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1.

RESUM EXECUTIU

El procés d’inserció o de transició de l’etapa formativa a l’estabilitat laboral pot prendre tantes formes
com individus accedeixen al mercat, la qual cosa fa necessària una simplificació. En aquest estudi s’ha
optat per estudiar els individus de 16 a 29 anys i s’ha considerat que el procés d’inserció és l’etapa que
transcorre entre la finalització dels estudis i la permanència en un contracte indefinit.
En una comparativa amb Espanya de la relació de la població jove amb el mercat de treball, s’observa
que les diferències de Catalunya respecte a les altres comunitats autònomes són una major activitat,
uns nivells superiors d’ocupació i una temporalitat més moderada entre la població jove catalana. En
canvi, en comparació amb Europa, l’activitat de la població jove segueix sent elevada, però no així
l’ocupació, la qual cosa genera uns nivells d’atur molt elevats en comparació amb el jovent europeu.
Així mateix, malgrat que s’ha reduït en els darrers anys, la temporalitat també és més elevada.
Si s’analitza només el mercat de treball català, segregant joves i adults a Catalunya, s’observa una menor activitat i ocupació de les persones joves, combinada amb una major taxa d’atur. Així mateix, hi ha
una major concentració de població jove al sector serveis (sobretot al comerç i l’hostaleria) i menor a la
indústria. La majoria de joves són treballadors o treballadores qualificats no manuals, en una proporció
molt superior a la població adulta, el que té com a contrapartida un percentatge de personal tècnic
i directiu i de treballadors/ores qualificats manuals molt menor que a la població adulta. També hi ha
un major percentatge de joves treballant a temps parcial. La població jove tendeix a ser assalariada
del sector privat en major mesura que la població adulta; destaca la major temporalitat del primer
col·lectiu. La població adulta, en canvi, es concentra en major mesura que la població jove al sector
públic (on els/les joves també presenten una major temporalitat), i en el treball autònom, ja que són
empresaris i empresàries en un percentatge molt superior a la població jove.
Bona part de la població jove que es troba a l’atur no ha treballat mai abans, atès que es troba en la
fase inicial del procés d’inserció. Tanmateix els/les joves estan menys temps a l’atur que la població
adulta (ja sigui perquè la rotació entre la feina i l’atur és superior que entre la població adulta, o bé
perquè una part de la població aturada combina l’activitat amb la inactivitat), si bé també, molts cops
no tenen dret a una cobertura per desocupació, la qual cosa és el resultat d’un menor temps cotitzant.
Durant la darrera dècada s’ha accentuat la pèrdua de pes de la població jove sobre el conjunt de la població. Aquesta pèrdua de pes podria representar una menor capacitat de la població jove per influir en
l’adopció de polítiques encaminades a millorar les seves condicions de treball, així com la seva inserció
al mercat de treball. Aquest menor pes de la població jove no hauria de condicionar, però, el disseny i
l’execució de polítiques encaminades a solucionar els problemes del jovent.
Durant les darreres dècades ha existit un diferencial en matèria d’atur i ocupació entre la població jove
i la població adulta que es manté des del començament dels anys 80. Aquests diferencials van acompanyats, també, d’una major sensibilitat al cicle econòmic per part de la població jove.
En bona mesura, aquesta major sensibilitat al cicle és fruit del tipus de contractes dels joves. Així,
amb una temporalitat molt per sobre de la mitjana de la població ocupada, són acomiadats amb més
facilitat en fases recessives i contractats en major mesura en fases expansives. És a dir, aparentment,
l’existència d’una dualitat al mercat de treball dificulta la inserció dels joves en aquest mercat i en
complica la permanència quan es produeix un període recessiu.
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Gairebé el 90,0% dels nous contractes que se signen són temporals, el que dificulta l’accés a un contracte indefinit un cop acabats els estudis. La probabilitat d’accedir a un contracte indefinit des d’un
contracte temporal no difereix en excés de les probabilitats d’accedir-hi des de l’atur. Així mateix, el
més probable després de finalitzar un contracte temporal és acabar a l’atur. La probabilitat de firmar
un nou contracte temporal després del primer també és més elevada que la d’obtenir un contracte
indefinit.
El nombre de contractes temporals encadenats per l’individu també condiciona les probabilitats d’assolir el contracte indefinit, menor a mesura que s’encadenen més contractes. Així mateix, la durada
de la situació de temporalitat redueix les probabilitats de sortir-ne. És a dir, les probabilitats que els
individus caiguin en la trampa de la temporalitat sense assolir una situació estable al mercat de treball
són elevades.
Finalment, una elevada taxa d’atur a la regió o un context macroeconòmic recessiu també dificulten el
pas a un contracte indefinit.
La variable que més sembla influir en tot el procés d’inserció -des de la finalització de l’etapa formativa
inicial fins a la permanència en un contracte indefinit- és el nivell educatiu que la persona assoleix. Així,
els individus amb majors nivells educatius tenen una major taxa d’ocupació i menors probabilitats d’estar a l’atur. Així mateix, el temps que triguen a trobar una feina un cop finalitzats els estudis és menor,
i les probabilitats que obtinguin un contracte indefinit són més elevades que les dels individus amb
nivells educatius inferiors. La probabilitat de romandre en un lloc de treball amb contracte indefinit és
també major per als individus amb un major nivell educatiu.
A Catalunya, però, existeix un problema derivat de la sobrequalificació de la població jove. És a dir,
el nivell educatiu ajuda a millorar les perspectives laborals, però en molts casos el lloc de treball al
qual s’accedeix no requereix del nivell d’estudis assolit. Aquest fet fa necessari replantejar el sistema
educatiu per adequar-lo al sistema productiu i replantejar aquest últim per ajustar-lo millor al sistema
educatiu. Aquesta qüestió és especialment urgent si es té en compte que, a conseqüència de la crisi,
molts i moltes joves que no poden accedir al mercat de treball han optat per continuar estudiant o
tornar a estudiar després d’un període laboral curt.
Així mateix, els mètodes de cerca d’ocupació semblen indicar dues coses. Per una banda, hi ha un
elevat percentatge de població que troba feina utilitzant mètodes informals. És a dir, d’alguna manera,
l’accés a una feina no depèn tant de les habilitats de l’individu, sinó dels contactes que aquest pugui
tenir. Per l’altra, s’observa un increment de les migracions o variacions residencials cap a l’estranger. És
possible, doncs, que una part de la població més formada emigri en busca d’una feina, amb la pèrdua
de talent que això suposa per al país, la qual cosa a la llarga s’acaba traduint en una pèrdua de riquesa.
La crisi també hauria rebaixat les expectatives laborals de les persones joves, cada cop més disposades
a acceptar feines amb pitjors condicions laborals.
La necessitat de facilitar la transició de les persones joves al mercat de treball i donar-les suport, tant
des de l’educació i la formació com des de l’atur o la inactivitat, ocupa un lloc central en els diversos
àmbits territorials, que coincideixen en la consideració que afrontar el foment de l’ocupació de les
persones joves requereix un enfocament integrat i coherent que combini intervencions en diferents
àmbits d’actuació, especialment l’educatiu i formatiu i el mercat de treball.
Com a reflex de la interconnexió entre ocupació, educació i formació, el marc de cooperació europeu
en matèria de joventut per al període 2010-2018, que ha de ser analitzat en el context de la nova
estratègia europea per a l’ocupació i d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador per al proper
66

decenni (Estratègia Europa 2020), té com a finalitat establir una estratègia per aconseguir la creació
de més oportunitats i la igualtat en l’educació, el mercat laboral, la promoció de la ciutadania activa,
la inclusió social i la solidaritat.
En l’àmbit europeu es continua posant èmfasi en la necessitat d’aconseguir una població activa qualificada que respongui a les necessitats del mercat laboral i, per tant, en la necessitat d’estrènyer els
llaços entre el món educatiu i el laboral. La formació permanent es configura com un dels reptes de
futur de la política europea i se subratlla que cal millorar els resultats dels sistemes educatius i adoptar
les mesures més adequades per prevenir el fracàs escolar.
Aquesta interrelació entre política d’ocupació i política d’educació i formació es trasllada també a
l’àmbit estatal i l’autonòmic.
En l’àmbit estatal, elevar les possibilitats d’ocupació de les persones aturades, en especial de les persones joves, ha estat un dels objectius de la reforma laboral de 2010 (Reial decret llei 10/2010 i Llei
35/2010). Amb aquesta finalitat, es reordena la política de bonificació a la contractació indefinida i
s’introdueixen canvis en els contractes formatius amb l’objectiu d’incentivar-ne la utilització per part
de les empreses i de fer-los més atractius per a les persones joves. Les reformes introduïdes havien de
ser avaluades abans del final de 2011 i, a la vista d’aquesta avaluació i en funció de l’evolució de l’ocupació durant el 2010 i el 2011, el Govern les havia de prorrogar o modificar, prèvia consulta amb les
organitzacions sindicals i empresarials més representatives. Abans d’arribar a final d’any, però, el Govern ha tornat a modificar els contractes formatius, derogant el contracte per a la formació i establint
un nou contracte per a la formació i l’aprenentatge dirigit a joves més grans de 16 anys i de menys de
25 que no tinguin cap qualificació professional.
L’Acord social i econòmic per al creixement, l’ocupació i la garantia de les pensions de febrer de 2011
posa de manifest la necessitat de reformar les polítiques actives d’ocupació per tal de contribuir a la
millora del mercat de treball i a la major ocupabilitat d’aquelles persones que cerquen ocupació. De
l’acord se’n desprenen mesures d’abast estructural i mesures d’abast conjuntural. Pel que fa a les
primeres, s’aprova el Reial decret llei 3/2011 que, entre els objectius principals, persegueix millorar
l’eficiència de les polítiques d’ocupació i adaptar-les a la realitat del mercat laboral i a les característiques del territori; augmentar-ne l’eficàcia en la millora de l’ocupabilitat i les possibilitats d’inserció de
les persones desocupades, especialment les persones joves i les aturades de llarga durada. En aquesta
línia, s’afegeix a la delimitació dels col·lectius prioritaris als quals han d’anar destinades les polítiques
d’ocupació que cal prestar especial atenció a les persones joves amb dèficit de formació.
Les mesures conjunturals es concreten mitjançant el Reial decret llei 1/2011, de mesures urgents per
promoure la transició a l’ocupació estable i la requalificació professional de les persones desocupades,
especialment de persones joves i persones aturades de llarga durada. En el marc d’aquest Reial decret
llei s’aprova un programa excepcional d’ocupació per impulsar, fins al febrer de 2012, la contractació a
temps parcial a través de reduccions en la quota empresarial a la Seguretat Social. Així mateix, s’aprova, amb una durada de sis mesos, un programa de requalificació professional de les persones que esgotin la prestació per atur i accions de millora de l’ocupabilitat durant un any a través de la realització
d’itineraris individuals i personalitzats d’ocupació que combinin actuacions d’orientació i formació per
a l’ocupació dirigida a diversos col·lectius, entre els quals s’inclouen les persones joves quan tinguin dificultats d’inserció laboral derivades de la seva baixa qualificació. L’Acord també reforça la importància
de la formació incloent les persones aturades en les accions formatives dirigides a persones ocupades.
En l’àmbit autonòmic, l’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil a Catalunya 2009-2012 estableix
l’estratègia d’actuació del Govern pel que fa a l’ocupació juvenil, amb l’objectiu de promoure la millora
de les condicions laborals de les persones joves i facilitar-les la seva inserció laboral.
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La inserció laboral a través de beques ha estat també objecte d’atenció dels poders públics, atesa la
seva extensió i, en ocasions, el seu ús al marge de l’ordenament jurídic laboral. Com a reflex d’aquesta
preocupació, la Llei sobre actualització, adequació i modernització del Sistema de Seguretat Social,
recentment aprovada, permet el còmput de cotització dels períodes de formació realitzats abans de
l’entrada en vigor de la llei i estableix que els ajuts dirigits a formació i pràctiques d’estudiants titulats
en règim de prestació de serveis hauran de regular-se per contracte i s’haurà de cotitzar per aquests
ajuts. En la mateixa línia, la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació, també recent, modifica les
condicions de prestació de serveis del personal investigador en formació, eliminant el model “2+2” (2
anys de beca i 2 anys de contracte) vigent fins a aquest moment i substituint-lo per un sistema amb
tres modalitats contractuals específiques.
Finalment, la necessitat de fomentar l’esperit empresarial de les persones joves també és present en els
àmbits europeu, estatal i autonòmic.
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2.

INTRODUCCIÓ

El primer contacte amb el món laboral i les primeres experiències en determinats llocs de treball condicionen, en bona mesura, la carrera professional posterior d’una persona. Així doncs, un cop acabada
l’etapa formativa inicial o inclús abans d’acabar-la, l’accés al mercat de treball esdevé un pas decisiu
en la vida de les persones. Una bona via d’inserció pot conduir a l’individu a una vida laboral estable,
mentre que una mala via pot portar a l’individu a una vida professional inestable, marcada per la precarietat que, en alguns casos, por arribar a representar-li l’exclusió del mercat de treball.
Per aquest motiu és important saber què determina una correcta transició del sistema educatiu al
mercat de treball, i aprofundir en el coneixement sobre quins són els mecanismes que utilitzen les persones joves per accedir al mercat. Aquesta informació, combinada amb una anàlisi de la situació actual
dels individus joves al mercat de treball, hauria de permetre elaborar un diagnòstic sobre llur situació i
llurs perspectives en un futur pròxim. Aquest diagnòstic hauria de servir, a posteriori, per incidir en les
polítiques encaminades a millorar-ne l’accés i la permanència.
Existeixen altres qüestions paral·leles a l’accés i la inserció de les persones joves al mercat de treball,
com l’anàlisi del sistema educatiu, la capacitat d’emancipació dels joves, el dilema de les migracions o
el debat sobre la mobilitat geogràfica, entre d’altres. Si bé totes aquestes són qüestions estretament
relacionades amb el mercat de treball, s’evitarà parlar-ne, en la mesura del possible, per centrar el debat en el moment d’accés i en la inserció al mercat de treball a fi de fer més útil el present document.
L’estudi consta de sis capítols, inclosa aquesta introducció, i un últim apartat de conclusions i recomanacions.
Al capítol 3 es presenten la metodologia i els instruments d’anàlisi utilitzats en l’estudi, posant especial
èmfasi en les bases de dades existents per avaluar l’accés dels joves al mercat de treball.
El capítol 4 estudia la situació actual dels joves al mercat de treball, mentre que el capítol 5 analitza el
procés d’inserció de la població jove al mercat de treball.
El capítol 6 analitza el marc jurídic de les polítiques de foment de l’ocupació per a persones joves, distingint l’àmbit internacional, en el qual s’inclou la Unió Europea, l’àmbit estatal i l’autonòmic.
El capítol 7 analitza la regulació de les polítiques de foment de l’ocupació de les persones joves distingint les mesures de foment de la contractació, els programes de formació-ocupació, els programes de
foment de l’ocupació i, finalment, la inserció laboral a través de beques.
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3.

