 201 -3,6 -1,0 -5,7 -2,4 -11,2
55-64 403 180 223 380 23 -1,2 2,2 -3,7 -2,5 28,4

2012 Var. 2011-2012 (pp)
Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger

Total 60,3 56,6 64,0 63,0 47,4 -3,1 -2,5 -3,6 -2,6 -5,8
16-24 23,8 24,2 23,5 25,2 18,5 -4,8 -7,3 -2,3 -4,6 -5,8
25-34 68,3 65,9 70,7 72,9 54,8 -4,2 -4,6 -3,8 -4,0 -6,2
35-54 71,3 67,2 75,3 74,9 53,1 -2,8 -1,2 -4,3 -2,2 -5,9
55-64 48,2 41,4 55,4 48,7 40,3 -1,0 0,4 -2,5 -0,9 -1,1

<<
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2.3. Evolució del mercat de treball (1/5)
Evolució de la població activa (16-64 anys), per gènere, edat i nacionalitat

2012 Var. 2011-2012 (%)
Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger
Total 3.702 1.732 1.970 3.059 643 -2,1 -0,7 -3,2 -0,6 -8,5
16-24 302 143 158 234 68 -7,4 -10,2 -4,8 -4,6 -16,0
25-34 917 439 478 704 213 -6,7 -5,9 -7,3 -3,3 -16,3
35-54 2.000 936 1.064 1.676 324 0,1 2,2 -1,7 0,9 -3,5
55-64 483 213 270 445 38 2,0 5,3 -0,5 0,7 19,9

2012 Var. 2011-2012 (pp)
Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger

Total 78,1 72,8 83,4 78,1 78,4 -0,5 0,1 -1,0 0,0 -2,8
16-24 48,3 46,7 49,9 47,0 53,5 -2,8 -4,3 -1,4 -2,2 -4,5
25-34 90,2 86,1 94,4 92,9 82,2 -0,5 -0,9 0,1 0,0 -2,6
35-54 88,5 83,1 93,8 89,0 85,8 0,0 1,3 -1,3 0,3 -1,8
55-64 57,7 49,1 66,9 57,0 66,7 0,6 2,0 -0,8 0,9 -6,6

<<
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2.3. Evolució del mercat de treball (1/5)
Evolució de la població ocupada (16-64 anys), per grans sectors

2012 Var. 2011-201 (%)
Total 2.857 -6,2

Agricultura 53 -7,0

Indústria 534 -5,2

Construcció 186 -21,1
Serveis 2.083 -4,8

<<
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2.3. Evolució del mercat de treball (1/5)
Evolució de la població ocupada (16-64 anys) treballant amb un contracte temporal

2012 Var. 2011-2012 (%)
Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger
Total 439 232 208 335 105 -14,9 -16,3 -13,3 -9,4 -28,6
16-24 80 41 39 66 14 -18,7 -28,1 -5,6 -18,5 -19,4
25-34 166 86 80 122 44 -15,2 -11,8 -18,6 -8,4 -29,9
35-54 169 89 80 125 43 -15,4 -17,9 -12,4 -7,5 -32,1
55-64 25 16 9 20 4 9,3 14,8 1,0 8,2 15,1

2012 Var. 2011-2012 (pp)
Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger

Total 18,3 19,4 17,2 16,3 30,3 -1,7 -2,4 -1,0 -0,8 -4,7
16-24 57,6 58,5 56,8 57,0 60,9 1,0 -1,2 3,9 -0,6 8,8
25-34 26,4 27,4 25,4 24,6 32,9 -1,1 -0,1 -2,0 0,2 -4,4
35-54 12,6 13,4 11,8 10,8 25,1 -1,7 -2,7 -0,7 -0,6 -6,0
55-64 8,4 10,6 6,2 7,4 23,1 0,7 1,2 0,2 0,7 -2,2

<<
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2.3. Evolució del mercat de treball (5/5) 
Índexs d’incidència dels accidents laborals. Evolució segons tipologia
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571,2 550,1 543,6 571,4 685,7 680,7 697,6 664,0 664,3 615,9 648,3 581,5 561,9
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accidents en jornada amb baixa accidents en jornada sense baixa in itinere

<<
Índex d’incidència dels accidents laborals = nombre d’accidents laborals / nombre de persones

afiliades a la Seguretat Social amb les contingències professionals cobertes * 100.000
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3.1. Societat del Coneixement
Despeses en R+D+I sobre el PIB

<<
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3.2. Infraestructures
Inversió pressupostada

ESTAT 2011 Pes (%) 2012 Pes (%) Var. 2011-2012 (%) Var. 2011-2012 (pp)
Total 2.180 100,0 1.058 100,0 -51,5 0,0
Carreteres 345 15,8 284 26,8 -17,8 11,0
Ferrocarrils 1.492 68,4 502 47,4 -66,4 -21,0
Aeroports 150 6,9 125 11,8 -16,7 4,9
Ports 193 8,9 148 14,0 -23,2 5,1
GENERALITAT 2011 Pes (%) 2012 Pes (%) Var. 2011-2012 (%) Var. 2011-2012 (pp)
Total 714 100,0 665 100,0 -6,8 0,0
Carreteres 210 29,4 190 28,6 -9,4 -0,8
Ferrocarrils 489 68,6 460 69,1 -6,1 0,5
Aeroports 4 0,6 7 1,0 64,2 0,4
Ports 10 1,4 8 1,3 -16,2 -0,1
ESTAT I GENERALITAT 2011 Pes (%) 2012 Pes (%) Var. 2011-2012 (%) Var. 2011-2012 (pp)
Total 2.893 100,0 1.723 100,0 -40,4 0,0
Carreteres 555 19,2 474 27,5 -14,6 8,3
Ferrocarrils 1.981 68,5 961 55,8 -51,5 -12,7
Aeroports 154 5,3 132 7,6 -14,5 2,3
Ports 203 7,0 156 9,1 -22,9 2,1

<<
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3.3. Sostenibilitat i model energètic (1/2)
Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

<<
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3.3. Sostenibilitat i model energètic (2/2)
Producció i consum d’electricitat

<<

-11,2%
▼producció 
renovable

(especialment la 
hidràulica)

Producció 2011 GWh & Var. 2011/10 (%)

Total 43.549 100% -6,6%
Règim ordinari 34.503 79% -9,6%
Nuclear 21.849 50% -12,3%

Cicles combinats 9.587 22% 12,4%

Hidràulica 3.053 7% -26,7%

Tèrmiques carbó 14 0% -97,3%

Tèrmiques fuel-gas 0 0% -100,0%

Règim especial 9.046 21% 6,9%
Cogeneració 5.399 12% 7,1%

Eòlica 1.884 4% 26,4%

Hidràulica 925 2% -18,5%

Solar 357 1% 19,4%

Biomassa i Biogàs 259 1% 27,0%

Residus 222 1% -23,4%
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3.3. Sostenibilitat i model energètic (2/2)
Potència instal·lada i objectius
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4.1. Context poblacional
Evolució de la població empadronada segons nacionalitat

<<
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4.1. Context poblacional
País de destinació o continent de les persones de nacionalitat espanyola

que han decidit residir a l’estranger

<<
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4.4. Protecció i inclusió social
Evolució de la taxa de risc de pobresa segons l’edat

<<
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