METODOLOGIA. INSTRUMENTS D’ANÀLISI I
LIMITACIONS

Una primera limitació per analitzar l’accés i la inserció de les persones joves al mercat de treball es
presenta en definir què s’entén per persona jove. Si bé el més comú és estudiar la població de 16 a 30
anys, existeixen estudis que se centren en la població menor de 25 anys i d’altres que eleven aquesta
edat fins als 35 anys. En la mesura del possible, al llarg d’aquest estudi s’utilitzarà el concepte persona
jove per a aquella població compresa entre 16 i 29 anys (menors de 30 anys).
L’accés al mercat de treball, és, per definició, un procés. Aquest fet en complica l’anàlisi, doncs seguir
i sintetitzar les trajectòries vitals dels individus és sempre complex, atesa la diversitat de processos
existents. Així doncs, qualsevulla esquematització d’aquestes trajectòries sempre suposa una certa
visió parcial de la transició en si. Així mateix, en tractar-se d’un procés, és complex fixar el moment en
què comença i aquell en el qual finalitza, sense que això condicioni els resultats obtinguts de l’anàlisi.
El moment d’inici de la transició se sol associar al moment de finalització dels estudis. En canvi, el
moment en el qual es considera que l’individu ha accedit de forma satisfactòria al mercat de treball és
potser més conflictiu, atès el caràcter potencialment reversible del procés d’inserció. Així, és possible
considerar finalitzat el període quan l’individu assoleix la primera feina, quan assoleix el primer contracte indefinit, quan l’individu roman durant un temps determinat en un lloc de treball concret, etc.
Una part important d’aquest estudi es basa en l’anàlisi de dades descriptives i en la literatura existent
sobre el tema. Si bé aquesta metodologia no és l’òptima per avaluar la inserció del joves al mercat
de treball, l’existència de múltiples fonts de dades que contenen informació útil per al seu estudi i els
diferents problemes que presenta cadascuna d’elles feien difícil escollir-ne una que permetés oferir una
visió sintètica del procés d’accés al mercat de treball a Catalunya.1 Així doncs, s’ha considerat preferible tenir múltiples punts de vista sobre el procés d’inserció, ja sigui a través de diverses fonts, o de
diversos autors, per tal d’arribar a unes conclusions robustes. Les fonts de dades utilitzades en aquest
estudi o a les quals es fa referència s’analitzen a continuació.
Una primera base de dades disponible és l’Enquesta de població activa (EPA). L’EPA és una enquesta
que es realitza trimestralment per a Espanya i que s’estructura en forma de panell rotatiu que es
renova completament cada sis trimestres. En aquest estudi l’EPA s’ha utilitzat per estudiar la situació
actual dels joves al mercat de treball en base a les microdades que l’Institut Nacional d’Estadística (INE)
publica de forma gratuïta2 cada trimestre. Aquestes dades permeten una anàlisi estàtica o transversal
de la situació de les persones joves al mercat de treball, però presenten dues limitacions rellevants. La
primera és que els individus es troben agrupats per grups d’edat de cinc anys. Això és especialment
rellevant en l’estudi de la població jove, doncs l’agrupació dels individus per trams d’edat limita els

1.

2.

Potser l’enquesta que millor recull el procés d’inserció dels joves al mercat de treball és l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2007,
utilitzada a Miret et al. (2008). Atès que els autors ja realitzen una anàlisi profunda de les dades que conté l’enquesta pel que fa a accés
i permanència al mercat de treball, qualsevol ús de l’enquesta hagués resultat en una duplicitat d’informes semblants.
L’INE ofereix microdades de pagament de l’EPA amb l’edat com a variable continua, el que permet superar aquesta mancança, però que
no permeten seguir a l’individu al llarg dels trimestres, la qual cosa impossibilita l’estudi de transicions. Així mateix, l’INE ofereix també
l’EPA amb estructura de fluxos, el que permet seguir a un individu durant sis trimestres i possibilita l’anàlisi de transicions. En alguns
dels estudis que s’han utilitzat com a referència en aquest estudi es fa ús d’aquests fluxos. Tot i això, alguns autors són crítics amb l’ús
d’aquestes dades per a l’estudi de transicions, atès que sis trimestres poden ser insuficients per analitzar correctament els processos
d’accés al mercat de treball.
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grups a estudiar a dos o tres. Una segona limitació de les microdades gratuïtes de l’EPA és que no
permeten l’estudi de transicions3.
Així mateix, l’EPA ofereix mòduls especials que l’INE elabora anualment. Destaquen, pel que fa a l’interès per a l’estudi sobre accés i inserció dels joves al mercat de treball, els mòduls especials dels anys
2000 i 2009. El de l’any 2000 fa referència a la transició de l’educació al mercat de treball, mentre
que el de l’any 2009 tracta sobre la incorporació dels joves al mercat de treball. Les dades d’aquests
mòduls es tractaran en la mesura del possible per a Catalunya, si bé en molts casos, la falta de mostra
pot fer que sigui necessari estudiar alguns comportaments al conjunt de l’Estat espanyol per inferir el
comportament a Catalunya.
Una altra font de dades que s’ha començat a utilitzar recentment en l’estudi de transicions i, per tant,
en l’accés al mercat de treball dels individus joves, és la Mostra contínua de vides laborals (MCVL).
La MCVL és una base de dades que proporcionen anualment la Seguretat Social, el Padró i l’Agència
Tributària. Inclou l’historial laboral d’una proporció de la població seleccionada aleatòriament, així com
referències a les bases de cotització i ingressos. La mostra es troba disponible des de l’any 2005. Malauradament, la mostra només inclou aquelles persones que tenen relació amb la Seguretat Social, el
que representa un cert biaix, present en la majoria de bases de dades de tipus administratiu referents
al mercat de treball, en no incloure la població que treballa de forma informal o que es troba aturada,
tot i no estar registrada com a tal, o rep algun tipus de prestació o subsidi. En qualsevol cas, la MCVL
és una de les principals referències per estudiar les transicions al mercat de treball.
Una altra base de dades disponible és la que elabora l’Observatori de la Inserció Laboral dels Joves
que elaboren conjuntament Bancaixa i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE). Aquesta
mostra estudia específicament la inserció dels joves al mercat de treball. Malauradament, la base se
centra en la Comunitat Valenciana i, més recentment, en el conjunt d’Espanya. Així doncs, no hi ha
dades per a Catalunya4. Tot i això, la base pot ser útil per estudiar comportaments a Espanya de cara
a inferir el comportament a Catalunya.
Una altra enquesta d’interès és l’Enquesta de transició educativoformativa i inserció laboral que elaborà l’INE l’any 2005. L’enquesta se centra exclusivament en la població no universitària i analitza, a
banda de les transicions de l’escola al mercat de treball, el pas d’un ensenyament a un altre. Malauradament, la mostra disponible per a Catalunya no permet inferir res sobre la població que cursa estudis
de formació professional (grau mig i grau superior). Per a la població que abandona els estudis abans
d’acabar l’ensenyança secundària obligatòria, que acaba l’ensenyança obligatòria o que finalitza els
estudis de batxillerat, l’INE ofereix un recull de taules, si bé en molts casos, la informació per a Catalunya és més aviat pobre.
Pel que fa als llicenciats universitaris, existeix l’Enquesta que realitza l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (AQUCAT) als titulats universitaris. Aquesta enquesta permet avaluar
amb força rigor l’entrada al mercat de treball de la població jove universitària. L’enquesta es du a terme
cada tres anys5 i l’última edició realitzada és la del 2008, sobre població titulada l’any 2004.

3.
4.
5.
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Es poden obtenir algunes variables que recullen canvis en la relació amb el mercat de treball de l’individu, però són insuficients per
estudiar la transició de la població jove.
Existeixen dades sobre la ciutat de Barcelona per al conjunt de la mostra, si bé les freqüències que presenta són insuficients per realitzar
una anàlisi de l’evolució de la inserció del jovent.
Existeixen onades els anys 2001, 2005 i 2008. La propera està prevista per al 2011.

Una altra enquesta important sobre la inserció de la població jove al mercat de treball és l’Enquesta a
la joventut de Catalunya de l’any 2007, que analitza la població de 15 a 34 anys i, de forma específica,
les trajectòries laborals de les persones joves.
Pel que fa a l’anàlisi de la situació actual, convé destacar l’ús que s’ha fet de les dades de l’Observatori
del Treball de la Generalitat de Catalunya. L’Observatori ofereix, principalment, dades administratives
sobre la situació al mercat de treball que són especialment útils per analitzar aquells aspectes que l’EPA
no pot cobrir en estar la informació excessivament agregada.
En l’àmbit europeu, s’han utilitzat dades d’Eurostat per realitzar les comparatives amb altres països.
Aquestes dades provenen principalment d’enquestes sobre oferta de treball, similars a les de l’EPA per
a Espanya. Així doncs, les dades referents a Europa s’han contrastat amb dades EPA per a Catalunya.
Altres fonts d’informació, com l’Enquesta d’estructura salarial (INE), l’Enquesta de condicions de vida
(INE) o l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona) ofereixen també informació sobre altres aspectes que es tracten en aquest estudi.
Si bé són també interessants en l’àmbit analític, a diferència de les bases de dades anteriors, no estan
centrades en la inserció dels individus joves al mercat de treball, i presenten un cert retard en la seva
publicació fruit de la major complexitat de l’enquesta. És per aquest motiu que aquestes fonts s’utilitzen només per suplir mancances que pugui presentar l’EPA i les altres fonts per determinats temes,
especialment els referents al nivell d’ingressos.

13

4.

LA SITUACIÓ DE LA POBLACIÓ JOVE EN L’ÀMBIT
LABORAL CATALÀ

4.1. Evolució històrica
Per tal de comprendre millor el present de la població jove en l’àmbit laboral català, cal estudiar com
s’ha arribat a l’estat actual. A continuació es presenta un breu resum de quina ha estat l’evolució de la
població jove amb relació al mercat de treball a Catalunya.
Durant les darreres dècades, s’observa una pèrdua de pes de la població jove6 sobre el conjunt de la
població. Aquesta pèrdua de pes s’evidencia també entre la població ocupada i la població activa. És
especialment remarcable el període anterior a 1985, quan cau el pes de la població ocupada sense que
caigui el pes de la població total o la població activa, el que es tradueix en un increment important del
pes dels individus joves entre la població desocupada. Així mateix, sobresurt el fet que el pes del jovent
sobre la població activa a partir de mitjans dels anys 90 és inferior al pes del jovent sobre el total de
població, mostra d’una creixent inactivitat.

GRÀFIC 1. Pes de la població jove (16 a 25 anys) sobre la població total (16 anys o més),
segons relació amb l’activitat econòmica (activitat i ocupació). Catalunya, 1977-2009
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia amb dades de l’EPA.

6.

En aquest apartat, atesa la informació disponible, el grup de població jove considerat es limita a la població de 16 a 24 anys.
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Aquesta pèrdua de pes, especialment destacada durant la darrera dècada, podria haver dificultat la
capacitat de transmetre les inquietuds del col·lectiu a l’esfera política. Això podria haver incidit negativament en l’adopció de mesures o polítiques favorables al jovent en l’àmbit laboral durant la darrera
dècada.
Si es comparen els extrems de la sèrie analitzada (1977 i 2009), s’observa que el pes de la població jove
(entre 16 i 24 anys) sobre la població major de 16 anys s’ha reduït 7,2pp, mentre que la població activa, ocupada i desocupada s’ha reduït en major mesura. D’això se’n deriva un major pes dels individus
joves entre la població inactiva, que, tal i com s’observa a la taula següent, és 1,1pp major que l’any
1977, tot i la pèrdua de pes de la població jove sobre el conjunt de la població.

TAULA 1. Pes de la població jove (16 a 25 anys) sobre la població total (16 anys o més),
segons relació amb l’activitat econòmica. Catalunya 1977 i 2009

1977

2009

Var. 1977-2009 (pp)

Activa

21,5

9,5

-12,0

Ocupada

20,8

7,1

-13,7

Desocupada

38,7

21,6

-17,1

Inactiva

12,4

13,4

1,1

Total (16 o més anys)

18,1

10,9

-7,2

Unitats: percentatges i punts percentuals.
Font: elaboració pròpia amb dades de l’EPA.

Si s’estudia per grups d’edat, s’observa un comportament diferenciat de la població jove per trams
d’edat. Així, la població de 16 a 19 anys, que l’any 1977 presentava unes taxes d’activitat, ocupació
i atur similars a la resta de col·lectius, hauria tendit a diferenciar-se’n amb el pas del temps. Val a dir,
però, que les diferències s’han estabilitzat a les dècades de 1990 i 2000. La situació és similar entre el
grup de 20 a 24 anys, si bé les diferències són menys acusades.

16
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GRÀFIC 2. Taxa d’activitat per grups d’edat. Catalunya, 1977-2009
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Font: elaboració pròpia amb dades de l’EPA.

S’observa, també, que la pèrdua d’activitat o d’ocupació dels joves va lligada a increments importants
de l’activitat i l’ocupació de la població de 25 a 54 anys. És a dir, d’alguna manera, el declivi dels individus joves al mercat de treball ha estat acompanyat per un auge de la població adulta.
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GRÀFIC 3. Taxa d’ocupació per grups d’edat. Catalunya, 1977-2009
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Font: elaboració pròpia amb dades de l’EPA.

Una possible explicació d’aquest fenomen rau en el retard en la incorporació al mercat de treball, conseqüència dels canvis estructurals en l’economia, que requeririen personal amb una major formació7, i
en l’increment del benestar de les llars, que possibilitarien als/les més joves continuar estudiant. Això,
juntament amb la incorporació de la dona al mercat de treball, hauria concentrat la vida laboral entre
els 25 i 54 anys, tram d’edat que presenta taxes d’activitat i ocupació creixents durant el període.
Així mateix, s’aprecia una major sensibilitat al cicle econòmic per part dels individus joves, doncs la població jove ocupada augmenta en major mesura que la població adulta ocupada quan el cicle es troba
en fase expansiva i es redueix en major mesura quan s’experimenta una contracció.
Destaca el fort decreixement de la població jove ocupada entre el 2008 i el 2009, el més fort de tota
la sèrie estudiada, si bé el període 1977-1986 destaca per ser un període molt llarg de pèrdua de població jove ocupada.

7.
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Alternativament, es podria interpretar que, en períodes amb una conjuntura desfavorable, la població tendeix a estudiar més, a l’espera
d’una millor perspectiva laboral. Si la situació no millora, una situació conjuntural es podria convertir en estructural.

GRÀFIC 4. Variació anual de la població ocupada per grups d’edat.
Catalunya, 1977-2009
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia amb dades de l’EPA.

Aquests fenòmens s’observen nítidament en les taxes d’atur, més elevades i sensibles al cicle a mesura
que es redueix l’edat de la població estudiada. Així mateix, destaca l’elevada taxa d’atur de principis
dels anys 80, que sembla estar-se reproduint al final de la primera dècada del mil·lenni. Així doncs, la
magnitud de la crisi actual, en termes de mercat de treball, és equiparable a la de la transició política i
probablement superior a la de mitjans dels 90.
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GRÀFIC 5. Taxa d’atur per grups d’edat. Catalunya, 1977-2009
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La llei d’Okun i la població jove
Com s’ha observat anteriorment a l’evolució de la taxa d’atur i en la variació anual de la població ocupada, la resposta al cicle és diferent entre la població jove i entre la població adulta.
La relació entre la variació de la taxa d’atur (en punts percentuals) i la variació del PIB a preus
constants (en percentatges) es coneix com la llei d’Okun i serveix per mesurar la sensibilitat
del mercat de treball al cicle econòmic. Habitualment, s’utilitza per analitzar quin ha de ser
el creixement per tal que la taxa d’atur no augmenti. A continuació s’ofereix un petit exercici
per vincular ambdues variables per a la població jove i la població adulta. Si bé no s’ha trobat
literatura que separi els dos col·lectius en el cas català, es pot consultar Amarelo, C. (2009)
per a una estimació agregada. Aquest mateix article ofereix una breu descripció sobre opcions
metodològiques.
Gràfic. Relació entre les variacions en la taxa d’atur (en punts percentuals) i el creixement real
del PIB (en percentatge), per grups d’edat. Catalunya, 1981-2009.
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Font: elaboració pròpia amb dades de l’INE.

Com s’observa al gràfic, el punt de tall de les dues rectes de regressió és similar per a la població jove i la població adulta, la qual cosa indicaria que, aparentment, ambdues poblacions
requereixen d’un creixement econòmic elevat per tal que la taxa d’atur no s’incrementi. La
diferència es troba en el pendent de la recta, superior entre els individus joves, mostra de la
major resposta al cicle.

4.2. Descripció i anàlisi de la situació actual de la població jove
al mercat de treball a Catalunya
En aquest apartat s’estudia la població jove (de 16 a 29 anys) i la seva situació al mercat de treball.
L’estudi inclou una comparativa amb la població adulta (de 35 a 54 anys) o el conjunt de la població
en edat de treballar (16 a 64 anys) en els casos en què la comparativa ha estat possible i ha resultat
útil. El grup de població de 30 a 34 anys s’ha separat del grup d’individus joves, atès que l’estudi pretén centrar-se en la població menor de 30 anys, i del grup d’adults, ja que presenta comportaments
diferenciats als del grup de 35 a 54 anys. El mateix succeeix amb la població de 55 a 64 anys que, en
trobar-se ja en la fase final de la relació amb el mercat de treball, presenta comportaments diferenciats
dels del grup de 35 a 54 anys.
Per tal d’oferir una síntesi de la situació actual al mercat de treball, s’han comparat les dades de l’EPA
del segon trimestre de l’any 2008 i del segon trimestre de l’any 2010, per estudiar les variacions produïdes durant la crisi. Així, el segon trimestre del 2008 s’aproxima a l’inici de la recessió econòmica, mentre que el segon trimestre del 2010 està a prop de la fi de la recessió pel que fa a pèrdua d’ocupats/des.
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A banda d’això, el segon trimestre és el més estable i indicatiu a nivell laboral a Espanya8, motiu pel
qual resultava interessant utilitzar aquests trimestres.

4.2.1 La població en edat de treballar
La pèrdua de pes de la població jove durant les últimes dècades es visualitza també en la piràmide de
població de Catalunya, on el grup de població jove l’any 2009 és molt inferior en nombre al grup de
població de 30 a 54 anys. Aquestes diferències es veuen incrementades per la presència de la població
estrangera, que s’ha concentrat en aquelles franges d’edat que ja eren nombroses.

GRÀFIC 6. Piràmide de població per grups d’edat, gènere i nacionalitat.
Catalunya, 1 de gener de 2009
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Padró (INE).

8.
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És el que es veu menys afectat per festes i dies no laborables, així com per problemes estacionals.

Si s’estudia la relació amb l’activitat per trams d’edat, s’observa una piràmide de població activa on la
base té un pes inclús menor que el de la població en edat de treballar. Així, la major part dels individus
de 16 a 19 anys no participen del mercat de treball. És a dir, d’alguna manera, l’edat majoritària d’entrada al mercat de treball sembla trobar-se al voltant dels 20-24 anys.9

GRÀFIC 7. Piràmide de població per grups d’edat (16-64 anys), gènere i relació
amb l’activitat. Catalunya, 2T 2010
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*Convé apreciar que el grup de població de 16 a 19 anys inclou grups d’edat de 4 anys, front els 5 dels altres grups, motiu pel
qual l’amplada d’aquest grup és inferior als altres.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

La transició del grup d’edat d’entre 25 i 34 anys, més nombrós, pot portar a una certa confusió a l’hora
d’analitzar els resultats, motiu pel qual cal tenir-ho en compte al llarg de tot l’estudi. Així doncs, tal i
com s’observa a la taula següent en la variació del segon trimestre de l’any 2008 al segon trimestre del
2010, la població jove sembla patir un retrocés important en nombre d’efectius, el que s’explicaria, en
bona mesura, pel pas d’individus al grup d’edat superior.

9.

Per a més informació sobre el moment d’inserció al mercat de treball, veure el capítol 5.1 d’aquest informe.
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Així, al segon trimestre de l’any 2010 i segons dades de l’EPA, la població jove de 16 a 29 anys comptava amb 1.164 milers de persones, el 7,2% menys que al segon trimestre del 2008. Aquesta situació
contrasta amb la població adulta (de 35 a 54 anys), que creix el 2,6%. El conjunt de la població decreix el 0,8%. És a dir, predomina l’efecte dels individus joves sobre la resta de la població, fruit d’una
transició demogràfica.

TAULA 2. Població en edat de treballar (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i
nacionalitat*. Catalunya, 2T 2008 - 2T 2010

2T 2010

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (%)

Valor

D

H

N

E

T

D

H

N

E

T

16-24

320

334

499

155

654

-4,1

-4,8

-1,7

-12,3

-4,4

25-29

252

259

372

138

510

-8,6

-12,2

-8,9

-14,3

-10,5

30-34

309

328

457

181

638

-2,3

-5,3

-7,4

6,4

-3,9

35-54

1.105

1.130

1.850

384

2.234

2,9

2,3

2,1

5,4

2,6

55-64

425

396

769

51

821

2,5

1,8

2,1

3,1

2,2

Total

2.410

2.447

3.947

910

4.857

-0,1

-1,5

-0,7

-1,4

-0,8

2T 2010

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (%)

Composició (%)

D

H

N

E

T

D

H

N

E

T

16-24

48,9

51,1

76,3

23,7

100,0

0,2

-0,2

2,1

-2,1

0,0

25-29

49,3

50,7

73,0

27,0

100,0

1,0

-1,0

1,2

-1,2

0,0

30-34

48,5

51,5

71,6

28,4

100,0

0,8

-0,8

-2,7

2,7

0,0

35-54

49,4

50,6

82,8

17,2

100,0

0,2

-0,2

-0,4

0,4

0,0

55-64

51,8

48,2

93,7

6,3

100,0

0,2

-0,2

-0,1

0,1

0,0

Total

49,6

50,4

81,3

18,7

100,0

0,4

-0,4

0,1

-0,1

0,0

Unitats: milers de persones i percentatges.
**D=dona, H=home, N=nacional, E=estranger, T=total.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Per col·lectius, s’observa una important davallada de població de 25 a 29 anys, el que probablement
s’expliqui per la transició d’individus d’un grup a l‘immediatament superior, doncs els diferents col·
lectius decreixen de forma més o menys homogènia. No passa el mateix entre la població de 16 a
24 anys, on la població estrangera decreix molt per sobre de la població amb nacionalitat espanyola
(-12,3% davant del -1,7% de la població amb nacionalitat espanyola). Això és possible que s’expliqui
per un retrocés en l’entrada de població estrangera o bé per la sortida de part de la població immigrada cap a l’estranger.
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El fenomen de la migració com a via d’entrada al mercat de treball s’estudiarà en l’apartat 5.2 d’aquest
estudi. Com s’observa al gràfic següent, però, la pèrdua de població jove durant la crisi s’explicaria en
un primer moment per la pèrdua de població jove de nacionalitat espanyola i en una segona etapa per
la pèrdua de població jove de nacionalitat estrangera.

GRÀFIC 8. Població en edat de treballar (16-64 anys), variació interanual per grups
d’edat. Catalunya, 2008-2010
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Població adulta (30-64 anys)
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Unitats: milers de persones.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Entre la població adulta en tot moment es guanya població en edat de treballar, si bé el ritme decreix
a mesura que avança la crisi, especialment en l’increment de població amb nacionalitat estrangera.
En l’àmbit educatiu, destaca el major pes de la població amb un nivell de primària i secundària entre
els/les joves de 16 a 24 anys, derivat del fet que encara no han acabat els estudis. Entre la població
menor de 35 anys sobresurt la proporció de població amb educació superior, que se situa entre el
35,0% i el 40,0%.

TAULA 3. Població en edat de treballar (16-64 anys), per grups d’edat i nivell educatiu*.
Catalunya, 2T 2008 - 2T 2010

2T 2010

26
26

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (%)

Valor

P

S1E

S2E

S

T

P

S1E

S2E

S

T

16-24

125

230

223

75

654

-19,2

2,2

-3,7

4,2

-4,4

25-29

70

114

138

188

510

-5,5

-18,6

-7,0

-9,3

-10,5

30-34

86

160

130

261

638

1,9

14,2

-24,7

-1,7

-3,9

35-54

423

582

527

703

2.234

-2,4

-0,4

-1,3

12,3

2,6

55-64

449

120

125

127

821

5,1

-1,8

-6,4

5,2

2,2

Total

1.154

1.206

1.143

1.354

4.857

-1,8

-0,5

-6,3

4,8

-0,8

2T 2010

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (pp)

Composició (%)

P

S1E

S2E

S

T

P

S1E

S2E

S

T

16-24

19,2

35,2

34,1

11,5

100,0

-3,5

2,3

0,3

0,9

0,0

25-29

13,8

22,3

27,1

36,8

100,0

0,7

-2,2

1,0

0,5

0,0

30-34

13,5

25,1

20,4

41,0

100,0

0,8

4,0

-5,6

0,9

0,0

35-54

19,0

26,0

23,6

31,4

100,0

-1,0

-0,8

-0,9

2,7

0,0

55-64

54,7

14,6

15,2

15,5

100,0

1,5

-0,6

-1,4

0,5

0,0

Total

23,8

24,8

23,5

27,9

100,0

-0,2

0,1

-1,4

1,5

0,0

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals.
*P=primària i analfabets, S1E=secundària primera etapa, S2E=secundària segona etapa, S=superior i T=total.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Pel que fa a l’emancipació dels individus joves, tal i com s’observa al gràfic següent, es produeix entre
els 25 i els 29 anys. És a dir, uns anys després de l’entrada al mercat de treball. Malgrat això, entre la
població de 30 a 34 anys encara hi ha un percentatge important que viu a casa dels pares (18,2%).

GRÀFIC 9. Població en edat de treballar (16-64 anys) en relació amb la persona de
referència a la llar, per trams d’edat. Catalunya 2T 2010
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
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Aquest fet es produeix en paral·lel al canvi en l’estat civil de la persona, si bé els canvis en l’estat civil es
poden veure influïts per canvis culturals, que donarien una menor importància al matrimoni i la família
com a eix vertebrador de la societat, especialment entre la població jove.

GRÀFIC 10. Població en edat de treballar (16-64 anys), per estat civil i trams d’edat.
Catalunya 2T 2010
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

4.2.2. La població activa
Entre la població activa, les variacions entre l’any 2008 i l’any 2010 s’assemblen a les variacions de la
població en edat de treballar, si bé són més acusades que aquestes. Això s’aprecia en la variació en
punts percentuals de la taxa d’activitat. Així, mentre la població de 16 a 24 anys veu reduïda en 2,1pp
la seva taxa, o la de 25 a 29 anys es redueix en 0,6pp, la dels individus adults de 35 a 54 anys s’incrementa en 1,8pp. Destaca l’increment de la taxa d’activitat de les dones d’entre 35 i 54 anys (+4,1pp),
fruit, probablement, de l’efecte del treballador/a afegit/da, que hauria motivat l’entrada al mercat de
treball de les dones el marit de les quals ha perdut la feina. Aquest fenomen no sembla produir-se amb
la mateixa intensitat entre la població jove, probablement per la menor càrrega de responsabilitats
familiars (fills, hipoteca, etc.).
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TAULA 4. Població activa (16-64 anys) per grups d’edat, gènere i nacionalitat**.
Catalunya, 2T 2008 - 2T 2010

2T 2010

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (%)

Valor

D

H

N

E

T

D

H

N

E

T

16-24

163

188

261

90

351

-6,4

-9,3

-4,3

-17,2

-8,0

25-29

216

232

328

120

448

-6,6

-14,8

-10,3

-13,0

-11,1

30-34

255

318

425

148

572

-7,9

-4,7

-6,5

-5,1

-6,2

35-54

885

1.068

1.622

332

1.954

8,5

2,0

4,0

8,8

4,8

55-64

190

266

424

33*

457

7,8

-7,1

-0,8

-9,3*

-1,4

Total

1.710

2.072

3.060

722

3.782

2,1

-3,5

-0,6

-2,8

-1,1

2T 2010

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (pp)

Taxa (%)

D

H

N

E

T

D

H

N

E

T

16-24

51,1

56,2

52,3

58,3

53,7

-1,2

-2,8

-1,4

-3,5

-2,1

25-29

85,8

89,9

88,2

87,0

87,9

1,8

-2,8

-1,4

1,3

-0,6

30-34

82,4

96,7

93,1

81,4

89,8

-5,0

0,5

0,8

-9,8

-2,2

35-54

80,2

94,6

87,7

86,4

87,4

4,1

-0,3

1,7

2,7

1,8

55-64

44,8

67,3

55,1

63,8*

55,6

2,2

-6,5

-1,6

-8,8*

-2,0

Total

70,9

84,7

77,5

79,4

77,9

1,5

-1,7

0,1

-1,2

-0,2

Unitats: milers de persones i percentatges.
*Dada estadísticament no significativa.
**D=dona, H=home, N=nacional, E=estranger, T=total.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Destaca la baixa activitat de la població d’entre 16 i 24 anys que s’explicaria pel fet que una part important del col·lectiu encara estudia. Entre els 25 i els 29 anys l’activitat és similar a la de la població
de 35 a 54 anys (87,9% front 87,4%, respectivament). Sobresurt l’activitat de les dones de 25 a 29
anys, superior a la de les dones de 35 a 54 anys, fruit del canvi cultural del paper de la dona al mercat
de treball i de la incorporació progressiva d’aquesta, més intensa entre la població jove.
Com s’ha comentat anteriorment, entre la població jove la pèrdua de població activa s’explica, en gran
mesura, per la pèrdua de població. El mateix cas, però a la inversa, es dóna entre la població adulta,
on l’increment de la població activa s’explica per l’increment de població.
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GRÀFIC 11. Població activa (16-64 anys), variació interanual per grups d’edat. Catalunya,
2008-2010
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
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4.2.2.1. La població ocupada
La població ocupada menor de 30 anys s’ha reduït de forma considerable durant els dos anys estudiats (el
34,2% entre la població de 16 a 24 anys i el 19,5% entre la de 25 a 29 anys), on destaca l’impacte entre
els individus de nacionalitat estrangera i els homes. En canvi, la reducció de la població ocupada entre la
població de 35 a 54 anys ha estat molt inferior (-4,1%), també amb els individus de nacionalitat estrangera
i els homes com a principals afectats. Part d’aquestes diferències entre joves i adults s’expliquen, com es pot
veure als gràfics següents, per la pèrdua de població en edat de treballar entre la població jove.

TAULA 5. Població ocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat**.
Catalunya, 2T 2008 - 2T 2010

2T 2010

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (%)

Valor

D

H

N

E

T

D

H

N

E

T

16-24

103

106

164

45*

209

-29,6

-38,0

-28,1

-49,7*

-34,2

25-29

178

187

272

93

365

-17,1

-21,6

-18,5

-22,1

-19,5

30-34

212

251

361

102

463

-16,8

-20,5

-17,0

-24,7

-18,8

35-54

756

919

1.430

246

1.675

-1,4

-6,3

-3,8

-6,2

-4,1

55-64

166

228

374

20*

395

-0,6

-16,9

-8,4

-39,7*

-10,7

Total

1.415

1.692

2.601

506

3.107

-8,7

-14,6

-10,0

-20,9

-12,0

Taxa (%)

D

H

N

E

T

D

H

N

E

T

16-24

32,3

31,8

32,9

29,0*

32,0

-11,7

-17,0

-12,1

-21,6*

-14,4

25-29

70,6

72,5

73,1

67,4

71,5

-7,2

-8,7

-8,6

-6,8

-8,0

30-34

68,5

76,4

79,0

56,4

72,6

-11,9

-14,6

-9,1

-23,3

-13,4

35-54

68,5

81,4

77,3

63,9

75,0

-3,0

-7,5

-4,7

-7,9

-5,3

55-64

39,2

57,7

48,7

39,5*

48,1

-1,2

-13,0

-5,6

-28,0*

-7,0

Total

58,7

69,2

65,9

55,6

64,0

-5,5

-10,6

-6,8

-13,8

-8,1

2T 2010

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (pp)

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals.
*Dada estadísticament no significativa.
**D=dona, H=home, N=nacional, E=estranger, T=total.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Malgrat que la població jove ha perdut una part no menyspreable de la població en edat de treballar,
i això explica part de la major davallada en població ocupada que han patit els joves, la variació en les
taxes d’ocupació,10 mostra també un decreixement entre la població jove superior al de la població
adulta (-14,4pp i -8,0pp entre els més joves enfront d’un -5,3pp entre els adults).

10. La taxa d’ocupació corregeix els efectes de variacions en la població en edat de treballar, en ser un quocient que inclou la població en
edat de treballar al divisor. Així doncs, la variació en les taxes d’ocupació representa l’efecte net de la variació de la població ocupada.
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GRÀFIC 12. Població ocupada (16-64 anys), variació interanual per grups d’edat.
Catalunya, 2008-2010
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
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Per sectors, s’observa una pèrdua de població jove ocupada especialment destacada en la construcció
i la indústria. Aquests sectors són els que perden més ocupats/des joves en termes percentuals i són
també els que presenten un major diferencial de creixement entre joves i adults. Aquesta situació hauria portat a una major concentració de joves als serveis, arribant a representar el 78,0% de les persones
joves ocupades d’entre 16 i 24 anys i el 71,6% dels individus de 25 a 29 anys. En canvi, a la construcció
els pesos serien del 7,1% i el 8,0%, respectivament i a la indústria del 13,2% i el 19,0%, per sota dels
valors de la població adulta de 35 a 54 anys.

TAULA 6. Població ocupada (16-64 anys), per grups d’edat i grans sectors d’activitat**.
Catalunya, 2T 2008 - 2T 2010

2T 2010

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (%)

Valor

A

I

C

S

T

A

I

C

S

T

16-24

3*

28*

15*

163

209

31,2*

-52,3*

-67,3*

-22,8

-34,2

25-29

5*

69

29*

261

365

-21,0*

-24,4

-49,3*

-12,2

-19,5

30-34

7*

91

44

321

463

23,6*

-33,1

-35,3

-11,1

-18,8

35-54

37

336

165

1.138

1.675

38,8*

-9,9

-16,1

-1,2

-4,1

55-64

16*

75

33

271

395

-4,4*

-27,8

-24,0

-2,6

-10,7

Total

68

598

287

2.154

3.107

18,1

-21,5

-30,4

-6,3

-12,0

2T 2010

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (pp)

Composició (%)

A

I

C

S

T

A

I

C

S

T

16-24

1,6*

13,2*

7,1*

78,0

100,0

0,8*

-5,0*

-7,2*

11,5

0,0

25-29

1,4*

19,0

8,0*

71,6

100,0

0,0*

-1,2

-4,7*

6,0

0,0

30-34

1,6*

19,6

9,5

69,3

100,0

0,5*

-4,2

-2,4

6,1

0,0

35-54

2,2

20,0

9,8

67,9

100,0

0,7*

-1,3

-1,4

2,0

0,0

55-64

4,0*

19,0

8,5

68,6

100,0

0,3*

-4,5

-1,5

5,7

0,0

Total

2,2

19,3

9,2

69,3

100,0

0,6

-2,3

-2,4

4,2

0,0

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals.
*Dada estadísticament no significativa.
**A=agricultura, I=indústria, C=construcció, S=serveis i T=total.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Això és així malgrat que la pèrdua de població jove ocupada al sector serveis ha estat molt superior a
la de la població adulta (22,8% i 12,2% davant de l’1,2% de la població de 35 a 54 anys).
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Si s’estudien els sectors de forma més desagregada, amb especial èmfasi en els serveis,11 s’observa
una concentració de joves al comerç i l’hostaleria (+7,4pp) i als altres serveis (+3,8pp) major de la que
existeix entre la població de 35 a 54 anys. En canvi, destaca el menor pes que la població jove té a
l’administració pública, l’educació i les activitats sanitàries (-4,3pp).

TAULA 7. Pes de la població ocupada, per sectors d’activitat i trams d’edat.
Catalunya, 2T 2010

Joves
(16-29 anys)

Adults
(35-54 anys)

Diferència (pp)

Agricultura, silvicultura i pesca

1,5*

2,2

-0,8*

Indústria d’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i paper

5,6*

5,3

0,3*

Ind. extrac., refin. petr., ind. quím, transf. cautxú, met.,
en. aigua

6,3*

7,3

-1,0*

Const. maquin., eq. electr., mat. trans. i ind. manuf. div.

5,0*

7,4

-2,4*

Construcció

7,7

9,8

-2,2

27,1

19,7

7,4

9,1

9,0

0,1

Intermediació financera i activitats immobiliàries

12,5

13,4

-0,9

Administració pública, educació i activitats sanitàries

14,7

19,0

-4,3

Altres serveis

10,6

6,8

3,8

100,0

100,0

0,0

Comerç i hostaleria
Transport

Total (%)
Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals.
*Dada estadísticament no significativa.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Destaca també que, del segon trimestre de l’any 2008 al segon trimestre de l’any 2010, totes les
activitats del sector serveis han guanyat pes entre els individus joves, a excepció de la intermediació
financera i les activitats immobiliàries. Malgrat això, i com ja s’ha comentat anteriorment, aquest fet
s’explica per una pèrdua de població ocupada major a la indústria i la construcció, doncs totes les
activitats perden població jove ocupada.

11. A la indústria s’observa una menor concentració de joves a totes les branques a excepció de la indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta
i paper, si bé les dades no són estadísticament significatives.
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Per nivell de qualificació, s’observa que la població jove ocupada retrocedeix per sobre de la població
adulta ocupada en tots els nivells de qualificació, excepte entre el personal no qualificat, on la pèrdua
dels individus joves és similar a la dels adults. Als altres nivells de qualificació, existeixen comportaments
diferenciats entre les persones joves de 16 a 24 anys i les de 25 a 29 anys. Així, dins del primer grup, les
diferències respecte a la població adulta són més notables entre els treballadors/es qualificats manuals i els
qualificats no manuals. En canvi, entre la població de 25 a 29 anys, les diferències respecte a la població
de 35 a 54 anys són més importants entre el personal qualificat no manual i el personal tècnic i directiu.

TAULA 8. Població ocupada (16-64 anys), per grups d’edat i qualificació**.
Catalunya, 2T 2008 - 2T 2010

2T 2010

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (%)

Valors

PTD

QNM

QM

NQ

T

PTD

QNM

QM

NQ

T

16-24

39

99

43

28*

209

-14,5

-30,2

-54,5

-19,5*

-34,2

25-29

113

118

87

46*

365

-21,6

-16,8

-23,0

-13,9*

-19,5

30-34

161

145

111

46

463

-14,0

-9,1

-31,2

-26,4

-18,8

35-54

552

493

437

193

1.675

-0,2

5,2

-11,7

-16,1

-4,1

55-64

136

97

112

50

395

-12,6

2,1

-13,1

-20,6

-10,7

Total

1.001

952

791

363

3.107

-7,8

-5,5

-20,4

-18,2

-12,0

2T 2010

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (pp)

Composició (%)

PTD

QNM

QM

NQ

T

PTD

QNM

QM

NQ

T

16-24

18,5

47,2

20,7

13,4*

100,0

4,3

2,7

-9,3

2,5*

0,0

25-29

30,8

32,4

23,9

12,6*

100,0

-0,8

1,0

-1,1

0,8*

0,0

30-34

34,8

31,3

23,9

10,0

100,0

2,0

3,3

-4,3

-1,0

0,0

35-54

33,0

29,4

26,1

11,5

100,0

1,3

2,6

-2,2

-1,6

0,0

55-64

34,4

24,5

28,5

12,6

100,0

-0,7

3,1

-0,8

-1,6

0,0

Total

32,2

30,6

25,5

11,7

100,0

1,5

2,1

-2,7

-0,9

0,0

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals.
*Dada estadísticament no significativa.
**PTD=personal tècnic i directiu, QNM=qualificat no manual, QM=qualificat manual i NQ=no qualificat.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Malgrat això, les persones joves es concentren en treballs qualificats no manuals i no qualificats en
major proporció que la població adulta, on el personal tècnic i directiu i el qualificat manual tenen un
major pes entre la població ocupada.
Quelcom semblant passa amb el nivell educatiu, on la població amb menor nivell educatiu és la que
retrocedeix de forma més notòria, tant entre la població jove com adulta. Observant les variacions en
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la taxa d’ocupació segons nivell d’estudis, s’aprecia una major pèrdua de població ocupada entre la
població de 16 a 24 anys que entre la població de 35 a 54 anys a tots els nivells educatius. En canvi,
entre la població de 25 a 29 anys, la pèrdua de població ocupada és menor entre la població amb
educació primària i similar entre la població amb educació secundària de primera etapa, però superior
entre la població amb educació secundària de segona etapa o educació superior.

TAULA 9. Població ocupada (16-64 anys), per grups d’edat i nivell educatiu**.
Catalunya, 2T 2008 - 2T 2010

2T 2010

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (%)

Valor

P

S1E

S2E

S

T

P

S1E

S2E

S

T

16-24

22*

57

83

48

209

-60,9*

-43,2

-24,2

-9,8

-34,2

25-29

38*

78

102

148

365

-8,7*

-27,6

-16,2

-19,3

-19,5

30-34

43*

100

96

224

463

-26,9*

-18,1

-34,2

-8,1

-18,8

35-54

243

405

416

611

1.675

-16,4

-10,8

-4,3

7,6

-4,1

55-64

175

63

73

83

395

-5,1

-22,0

-14,4

-8,8

-10,7

Total

521

701

770

1.114

3.107

-17,5

-18,7

-14,1

-2,2

-12,0

2T 2010

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (pp)

Taxa (%)

P

S1E

S2E

S

T

P

S1E

S2E

S

T

16-24

17,3*

24,6

37,3

63,5

32,0

-18,4*

-19,7

-10,1

-9,8

-14,4

25-29

53,4*

68,2

73,5

78,9

71,5

-1,9*

-8,4

-8,1

-9,9

-8,0

30-34

49,8*

62,4

73,9

85,7

72,6

-19,6*

-24,6

-10,6

-6,0

-13,4

35-54

57,4

69,6

79,0

87,0

75,0

-9,7

-8,1

-2,4

-3,8

-5,3

55-64

39,1

52,1

58,7

65,6

48,1

-4,2

-13,5

-5,5

-10,1

-7,0

Total

45,1

58,2

67,4

82,3

64,0

-8,6

-13,0

-6,1

-6,0

-8,1

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals.
*Dada estadísticament no significativa.
**P=primària i analfabets, S1E=secundària primera etapa, S2E=secundària segona etapa, S=superior i T=total.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

És a dir, si es té en compte que la secundària de segona etapa i l’educació superior tendeixen a finalitzar a edats més avançades que la primària i la secundària de primera etapa, l’experiència laboral podria
haver jugat un paper important en la permanència al lloc de treball, especialment entre la població
amb educació secundària de segona etapa i educació superior.
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Tipus de jornada
Pel que fa al tipus de jornada, destaca la menor pèrdua de població ocupada a temps parcial respecte
a la pèrdua de població ocupada a tots els trams d’edat, a excepció del de 25 a 29 anys. Aquest fet es
tradueix en una reducció del percentatge de població ocupada a temps parcial d’aquest grup de 2,3pp.
Sobresurt, en canvi, l’increment de 6,2pp del grup de població jove de 16 a 24 anys.

TAULA 10. Població ocupada en treballs a temps parcial (16-64 anys), per grups d’edat,
gènere i nacionalitat**. Catalunya, 2T 2008 - 2T 2010

2T 2010

Var. 2T 2008- 2T 2010 (%)

Valor

D

H

N

E

T

D

H

N

E

T

16-24

46

28*

60

14*

74

-17,4

-24,3*

-17,4

-30,4*

-20,2

25-29

27*

14*

29*

12*

41

-34,5*

-30,0*

-34,8*

-28,1*

-33,0

30-34

35*

10*

37

9*

46

-17,1*

64,3*

-2,1

-21,0*

-6,5

35-54

168

21*

158

30*

188

5,0

63,9*

15,1

-13,2*

9,4

55-64

38

9*

43

4*

47

-13,1

11,5*

-4,4

-41,6*

-9,2

Total

314

82

327

68

396

-8,4

-2,0

-3,1

-22,9

-7,2

2T 2010

Var. 2T 2008- 2T 2010 (%)

Taxa (%)

D

H

N

E

T

D

H

N

E

T

16-24

44,4

26,2*

36,5

30,4*

35,2

6,5

4,8*

4,7

8,4*

6,2

25-29

15,4*

7,3*

10,8*

12,6*

11,2

-4,1*

-0,9*

-2,7*

-1,0*

-2,3

30-34

16,6*

4,2*

10,2

8,7*

9,8

-0,1*

2,1*

1,5

0,4*

1,3

35-54

22,2

2,3*

11,1

12,3*

11,2

1,4

1,0*

1,8

-1,0*

1,4

55-64

22,8

4,1*

11,6

19,2*

12,0

-3,3

1,0*

0,5

-0,6*

0,2

Total

22,2

4,8

12,6

13,5

12,7

0,1

0,6

0,9

-0,3

0,7

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals.
*Dada estadísticament no significativa.
**D=dona, H=home, N=nacional, E=estranger, T=total.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Així, la taxa de treball a temps parcial entre la població jove de 16 a 24 anys, que ja era elevada l’any
2008, s’ha incrementat fins al 35,2%, molt per sobre de la mitjana de la població adulta, de l’11,2%.
No passa el mateix entre la població de 25 a 29 anys, on el treball a temps parcial representa el mateix
percentatge que entre la població adulta de 35 a 54 anys (11,2%). Sí que destaca, però, dins d’aquest
grup, una major presència del treball a temps parcial entre els homes que entre els col·lectius adults.
Si s’estudien els motius pels quals la població treballa a temps parcial per edats, s’observa una de les
principals diferències entre la població de 16 a 29 anys i la de 35 a 54. Així, si bé en ambdós grups el
motiu principal pel qual es treballa a temps parcial és no haver trobat un treball a jornada completa,
entre la població jove destaca, així mateix, el fet que es treballa a temps parcial per compaginar feina
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i estudis, una categoria sense importància entre la població de 35 a 54 anys, on si que destaquen les
càrregues familiars o altres motius.12

GRÀFIC 13. Motius pels quals es treballa a temps parcial, per trams d’edat.
Catalunya, 2T 2010

No haver pogut trobar
un treball a jornada
completa
Seguir cursos
d'ensenyament o
formació
No voler un treball a
jornada completa
Altres obligacions
familiars o personals
Atenció als menors o
adults malalts,
incapacitats o
persones grans
Altres motius

Població jove (16-29 anys)

42,4
41,5
38,3

0,8
5,5

1,7

13,8

12,1

5,7
17,8
6,5
13,9

Població adulta (35-54 anys)

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

No és estrany, doncs, que la població que es considera subocupada per insuficiència d’hores sigui
superior entre els individus joves. Al segon trimestre del 2010, un 12,7% de la població de 16 a 24
anys i un 8,5% de la de 25 a 29 anys de la població ocupada es trobaven subocupats per insuficiència
d’hores, front un 7,6% entre la població ocupada de 35 a 54 anys.13

12. Convé apreciar, però, que si no es tenen en compte aquells individus que compaginen feina i estudis, el percentatge de joves que treballa a temps parcial per no haver pogut trobar un treball a temps complet creix fins al 68,7%, molt per sobre de la població adulta. Les
càrregues familiars, en canvi, segueixen sent més importants entre la població adulta que entre la població jove.
13. Entre el segon trimestre del 2008 i el segon trimestre del 2010 el percentatge de població subocupada per insuficiència d’hores respecte
a la població ocupada s’hauria incrementat 4,3pp per a la població de 16 a 24 any, 3,2pp per a la població de 25 a 29 anys i 3,5pp per a
la població de 35 a 54 anys.
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Tipus de relació laboral
En el tipus de contracte és on s’observen les majors diferències entre els individus joves i la població
adulta. D’entrada, s’observa que, a mesura que avança l’edat dels individus, es redueix el percentatge
de població assalariada i s’incrementa el percentatge de població no assalariada. Entre la població assalariada destaca el fet que, a major edat, major presència al sector públic. Aquest menor pes entre els
individus joves dels no assalariats i els assalariats al sector públic fa que la proporció de població jove
treballant com a assalariada al sector privat sigui superior a la de la població adulta (88,5% i 80,0%
entre els treballadors/es de 16 a 24 anys i 25 a 29 anys, respectivament, i 69,8% entre la població
d’entre 35 i 54 anys).

GRÀFIC 14. Població ocupada (16-64 anys), per grups d’edat i tipus de relació amb el
mercat de treball. Catalunya, 2T 2010

100,0

4,7

10,5

90,0

13,1

16,1

27,7

80,0
70,0
60,0
50,0

88,5

80,0

76,1

69,8
56,7

40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

6,8

9,5

10,8

14,0

15,6

16-24

25-29

30-34

35-54

55-64

No assalariats/des

Ass. sector privat

Ass. sector públic

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Entre les persones que no són assalariats/des, destaca la major presència d’altres tipus de relacions
amb el mercat de treball que no siguin les d’empresari/ària o autònom/a en el grup dels més joves
(preferentment, ajuda en el negoci familiar en el cas dels individus de 16 a 24 anys). Entre les persones
de 25 a 29 anys destaca el major pes dels autònoms (part dels quals representen empresaris/àries sense
assalariats/des), com a pas previ per esdevenir empresaris/àries amb assalariats/des, que representen
un percentatge menor entre la gent jove.
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GRÀFIC 15. Població no assalariada (16-64 anys), per grups d’edat i tipus de relació amb
el mercat de treball*. Catalunya, 2T 2010

100,0
11,3

90,0
80,0

2,3

2,8

61,6

63,5

36,1

33,7

3,4

38,0

70,0
60,0

58,6

74,5

50,0
40,0
30,0

60,2

20,0
10,0

14,3

1,8

0,0

16-24
Altres

38,1

25-29
30-34
35-54
55-64
Autònom/a
Empresari/ària

Unitats: percentatges.
*Dades no significatives a nivell estadístic per al grup d’edat de 16 a 29 anys i de 55 a 64 anys. La categoria empresari/ària es
refereix a empresaris amb assalariats, mentre que autònom/a inclou treballadors independents i empresaris sense assalariats.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

La temporalitat és el principal factor diferenciador entre la població assalariada jove i adulta. Així, al
segon trimestre de l’any 2010, el 45,7% del grup de joves de 16 a 24 anys i el 27,4% del de 25 a 29
anys tenien contracte temporal, front l’11,9% de la població de 35 a 54 anys. Això és així, malgrat la
major reducció de llocs de treball temporal entre la població jove que entre la població adulta durant
els darrers dos anys (39,7% i 35,6% enfront el 24,8%).

TAULA 11. Població assalariada amb contracte temporal (16-64 anys), per grups d’edat,
gènere i nacionalitat**. Catalunya, 2T 2008 - 2T 2010

2T 2010

40
40

Valor

D

16-24
25-29
30-34

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (%)

H

N

E

T

D

H

N

E

T

46

45

79

12*

91

50

39*

67

22*

90

-37,0

-42,2

-22,8

-75,6*

-39,7

-26,1

-44,7*

-24,1

-55,9*

-35,6

43

47

58

31*

89

-17,5

-24,1

-12,9

-32,7*

-21,1

35-54

86

81

121

45*

167

-24,1

-25,6

-11,7

-46,2*

-24,8

55-64

11*

10*

18*

3*

21*

11,8*

-10,1*

25,8*

-59,3*

0,4*

Total

236

221

Taxa (%)

D

H

16-24

46,0

25-29
30-34
35-54

344

113

457

-25,3

-32,9

N

E

T

D

H

N

E

T

45,4

50,4

28,0*

45,7

-5,5

-3,5

3,1

-29,2*

-4,4

31,0

23,8*

27,9

25,9*

27,4

-2,3

-9,7*

-1,3

-18,9*

-6,0

21,9

22,5

18,7

34,1*

22,2

0,0

-0,6

1,0

-3,0*

-0,3

12,8

11,0

10,3

20,2*

11,9

-4,2

-3,2

-1,1

-17,9*

-3,7

2T 2010

-16,0

-52,0

-29,2

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (pp)

55-64

8,2*

6,4*

6,8*

14,9*

7,2*

0,2*

0,8*

1,8*

-10,1*

0,7*

Total

18,7

16,3

15,9

24,6

17,5

-4,4

-4,4

-1,2

-16,9

-4,3

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals.
*Dada estadísticament no significativa.
**D=dona, H=home, N=nacional, E=estranger, T=total.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Aquestes diferències són majors al sector públic, on la temporalitat de la gent jove es troba molt per
sobre de la dels adults. Al sector privat, tot i existir unes diferències menors, són també prou significatives. Convé destacar, però, que en els darrers dos anys la temporalitat s’ha reduït de forma significativa al sector privat (via una destrucció de llocs de treball temporals superior a la de llocs de treball
indefinits), mentre que al sector públic s’ha mantingut.

GRÀFIC 16. Taxa de temporalitat (16-64 anys), per grups d’edat i naturalesa de l’ens
contractant. Catalunya, 2T 2010
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
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Aparentment, doncs, els individus més joves iniciarien la seva vida laboral amb major probabilitat amb
un contracte temporal en una empresa privada. A mesura que avancés la seva vida laboral, la tendència seria deixar de ser assalariat/da, ser-ho en una empresa privada amb contracte indefinit o ser-ho al
sector públic (a la llarga, també amb contracte indefinit). És a dir, existiria un mercat de treball primari,
amb llocs de treball estables i un de secundari, marcat per la inestabilitat. Per accedir al mercat primari,
caldria fer-ho des del mercat secundari.
Entre els que no són assalariats/des (que són una minoria), hi hauria una evolució d’ajudant/a en el negoci
familiar, per convertir-se a autònom/a i acabar sent, minoritàriament, empresari/ària amb assalariats/des.
Òbviament, les trajectòries vitals individuals, tant entre els assalariats/des com entre els no assalariats/des,
poden diferir en gran mesura d’allò que s’apunta aquí com a tendència agregada de la població.
Les dades de contractació que ofereix l’Observatori del Treball, mostren alguns aspectes destacats.
D’entrada, s’observa una important contractació en base a contractes temporals. Així, el 89,5% dels
nous contractes entre la població menor de 30 anys són temporals, front un 86,8% dels de la població
major de 30 anys. Entre els contractes indefinits, destaquen els d’ordinari a temps indefinit i els de
conversió a indefinits, sent aquests segons més importants entre la població jove. Entre els contractes
temporals, sobresurten els contractes eventuals per circumstàncies de la producció i els d’obra i servei.
En canvi, és destacable el baix pes dels contractes temporals d’inserció, pràctiques i formació, que
només representaven l’1,0% dels nous contractes temporals entre els/les joves l’any 2010.

TAULA 12. Contractació per trams d’edat i tipus de contracte. Catalunya, 2008-2010*

2010

Indefinit

Total

Var. 20082010 (%)

Var. 20082010 (pp)

<30

>=30

<30

>=30

<30

>=30

<30

>=30

Ordinari per temps indefinit

45

83

45,0

50,9

-39,7

-30,2

4,4

1,7

Foment de la contractació
indefinida

16

23

15,6

13,9

-57,4

-33,7

-4,3

-0,2

Convertits en indefinits

39

56

39,2

34,5

-45,7

-35,6

-0,1

-1,6

0

1

0,2

0,7

-42,3

-26,8

0,0

0,1

Total

100

163

10,5

13,2

-45,6

-32,6

-4,8

-5,1

Obra o servei

298

423

34,9

39,4

-16,4

0,6

-0,2

0,5

Eventuals circumstàncies
producció

389

441

45,5

41,1

-21,7

-7,3

-3,4

-2,9

Interinitat

154

194

18,1

18,1

5,8

19,8

3,7

3,1

Inserció, pràctiques i formació

9

1

1,0

0,1

-22,9

-58,1

-0,1

-0,2

Altres

4

13

0,5

1,2

-27,6

-27,8

-0,1

-0,5

Total

854

1.073

89,5

86,8

-15,9

-0,6

4,8

5,1

954

1.236 100,0 100,0

-20,5

-6,5

0,0

0,0

Indefinit minusvàlids

Temporal

Pes 2010 (%)

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals.
*L’any 2010 el nombre de contractes s’ha extrapolat dels onze mesos disponibles en el moment de realització d’aquesta taula.
Així doncs, les dades disponibles s’han dividit per onze i multiplicat per dotze a fi d’obtenir una dada comparable a la de l’any
2008.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball.
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Pel que fa a la variació entre 2008 i 2010, sobresurt la major caiguda en la contractació dels individus
joves, tant pel que fa a contractació indefinida com temporal.14 Destaquen les diferències entre el grup
de població jove i adulta en determinats contractes. Així, la caiguda hauria estat especialment intensa
entre els/les joves, en comparació amb les persones adultes, en el contracte de foment de la contractació indefinida (-57,4% per als menors de 30 anys, front el -33,7% per als majors de 30 anys), i entre
els contractes temporals, els contractes d’obra i servei (-16,4% per als menors de 30 anys i +0,6% per
als majors de 30 anys) i els eventuals per circumstàncies de la producció (-21,7% per als menors de 30
anys i -7,3% per als majors de 30 anys).
En ambdós grups d’edat creix el pes dels contractes temporals en una proporció similar durant aquests
dos anys. Pel que fa a contractes específics, sobresurt, entre els individus joves, el major pes dels contractes ordinaris a temps indefinit i el menor pes del contracte de foment de la contractació indefinida.
En els contractes temporals, sobresurt, per als dos grups d’edat, la caiguda del pes dels contractes
eventuals per circumstàncies de la producció i el respectiu increment dels contractes d’interinitat.
Segons dades de l’EPA,15 la major part de població amb contracte temporal es concentra en contractes
d’obra o servei, sent els eventuals un percentatge molt inferior al que mostraven les dades de contractació. En canvi, els contractes d’aprenentatge, formació i pràctiques representen un percentatge
considerable entre la població jove. Les diferències en la font d’informació anterior es podrien explicar,
principalment, per la durada de cadascun dels contractes.
GRÀFIC 17. Tipus de contracte temporal, per edats. Catalunya 2T 2010

48,9
53,0

Obra o servei

15,5
15,6

Per circumstàncies de la
producció
Aprenentatge, formació o
pràctiques

10,2
0,5

Cobreix una absència

Altres

9,9
17,3
15,5
13,7

<30

>=30

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

14. Part d’aquesta caiguda es pot explicar per les variacions en el pes de cadascun dels grups. És a dir, la pèrdua de pes de les persones joves
al conjunt de la població es veuria també reflectida en la firma de nous contractes. Així doncs, la caiguda de la firma de contractes està
sobreestimada pel que fa als individus joves i subestimada per a la població adulta.
15. A diferència de la font d’informació anterior, que mesurava el flux anual de contractes temporals, l’EPA mesura l’estoc de contractes temporals.
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És a dir, segons l’EPA, el fet diferenciador entre persones joves i adultes pel que fa al contracte temporal es
limitaria al major percentatge de població ocupada amb un contracte temporal per aprenentatge, formació
o pràctiques, i un menor percentatge de població amb un contracte per cobrir absències o per obra i servei.

Retribucions salarials
Tal i com s’observa al gràfic següent, elaborat a partir de dades de l’Enquesta d’estructura salarial, la
mitjana de guanys per treballador s’incrementa a mesura que ho fa l’edat, arribant pràcticament a
doblar-se entre els individus menors de 25 anys i els individus d’entre 45 i 54 anys. S’aprecia també un
major increment entre els homes que entre les dones, que tenen, de mitjana, en tots els trams d’edat,
uns guanys anuals inferiors als dels homes, si bé la diferència s’incrementa amb l’edat. O, dit d’una altra manera, les diferències salarials entre gèneres són menors entre la població jove que entre l’adulta.
GRÀFIC 18. Guanys mitjans per treballador/a, per gènere i trams d’edat. Catalunya, 2008

30,8
27,8

26,8

26,5

24,6

22,8
18,7

29,6

20,8 20,9

22,1

21,6

14,4
13,4

12,2

<25

25-34
Dones

35-44
Homes

45-54

>=55

Total

Unitats: milers d’euros del 2008.
Font: Enquesta d’estructura salarial INE.

Si bé la major part d’aquest diferencial en guanys mitjans s’explicaria pel cicle vital del treballador/a, que incrementa la seva productivitat amb el pas dels anys, i per tant, també el salari, hi pot haver algun altre component
atribuïble a altres factors que acabin conduint a part de la població jove a ocupar llocs de treball precaris.

Accidentalitat
Tal i com s’observa al gràfic, l’accidentalitat, mesurada en accidents per cada cent persones ocupades,
és superior entre la població jove, si bé durant els últims anys s’han reduït notablement les diferències
respecte a la població adulta, i l’any 2009 aquestes eren pràcticament inexistents.
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GRÀFIC 19. Accidentalitat laboral per trams d’edat. Espanya, 1997-2009
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Unitats: accidents per cada cent persones ocupades.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA i del Ministeri de Treball i Immigració.

4.2.2.2. La població desocupada
Entre la població desocupada, destaca el menor creixement de la població jove desocupada respecte
a la població adulta, especialment entre la població de 25 a 29 anys. Aquest fet s’explicaria per la
transició demogràfica, que durant aquests dos anys hauria fet que bona part de la població d’aquest
grup d’edat hagués passat al grup de població de 30 a 34 anys, que sí que presenta un creixement de
la població aturada major que el de la població adulta.
TAULA 13. Població desocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat**.
Catalunya, 2T 2008 - 2T 2010

2T 2010
Valor

D

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (%)

H

N

E

T

D

H

N

E

T
123,0

16-24

60

82

96

45*

142

116,4

128,1

119,8

129,9*

25-29

38*

45*

56

27*

83

124,2*

33,2*

74,2

45,7*

63,8

30-34

43

67

64

45*

110

95,7

273,1

219,9

129,8*

175,2

35-54

129

149

192

86

279

161,3

122,8

161,9

100,3

139,1

55-64

24*

38

49

13*

62

159,4*

222,3

167,2

393,9*

194,5*

Total

295

381

459

216

675

134,7

128,9

143,7

108,9

131,4
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2T 2010

Var. 2T 2008 - 2T 2010 (pp)

Taxa (%)

D

H

N

E

T

D

H

N

E

T

16-24

36,8

43,5

37,0

50,2*

40,4

20,9

26,2

20,9

32,2*

23,7

25-29

17,7*

19,4*

17,1

22,6*

18,6

10,4*

7,0*

8,3

9,1*

8,5

30-34

16,9

21,0

15,1

30,7*

19,1

8,9

15,6

10,7

18,0*

12,6

35-54

14,6

14,0

11,9

26,0

14,3

8,5

7,6

7,1

11,9

8,0

55-64

12,6*

14,2

11,7

38,2*

13,6

7,4*

10,1

7,3

31,2*

9,0*

Total

17,2

18,4

15,0

30,0

17,8

9,7

10,6

8,9

16,0

10,2

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals.
*Dada estadísticament no significativa.
**D=dona, H=home, N=nacional, E=estranger, T=total.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Les taxes d’atur i les seves variacions mostren un increment important de la població jove desocupada, especialment entre els/les joves de 16 a 24 anys, que han vist incrementada la seva taxa d’atur
amb 23,7pp, fins a situar-la en el 40,4%, gairebé el triple que la població de 35 a 54 anys (14,3%).
Sobresurt l’increment de la taxa d’atur entre els individus de nacionalitat estrangera i els homes, si bé
aquesta és una tendència generalitzable al conjunt de la població.
Part d’aquest menor creixement en l’atur (especialment entre la població de 25 a 29 anys) s’explicaria
també perquè part de la població jove hauria passat d’aturada a inactiva, a diferència d’allò que passa
entre la població adulta, com s’observa al gràfic següent.
GRÀFIC 20. Població desocupada (16-64 anys), variació interanual per grups d’edat.
Catalunya, 2T-2008 - 2T 2010
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Una altra diferència significativa entre els individus joves i la població adulta resulta en l’experiència
professional. Així doncs, entre la població jove aturada de 16 a 24 anys, el 36,8% dels individus no
han treballat mai abans, mentre que, entre la població de 25 a 29 anys, el 9,0% dels que no tenen
feina no han treballat mai abans, molt per sobre del 2,1% existent entre la població de 35 a 54 anys.
GRÀFIC 21. Població aturada que no ha treballat mai abans sobre el total de població
aturada (16-64 anys) per trams d’edat. Catalunya, 2T 2010
40,0

36,8

35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
9,0

10,0

3,1

5,0
0,0

16-24

25-29

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
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En base a dades d’atur registrat per al mes de maig16 del 2010, s’observa que entre els individus
menors de 25 anys sobresurt, en comparació amb el tram d’edat de 35 a 54 anys, el percentatge de
població que no ha treballat mai abans.17 Entre la població de 25 a 29 anys, on la població aturada
registrada que no ha treballat mai abans és similar a la de la població de 35 a 54 anys, s’observa, en
comparació a aquesta, un menor percentatge d’aturats a la indústria i, en menor mesura, a la construcció. La diferència es compensa amb un major pes del sector serveis entre els aturats.

GRÀFIC 22. Atur registrat per sector d’activitat de l’última ocupació i trams d’edat.
Catalunya, maig 2010
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball.

16. L’Observatori del Treball no ofereix sèries d’atur registrat per sectors i trams d’edat més enllà dels mesos de l’any 2010. Per aquest motiu
s’ha utilitzat el mes de maig del 2010, a fi de fer-lo comparable al segon trimestre de l’any 2010 de l’EPA.
17. El percentatge difereix del que ofereix l’EPA, atès que bona part de la població que declara estar desocupada a l’EPA i no ha treballat
mai abans (i per tant no té dret a subsidi/prestació d’atur) no arriba a registrar-se als serveis públics d’ocupació, i no apareix, per tant, a
les estadístiques administratives.
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Dins del grup de la població aturada que ha treballat abans s’observa una forta relació entre l’edat i el
temps a l’atur. Així, entre la població jove aturada que ha treballat abans, un 22,9% entre la població
de 16 a 24 anys fa un any o més que va deixar l’última feina, front un 35,4% entre la població de 25
a 29 anys. En canvi, entre la població adulta de 35 a 54 anys, aquest percentatge creix fins al 51,1%.

GRÀFIC 23. Població aturada de llarga durada que ha treballat abans sobre la població
aturada (16-64 anys) per trams d’edat. Catalunya, 2T 2010
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Aquestes dades no varien excessivament si s’estudia el conjunt de la població desocupada (hagin treballat abans o no) i el temps que porten buscant feina. S’aprecia, de nou, una major severitat de l’atur
entre la població adulta que entre la població jove. Així doncs, la taxa d’atur és superior entre els/les
joves, però la permanència en situació d’atur és inferior fruit d’una major rotació, el que en disminueix
la severitat.
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GRÀFIC 24. Població aturada (16-64 anys) per trams d’edat i temps
buscant feina. Catalunya, 2T 2010
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Entre la població més jove (16-24 anys) destaca que un percentatge important dels qui es troben en
situació d’atur no cobren cap prestació o subsidi, tot i estar inscrits en els serveis públics d’ocupació.18
És a dir, malgrat la menor severitat de la situació d’atur entre els individus joves, aquests tindrien també
una menor protecció social, que s’hauria de veure compensada, en bona mesura, per una protecció
familiar o una protecció basada en la xarxa social de l’individu.

18. Els percentatges de població inscrita s’han calculat en base a la població inscrita dividida per la població activa, a fi d’obtenir una xifra
similar a la taxa d’atur. Així, la taxa d’atur és similar al percentatge de persones inscrites als serveis públics d’ocupació sobre la població
activa en els trams d’edat de 25 a 54 anys. Entre la població de 16 a 24 anys el percentatge que no es troba inscrit i es declara com a aturat
correspon, en bona mesura, a la població que no ha treballat mai abans. Entre els majors de 54 anys, existeix un major percentatge de
població inscrita sobre la població activa que la taxa d’atur. Això s’explicaria pel percentatge de població que està inscrita, tot i trobar-se
en situació d’inactivitat.
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GRÀFIC 25. Taxa d’atur i població en relació a si estava inscrita o no als serveis públics
d’ocupació, si rebia o no prestació i segons relació amb l’activitat, per trams d’edat.
Catalunya 2T 2010
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Pel que fa al grau d’ocupabilitat, amb dades d’atur registrat del març19 del 2010, s’observa una major
ocupabilitat dels individus joves, motivada, probablement, pel menor temps a l’atur i per una major
mobilitat, tant laboral com residencial, fruit de la menor càrrega familiar.

19. Es tracta de l’últim mes disponible a l’Observatori del Treball sobre ocupabilitat.
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GRÀFIC 26. Grau d’ocupabilitat (16-64 anys), per trams d’edat. Catalunya, març 2010

3,9
18,4

18,2

17,1

42,7

40,9

40,2

14,2
17,1

35,9

31,3

34,9
34,7

35,8

34,4

3,1

6,2

8,2

16-24

25-29

30-34

Alta

Mitjana

Baixa

47,7

15,0

35-54

55-64

Molt baixa

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball.

Tal i com s’observa a la següent figura, la problemàtica de l’atur entre la població jove sembla concentrar-se al voltant de principals àrees urbanes de Barcelona i Tarragona, amb el Baix Penedès i l’Anoia
com a comarques amb un major percentatge de joves a l’atur. Destaquen també comarques com el
Baix Empordà, la Noguera, el Baix Ebre i el Montsià, amb percentatges superiors al 10,0%.
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FIGURA 1. Pes de la població jove aturada sobre la població jove (16-29 anys) per
comarques.20 Catalunya, 2T 2010

7.3

9.2

6.3

7.4
8.7

9.3

8.7

7.1

7.9

9.0
9.7

6.4

9.8

10.6

9.8

10.6

9.2
10.9

6.5
7.2

8.9

7.1

10.4

8.8
11.0

8.3
8.4

10.1

12.4

9.5

9.9

10.5
13.4

10.0

9.8

8.9

11.1

11.1

4.6
10.9

10.2

Unitats: percentatges.20
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball. Departament de Treball (Generalitat de Catalunya) i Padró
2009 (INE).

20. Les dades d’atur s’han obtingut de la mitjana de població jove (16-29 anys) registrada com a aturada els mesos d’abril, maig i juny de
2010. Aquesta població s’ha dividit per la població que tenia entre 15 i 28 anys l’any 2009, obtinguda del Padró.
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Convé ressaltar, però, que una diferent taxa d’activitat del jovent entre comarques podria alterar
considerablement els resultats que es presenten en el mapa anterior a nivell interpretatiu.21 De fet,
analitzant dades de l’EPA d’àmbit provincial i per al segon trimestre de l’any 2010, destaca la major
taxa d’atur de Lleida entre la població de 16 a 29 anys, amb un 32,0%, seguida de Tarragona, amb
un 31,9%, Girona, amb un 30,1% i Barcelona, amb un 27,0%, el que contradiu les dades del mapa
anterior. Ara bé, si s’estudia el pes dels aturats sobre la població jove22 per províncies, Girona i Tarragona tenen els percentatges més elevats, i Barcelona és la que presenta una proporció menor de joves
aturats. És a dir, la taxa d’activitat de Lleida és menor.

4.3. Contextualització i comparació de la situació de la població
jove en l’àmbit laboral català amb l’àmbit laboral d’Espanya
i la Unió Europea
Una vegada comparada la població jove a Catalunya respecte a la població adulta, cal comparar la
situació que viu actualment la població jove a Catalunya respecte a la població jove a Espanya i Europa,
per determinar si l’evolució és millor o pitjor que aquestes, i en quins aspectes.
En aquest apartat només es compararan les poblacions de 16 a 29 anys a fi d’acotar l’estudi. Així
doncs, si amb l’estudi del context català s’estudiaven les diferències de la població jove respecte al
conjunt de població, a partir d’ara només s’estudia el comportament de la població jove a Catalunya
respecte al conjunt de la població jove a Espanya i Europa. De nou, s’estudien els canvis entre el segon trimestre del 2008 i el segon trimestre del 2010 a fi d’avaluar l’impacte de la crisi en els diferents
àmbits territorials.

4.3.1. Comparativa amb Espanya
La comparativa amb Espanya permet estudiar el comportament diferenciat de la població jove catalana
en un mercat de treball homogeni, regulat per una normativa comuna, i que presenta unes característiques socials i una composició similars a les de Catalunya.

4.3.1.1. Població en edat de treballar
Com s’observa al gràfic següent el pes de la població jove sobre la població en edat de treballar s’ha
reduït a totes les comunitats autònomes, en el que és una tendència generalitzada al conjunt de l’Estat. La població jove a Catalunya el segon trimestre de l’any 2010 representava el 24,0% de la població
amb edat de treballar, un valor pròxim a la mitjana de l’Estat, que era del 24,3%.

21. Malauradament no es disposa de dades d’afiliació per edats i per comarques, el que impedeix aproximar, mínimament, una taxa d’atur
per a la població de 16 a 29 anys per comarques.
22. Per eliminar també els efectes de les diferents taxes d’activitat al territori.
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GRÀFIC 27. Pes de la població jove (16-29 anys) sobre la població en edat de treballar
(16-64 anys), per comunitats autònomes. Espanya, 2T 2008 i 2T 2010
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La caiguda del pes de la població jove a Catalunya (-1,6pp) es troba pròxima a la mitjana del conjunt
de l’Estat, on el pes dels joves cau 1,8pp.

4.3.1.2. Població activa
La població jove (16-29 anys) és de les més actives de l’Estat espanyol. Així, el segon trimestre de l’any
2010, presentava una taxa d’activitat del 68,7%, només superada per les Illes Balears (71,5%).
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GRÀFIC 28. Taxa d’activitat de la població jove (16-29 anys), per comunitats autònomes.
Espanya, 2T 2008 i 2T 2010
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Destaca el fet que la majoria de comunitats han vist reduïda la seva taxa d’activitat respecte al segon
trimestre de l’any 2008, a excepció de les Illes Balears i Navarra, que l’han incrementada lleugerament.
Catalunya, que ha vist reduïda la taxa d’activitat en 1,9pp, es troba lluny de la mitjana estatal, on la
taxa d’activitat ha caigut 3,1pp.

Població ocupada
Pel que fa a la població ocupada, Catalunya era al segon trimestre de l’any 2010 la segona comunitat autònoma amb un major percentatge de població jove ocupada, amb un 49,3%, per darrere de
Navarra.
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GRÀFIC 29. Taxa d’ocupació de la població jove (16-29 anys), per comunitats autònomes.
Espanya, 2T 2008 i 2T 2010
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

A totes les comunitats, sense excepció, la taxa de població jove ocupada s’ha reduït entre el segon
trimestre del 2008 i el segon trimestre del 2010. Catalunya, amb una pèrdua de 12,2pp en la taxa
d’ocupació, se situa lleugerament per sobre de la mitjana estatal, on la taxa d’ocupació ha retrocedit
12,2pp.
Pel que fa al treball a temps parcial, Catalunya ha incrementat lleugerament el percentatge de població jove que treballa a temps parcial respecte als que treballen a temps complet (+0,1pp) entre el
2008 i el 2010. Malgrat això, ho ha fet en menor mesura que la mitjana del conjunt de comunitats
autònomes (+4,2pp). Així doncs, si al segon trimestre de l’any 2008 Catalunya era la regió amb un
major percentatge d’individus joves treballant a temps parcial, l’any 2010 se situava per sota de la
mitjana estatal.
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GRÀFIC 30. Taxa de treball a temps parcial de la població jove (16-29 anys), per
comunitats autònomes. Espanya, 2T 2008 i 2T 2010
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

És a dir, així com en d’altres comunitats el treball a temps parcial hauria ajudat a mantenir part de la
població jove ocupada, reduint el temps de treball, a Catalunya aquesta correcció no s’hauria produït,
acumulant el gruix de la pèrdua en el nombre d’ocupats.
Destaca el fet que Catalunya és la comunitat autònoma que presenta una menor temporalitat entre la
població jove. Durant els darrers dos anys, la temporalitat s’ha reduït a totes les comunitats, a excepció
de Múrcia, Comunitat Valenciana, Illes Balears i La Rioja. Catalunya és, després d’Andalusia (-7,7pp),
la comunitat autònoma on més s’ha reduït la taxa de temporalitat, amb 6,1pp menys que al segon
trimestre del 2008, molt per sobre del conjunt de l’Estat, on ha caigut 3,4pp.
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GRÀFIC 31. Taxa de temporalitat de la població jove (16-29 anys), per comunitats
autònomes. Espanya, 2T 2008 i 2T 2010
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Població desocupada
Pel que fa a la població desocupada, la tònica general ha estat d’un increment considerable de la taxa
d’atur. A Catalunya, l’increment ha estat de 15,2pp, per sobre del conjunt d’Espanya (+14,7pp). Al
segon trimestre de l’any 2010, Catalunya se situava amb una taxa d’atur juvenil entre mitja i baixa
respecte al conjunt de comunitats autònomes, si bé al segon trimestre del 2008 se situava clarament
al grup amb menor taxa d’atur juvenil.
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GRÀFIC 32. Taxa d’atur de la població jove (16-29 anys), per comunitats autònomes.
Espanya, 2T 2008 i 2T 2010
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Aquest fet s’explicaria, en part, per la menor reducció de la taxa d’activitat juvenil experimentada a
Catalunya entre el segon trimestre de l’any 2008 i el segon trimestre de l’any 2010.
En resum, doncs, la població jove a Catalunya manté una elevada taxa d’activitat i d’ocupació, i una
taxa d’atur inferior a la mitjana. Pel que fa als ocupats, la temporalitat és baixa i el percentatge de
població jove treballant a temps parcial s’ha incrementat en menor mesura que a la resta de l’Estat fins
a situar-se en valors pròxims a la mitjana.

4.3.2. Comparativa amb Europa
La comparativa amb alguns dels principals països europeus permet estudiar diferents economies i
societats, amb un tracte diferenciat de la població juvenil al que es dóna a Catalunya. Així doncs, si
la comparativa amb Espanya permetia estudiar les diferències en un mercat més o menys homogeni i
regulat per unes mateixes normes o lleis, l’estudi que es realitza a continuació permet distingir comportaments diferenciats respecte a poblacions diferents.
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4.3.2.1. Població en edat de treballar
De la comparativa amb alguns països europeus s’observa que el pes de la població jove a Catalunya
el segon trimestre de l’any 2010 és inferior al de la majoria de països europeus. La tendència generalitzada durant els últims dos anys ha estat de pèrdua de pes de la població de 15 a 29 anys. Així, com
s’observa al gràfic, només el Regne Unit, Suècia, Noruega, Finlàndia, els Països Baixos i Dinamarca han
vist incrementat el pes de la població jove sobre la població de 16 a 64 anys.

GRÀFIC 33. Pes de la població jove (15-29 anys) sobre la població en edat de treballar,
per a alguns països europeus i Catalunya*. Europa, 2T 2008 i 2T 2010
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*En el cas de Catalunya, població de 16 a 29 anys.
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat i les microdades de l’EPA.

Sí que s’observa, però, una major intensitat en la reducció del pes de la població jove en el cas català,
només superada per Irlanda i Espanya.

4.3.2.2. Població activa
Tal i com ja passava en el context espanyol, la taxa d’activitat a Catalunya se situa entre les més altes
del conjunt de països estudiats, només superada pels Països Baixos i Dinamarca. Així mateix, s’observa
també que la major part dels països estudiats veuen reduïda la seva taxa d’activitat juvenil, a excepció
de França, Polònia i Grècia que, per altra banda, eren països amb taxes d’activitat juvenil baixes.
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GRÀFIC 34. Taxa d’activitat de la població jove (15-29 anys), per a alguns països
europeus i Catalunya*. Europa, 2T 2008 i 2T 2010
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*En el cas de Catalunya, població de 16 a 29 anys.
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat i les microdades de l’EPA.

La reducció de la taxa d’activitat de la població de 15 a 29 anys que experimenta Catalunya es veu
superada de bon tros per països com Dinamarca, Finlàndia i Noruega, entre els països amb una taxa
més elevada, i per Espanya, Irlanda, Portugal i Itàlia, entre els països amb taxes d’activitat més baixes.

Població ocupada
Pel que fa a la taxa d’ocupació de la població de 15 a 29 anys, la majoria de països la veuen disminuïda
durant el període comprès entre el segon trimestre del 2008 i el segon del 2010, amb l’única excepció
de Polònia. Catalunya destaca per la magnitud de la variació (-12,2pp), només equiparable a les de
Dinamarca (-10,0pp), Irlanda (-13,2pp) i Espanya (-11,5pp).
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GRÀFIC 35. Taxa d’ocupació de la població jove (15-29 anys), per a alguns països
europeus i Catalunya*. Europa, 2T 2008 i 2T 2010
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*En el cas de Catalunya, població de 16 a 29 anys.
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat i les microdades de l’EPA.

Aquest fet ha provocat que Catalunya passi de ser un territori amb una elevada taxa d’ocupació a
situar-se al voltant de la mitjana de la UE-15 i la UE-27 i lluny dels Països Baixos, Dinamarca, Àustria
o Noruega.
Pel que fa al percentatge de població juvenil de 15 a 24 anys treballant a temps parcial, destaca un
increment generalitzat al conjunt de països estudiats, a excepció de França i Alemanya.
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GRÀFIC 36. Percentatge de la població jove (15-24 anys) treballant a temps parcial, per a
alguns països europeus i Catalunya*. Europa, 2T 2008 i 2T 2010
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*En el cas de Catalunya, població de 16 a 24 anys.
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat i les microdades de l’EPA.

Entre els que han incrementat en major mesura el percentatge de població jove treballant a temps
parcial apareixen Irlanda, Catalunya23 i Espanya.
En l’estudi de la temporalitat s’observa un comportament diferenciat entre Catalunya i la majoria de
països estudiats. Així, a excepció de Dinamarca i Catalunya, la temporalitat creix arreu.24 Aquest fet
provoca que Catalunya es trobi en una situació pròxima a la mitjana europea (tant UE-15 com UE-27)
al segon trimestre de l’any 2010.

23. Eurostat només ofereix dades sobre treball a temps parcial per a la població de 15 a 24 anys. Els resultats del gràfic poden semblar contradictoris amb els presentats en el context espanyol, on es veia que Catalunya incrementava de forma molt moderada el percentatge
de població jove (16 a 29 anys) treballant a temps parcial. Aquest fet s’explicaria pel canvi en el grup d’edat estudiat.
24. El fet que Espanya incrementi la seva taxa de temporalitat juvenil s’explicaria pel diferent tram d’edat estudiat (de 16 a 24 anys) respecte
al de la secció en què s’estudia el context espanyol (de 16 a 29 anys), on la temporalitat es redueix. Per a Catalunya, el fet d’estudiar un
tram d’edat diferent no presenta cap efecte en l’anàlisi pel que fa a la temporalitat.
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GRÀFIC 37. Taxa de temporalitat de la població jove (15-24 anys), per a alguns països
europeus i Catalunya*. Europa, 2T 2008 i 2T 2010
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*En el cas de Catalunya, població de 16 a 24 anys.
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat i les microdades de l’EPA.

Població desocupada
Pel que fa a la taxa d’atur, Catalunya se situa, juntament amb Espanya, com el territori amb una major taxa d’atur entre la població de 15 a 29 anys, fruit de l’increment experimentat durant el període
2008-2010, on també sobresurt l’increment de la taxa d’atur a Irlanda.
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GRÀFIC 38. Taxa d’atur de la població jove (15-29 anys), per a alguns països europeus i
Catalunya*. Europa, 2T 2008 i 2T 2010
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*En el cas de Catalunya, població de 16 a 29 anys.
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat i les microdades de l’EPA.

Destaca el cas d’Alemanya, que no només no veu incrementada la seva taxa d’atur juvenil, sinó que
la redueix durant aquest període, sent una clara excepció entre el conjunt de països estudiats. La taxa
d’atur juvenil catalana, doncs, se situa lluny de les dels Països Baixos, Àustria, Noruega o Alemanya,
totes inferiors al 10,0%, i dobla, pràcticament, la mitjana europea.
En resum, en un àmbit europeu, Catalunya destaca per una major taxa d’atur, fruit d’una elevada taxa
d’activitat i una taxa d’ocupació pròxima a la mitjana. La temporalitat i el treball a temps parcial se
situen vora la mitjana de les taxes dels països europeus.
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5.

LA INSERCIÓ LABORAL DEL JOVENT: ACCÉS AL
MERCAT DE TREBALL I PERMANÈNCIA

En aquest apartat s’estudien les transicions del sistema educatiu al mercat de treball, els mètodes i la
intensitat en la cerca d’ocupació. L’estudi de transicions és important per avaluar el temps emprat en introduir-se al mercat de treball i què condiciona una millor o pitjor transició. L’anàlisi dels mètodes i la intensitat en la cerca d’ocupació permeten dibuixar els camins utilitzats per dur a terme aquesta inserció.

5.1. Transicions del sistema educatiu al mercat de treball
La transició entre vida juvenil i vida adulta es veu marcada, principalment, per l’accés a un mercat de
treball que permeti a l’individu vendre la seva força de treball, i obtenir, a canvi, uns ingressos que li
facilitin emancipar-se i abastir-se.
Valorar el grau d’èxit en la inserció laboral és complex. És difícil decidir si l’èxit s’assoleix en obtenir
la primera feina, un salari determinat, l’ocupació desitjada, un contracte determinat, etc. Òbviament,
l’adopció d’un o un altre criteri per determinar el grau d’inserció pot fer variar considerablement els
resultats de l’estudi, doncs no deixa de ser un aspecte subjectiu. En aquest estudi, i en paral·lel a molts
d’altres, s’ha considerat l’assoliment d’un contracte indefinit com a mesura d’èxit en la inserció; pel
que fa al grup d’individus que tenen un contracte indefinit, s’ha intentat estudiar en quina mesura es
mantenen en aquell lloc de treball.
Superat el problema de definició del concepte d’inserció, un dels principals problemes a l’hora de determinar si la inserció al mercat de treball ha finalitzat amb èxit o si, pel contrari, la persona encara no
es troba inserida és fixar el període de temps necessari per realitzar aquesta inserció. En general, s’utilitzen models de durada per estudiar la supervivència dels individus en la no inserció, la qual cosa permet prescindir d’haver de fixar un tall de temps determinat en l’estudi de la inserció. Aquests estudis,
normalment analitzen el període entre la finalització dels estudis i l’accés a la primera feina, o el període entre la primera feina i l’estabilitat laboral.25 Malgrat això, algunes fonts de dades ofereixen dades
descriptives sobre inserció en base a un període determinat a partir de la finalització dels estudis o des
de l’accés a la primera feina (un, dos, quatre anys, a partir del moment inicial). Atès que el criteri de
selecció d’aquest període és variable, els resultats que s’ofereixen també poden divergir. En la mesura
del possible, s’intentarà ordenar les dades de manera que la informació sigui fàcilment comprensible.
En aquest apartat s’estudien els passos de l’escola al treball, i del mercat de treball secundari al primari,
a fi de caracteritzar, en la mesura del possible, els diferents processos de transició, per tal que això
serveixi posteriorment per engegar polítiques encaminades a facilitar-los.
El perquè d’aquesta divisió del procés d’inserció és fàcil d’explicar. Atès que la temporalitat és elevada
entre els individus joves i el 90,0% dels nous contractes són temporals, la relació entre primera feina

25. Malauradament, la majoria d’estudis se centra en una o altra etapa, sense analitzar el període complet, des de la finalització dels estudis
fins a assolir l’estabilitat, principalment per la manca de bases de dades que ho permetin. Així, la MCVL no inclou informació sobre l’edat
de finalització dels estudis, i els fluxos de l’EPA no permeten estudiar un procés tan llarg.

67

ACCÉS I INSERCIÓ DEL JOVENT AL MERCAT DE TREBALL A CATALUNYA

i l’estabilitat és baixa. Així doncs, cal estudiar un segon pas, entre l’accés al mercat de treball i l’accés
a un contracte indefinit.
Òbviament, limitar les trajectòries d’inserció al pas de l’escola al treball i d’un treball temporal a un
d’indefinit és una simplificació important de les trajectòries d’inserció.26 Si bé aquesta simplificació pot
no agradar per excessiva, era necessària per acotar mínimament l’estudi. Atès que gairebé un 90,0%
dels contractes que es firmen són temporals, el pas previ per un contracte temporal és pràcticament
inevitable per als individus joves que entren per primera vegada al mercat de treball, i està molt present
entre els que ja hi porten algun temps.
Per cloure l’apartat, s’estudia l’aparellament entre l’oferta i la demanda de treball, per tal d’avaluar en
quina mesura una falta d’aparellament condiciona la inserció de les persones joves.

1.1.1.

Transicions de l’escola al treball

Per tal d’avaluar el pas del sistema educatiu al mercat de treball s’estudia, primerament, l’edat de finalització dels estudis i l’evolució recent de les relacions entre el sistema educatiu i el mercat de treball.
A continuació, s’ofereix una visió general referent a com es produeix la inserció al mercat de treball, i
finalment, s’estudien els determinants que en condicionen l’èxit.

La fi dels estudis com a inici de la transició al mercat de treball
La fi dels estudis marca també l’edat d’entrada al mercat de treball. Per aquest motiu, és important,
abans d’entrar a estudiar el procés d’accés de les persones joves al mercat de treball, parar-se a analitzar en quin moment, i en quines condicions, aquestes finalitzen els estudis.
Com s’observa al gràfic 1, al segon trimestre de l’any 2010, la major part de la població de 16 a 29
anys assoleix o cursa educació superior (38,2%), un percentatge considerable. Sorprèn, també, l’elevat percentatge de població que ja ha finalitzat els estudis i té un nivell de formació de, com a molt,
secundària obligatòria (31,5%). Si a aquest fet se li suma que una part dels que cursen secundària
obligatòria abandonaran els estudis en aquesta etapa, s’obté una població polaritzada a nivell educatiu, amb un percentatge elevat de població amb nivells educatius baixos i un percentatge elevat de
població amb nivells formatius elevats, mentre que una proporció menor presenta estudis de nivell mig
(secundària de segona etapa).

26. Miret et al. (2008) estudien les trajectòries d’inserció en base a un estudi per conglomerats en funció dels anys d’estudis i els anys treballats. Malauradament, les trajectòries es veuen molt influïdes pel nivell d’estudis. Serra (2007) en base a Casal (1996) distingeix cinc modalitats d’inserció en funció de la seva precocitat o el seu retard i la simplicitat o complexitat que presenta. En qualsevol cas, l’aportació
és més teòrica que pràctica. És a dir, la categorització de les trajectòries d’inserció és complexa.
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GRÀFIC 39.

Població jove (16-29 anys) segons nivell formatiu, en funció de si encara
estudia o ja ha acabat els estudis. Catalunya, 2T 2010
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Del conjunt de població de 16 a 29 anys, el 34,7% de la població seguia estudiant. Evidentment,
aquest percentatge varia en funció de l’edat, i s’observa com dels 16 als 19 anys el 72,6% de la població es declara estudiant, mentre que entre els 20 i 24 anys el 37,9% es declara estudiant, i entre els
25 i 29 anys, només el 12,3% segueix estudiant. És a dir, als 24 anys la major part de la població ja ha
abandonat la condició d’estudiant.27

27. Malauradament, les dades disponibles de l’EPA no permeten desagregar més els trams d’edat. Per a més informació sobre el tema, vegeu
Miret et al. (2008) amb dades referents a l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2007.
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GRÀFIC 40.

Població jove (16-29 anys) que continua estudiant, per trams d’edat.
Catalunya, 2T 2010
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Com s’observa al gràfic28 següent, un 29,4% de la població de 16 a 29 anys que ja no cursa estudis
reglats finalitza els estudis abans dels 16 anys; un 39,6% de la població jove finalitza els estudis entre
els 16 i els 18 anys, mentre que el 30,9% restant es reparteix entre els 19 i els 29 anys, amb un pic de
menor importància als 23-24 anys, aproximadament l’edat en què molts dels estudiants finalitzen els
estudis universitaris.

28. Les dades subestimen l’edat d’abandonar el sistema educatiu, atès que aquells individus que cursen educació superior o secundària de
segona etapa i que encara no han abandonat el sistema educatiu no apareixen al gràfic en centrar-se exclusivament en aquells que ja
han finalitzat els estudis. Per aquest motiu s’hi inclou també informació de la població de 30 a 34 anys, menys afectada per aquest problema, si bé entre aquests, en no estar implantada l’ensenyança secundària obligatòria, molts abandonen els estudis abans dels 14 anys.
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GRÀFIC 41.

Població jove (16-34 anys) que ja ha finalitzat els estudis segons la seva
edat de finalització. Catalunya, 2T 2010
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Segons Miret et al. (2008), i en base a una anàlisi de supervivència al sistema educatiu, hi ha factors
que determinen la permanència o l’abandó de l’educació. Així, és deixa d’estudiar més tard com major
és el nivell d’instrucció de la família de procedència (especialment si l’educació dels ascendents és universitària), si l’individu és dona i catalanoparlant. També s’estudia durant més anys a major grandària
del municipi.29 En canvi, si els dos ascendents són estrangers, els anys d’escolarització dels fills/es és
menor.

Evolució recent de la relació entre educació i mercat de treball
La crisi econòmica pot haver afectat el pas del sistema educatiu al mercat de treball. A continuació es
realitza un breu exercici per comprovar quina ha estat l’evolució de la població jove que treballa i la de
la població jove que estudia.

29. Les universitats es concentren en les grans urbs, la qual cosa encareix l’educació universitària d’aquells que viuen en municipis petits.
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Estudiant les microdades de l’EPA a nivell agregat per als segons trimestres del 2008 i 2010 s’observa
que la major part de la població de 16 a 29 anys no estudia (65,3%). Entre la població que estudia, la
majoria es troba inactiva (67,4%), mentre que entre els i les que no estudien, una part important es
troba ocupada (63,5%). La població que combina feina i estudis és relativament baixa, amb un 22,7%
de les persones que estudien, o el que és el mateix, 91.000 persones, una xifra similar a l’altre extrem,
les que no estudien i es troben inactives, 93.000 persones que representen el 12,2% de la població
que no estudia.
Durant els darrers dos anys s’ha incrementat la proporció de joves que estudien (+4,5pp), fruit d’un
increment de la població estudiantil i un decreixement de la població que no estudia (en un context on
la població de 16 a 29 anys ha disminuït), provocat, probablement, per les males perspectives laborals.
Aquesta situació s’explica per una combinació de factors. Així, entre els que no estudien, el decreixement es produeix, principalment, entre la població ocupada, i en menor mesura entre la població
inactiva. La població aturada que no estudia, en canvi, s’ha incrementat. Per altra banda, entre els/les
persones que estudien, l’increment de la població aturada i la població inactiva expliquen el creixement
de la població estudiant. La població ocupada i que estudia, en canvi, decreix.

TAULA 14.

Població jove (16-29 anys), segons relació amb l’activitat i
els estudis.30 Catalunya, 2T 2010

No estudien

Estudien

Valor

Var. 2T
2008 -2T
2010 (%)

Pes
(%)

Var. 2T
2008 -2T
2010 (pp)

Valor

Var. 2T
2008 -2T
2010 (%)

Pes
(%)

Var. 2T
2008 -2T
2010 (pp)

Ocupats/des

483

-26,8

63,5

-11,8

91

-18,1

22,7

-6,9

Aturats/des

185

91,1

24,3

13,3

40

126,6

10,0

5,3

Inactius/ves

93

-22,9

12,2

-1,5

272

9,5

67,4

1,6

760

-13,2

65,3

-4,5

404

6,8

34,7

4,5

Total

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals.30
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

És a dir, aparentment, els individus que no estudiaven i que es trobaven ocupats (i han perdut la feina)
o inactius, haurien tornat a estudiar, ja sigui com a aturats o com a inactius. Òbviament, una part dels
individus que no estudiaven i han perdut la feina segueixen sense estudiar, incrementant el nombre
d’aturats que no estudien i, així mateix, una part dels individus que estaven ocupats i estudiaven
s’haurien centrat exclusivament en els estudis en perdre la feina, passant a ser aturats o inactius que
estudien.

30. Només inclouen formació reglada.
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Es podria dir, doncs, que davant les males perspectives econòmiques i laborals, molts dels individus
joves catalans haurien optat per buscar refugi en els estudis i continuar formant-se o tornar a estudiar,
fent un pas enrere en la seva inserció al mercat de treball.
Segons dades del mòdul especial de l’EPA per a l’any 2009, referent a la incorporació dels individus
joves al mercat de treball, que estudia la població d’entre 16 i 34 anys, dels individus que havien
cursat estudis oficials (1.796.000 de persones a Catalunya), un 23,6% havia treballat en algun treball
remunerat en algun moment durant els estudis -ja sigui durant les interrupcions en els estudis (2,4%),
compaginant feina i estudis (19,2%) o ambdues coses (2,0%)-, mentre que un 74,4% no ho havia
fet.31 És a dir, la majoria dels individus joves que està cursant estudis oficials no treballa mentre du a
terme els estudis.
D’entre els que ja havien acabat els estudis oficials (1.403.000 persones a Catalunya), un 69,6% declaraven estar treballant –un 15,6% ja treballaven en el moment de deixar els estudis, mentre que un
54,1% es va posar a treballar un cop que els va acabar-, mentre que un 28,5% declaraven no estar-ho
fent –un 20,1% no treballaven però tenien experiència professional, mentre que un 8,4% no tenien
experiència professional.32 Dels que treballaven després de finalitzar els estudis (977.000 persones), el
95,6% ho feien per compte aliena,33 mentre que el 4,4% restant ho feia per compte propi.

La inserció de l’escola al treball
Segons dades del mòdul especial de l’EPA per a l’any 2000 a Catalunya, la mitjana de temps, en mesos, que es tardava a trobar feina entre les persones que havien sortit per primera vegada del sistema
educatiu durant els darrers 10 anys (de l’any 1991 a l’any 200034) era de 28,6 mesos l’any 2000.
Malgrat això, segons Miret et al. (2008), la major part de la població que s’incorpora al mercat de
treball ho fa de forma ràpida. Així, segons dades de l’any 2007, més d’un 50,0% ja treballava en el
moment d’acabar els estudis o tardava menys d’un mes. En canvi, la població que no trobava feina fins
passat un any es reduïa al 4,2%.

31.
32.
33.
34.

El 2,0% restant no sap o no contesta.
L’1,8% restant no saben o no contesten, però no tenien experiència professional prèvia.
La informació disponible sobre aquestes 943.000 persones s’estudiarà al següent apartat.
Convé assenyalar que el període comprés entre 1991 i 2000 és un període d’elevades taxes d’atur, el que explicaria, en bona mesura, el
major temps que es triga a trobar feina segons aquesta font de dades, en comparació amb les altres fonts disponibles.
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GRÀFIC 42.

Temps d’espera fins a trobar feina des del moment en què s’acaben els
estudis de la població de 15 a 34 anys. Catalunya, 2007
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Font: Miret et al. (2008) en base a dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2007.

Segons dades de l’Enquesta AQUCAT 2008 per a joves universitaris, un 40,4% de la població universitària ja titulada estava treballant en el moment d’acabar els estudis, i només un 7,1% tardava més
d’un any a accedir a un lloc de treball. És a dir, la proporció de persones joves que ja treballaven abans
d’acabar els estudis era superior que la mitjana de població, però el percentatge de població que tardava més d’un any a trobar feina era lleugerament superior.
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GRÀFIC 43.

Temps des de la finalització dels estudis fins a la primera inserció laboral per
a la població titulada l’any 2004. Catalunya 2008

40,4

19,4
15,8
11,0
6,3

Abans
d'acabar

Menys d'1
mes

D'1 a 3
mesos

De 4 a 6
mesos

7,1

De 7 a 12 Més d'1 any
mesos

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta AQUCAT 2008.

Segons dades del mòdul de l’EPA de l’any 2009 per a Espanya, gairebé la meitat de la població de 16
a 34 anys tardaria més d’un any a trobar feina, amb un percentatge no menyspreable de població que
tardaria més de 3 anys a trobar-ne.
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GRÀFIC 44. Temps a trobar feina35 de les persones de 16 a 34 anys que van treballar
després de finalitzar els estudis oficials, des de la finalització del nivell d’estudis.
Espanya, 2009
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA – INE (Mòdul especial de l’any 2009 “Incorporació dels joves al mercat
laboral”).

Si es compara el temps requerit per trobar feina des de la finalització dels estudis, en ambdós mòduls
de l’EPA és considerablement superior al d’altres fonts. Si bé en el cas del mòdul especial dut a terme
l’any 2000 es podria entendre per raó de la mala conjuntura experimentada durant la dècada anterior
al moment de l’enquesta, en el mòdul especial de l’any 2009 es recullen dades d’un període important
de creixement econòmic. Probablement, el fet de restringir el recompte a ocupacions d’un mínim de
tres mesos de durada faci incrementar el temps fins a aconseguir una primera feina d’aquestes característiques. Malgrat això, és difícil interpretar per què vora un 35,0% de la població espanyola de 16
a 34 anys no va trobar feina fins al cap de tres anys o més d’haver acabat el nivell màxim d’estudis.
Segons dades per a Catalunya de l’any 2007 de Miret et al. (2008), la major part de la població de 30 a
34 anys ha estat ocupada més del 75,0% del temps des que es va posar a treballar, front una minoria
(1,9%) que no va arribar a treballar el 25,0% del temps un cop inserida en el mercat de treball.

35. Ocupació remunerada de més de tres mesos de durada.
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GRÀFIC 45.

Proporció d’anys ocupat/da de la població de 30 a 34 anys. Catalunya,
2007
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Font: Miret et al. (2008).

És a dir, si bé la major part de la població s’ha mantingut ocupada una proporció considerable del
temps, el 7,6% no ha estat ocupada durant un 50,0% o més del temps, i el 16,3% ha passat com a
mínim un cop per l’atur.

Determinants de l’èxit de la transició de l’escola al treball
L’èxit en la transició depèn de molts factors. A continuació s’intenta fer un estudi descriptiu, en base
a les dades disponibles, de quines són les principals variables que determinen l’èxit o la celeritat en la
inserció al mercat de treball.
Una primera variable per avaluar l’èxit en la inserció i la celeritat amb què aquesta es produeix és el
gènere. Així, amb dades del mòdul especial de l’EPA per a l’any 2000 i per a Catalunya, el temps necessari per trobar feina seria lleugerament inferior entre els homes (28,3 mesos) que entre les dones
(28,9 mesos).36 Aquesta diferència, poc significativa, s’hauria mantingut, segons el mòdul especial de
l’EPA del 2009. Així, la diferència en el temps a trobar feina a Espanya seria pràcticament nul·la entre

36. Les diferències de gènere són especialment significatives entre els individus amb estudis primaris o de secundària de segona etapa. Als
nivells educatius de secundària de primera etapa i educació superior no existirien, pràcticament, diferències entre homes i dones.
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homes i dones, ja que el 51,2% dels homes trobaria feina abans d’un any, mentre que el 48,9% de les
dones també aconseguiria trobar un lloc de treball. Miret (2008), amb dades del 2007 per a Catalunya,
tampoc no observa diferències de gènere en el temps de trobar la primera feina.
Les dades del mòdul especial de l’any 2009 semblen indicar, en base a dades per a Espanya, una major
facilitat per trobar feina a menor edat de l’individu. Així, malgrat que durant el primer mes hi ha un
major percentatge de joves de 26 a 34 anys que troben feina que d’individus entre 16 i 19 anys, durant
el primer any, el 65,0% dels individus joves d’entre 16 i 19 anys han trobat feina, per vora un 50,0%
entre els altres grups d’edat.

TAULA 15. Temps a trobar feina37 de les persones de 16 a 34 anys que van treballar
després de finalitzar els estudis oficials, des de la finalització dels estudis, per trams d’edat.
Espanya, 2009

<1 any

1 any a <3 anys

3 anys a <5 anys

5 anys a <10 anys

10 anys o més

16-19

65,0

25,81

7,27

1,26

0,63

20-22

50,9

29,93

13,64

4,59

0,96

23-25

51,4

23,13

13,04

11,57

0,89

26-34

49,3

24,71

9,47

10,6

5,91

Unitats: percentatges.37
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA – INE (Mòdul especial de l’any 2009 “Incorporació dels joves al mercat
laboral”).

Miret et al. (2008), en contrast amb les dades que ofereix el mòdul de l’EPA, no troba diferències significatives en el temps necessari per trobar feina per trams d’edat. Segons el mateix autor, entre els 29 i
els 30 anys, gairebé el 100,0% de la població estudiada ha treballat alguna vegada i entre els 21 i 22
anys ho ha fet vora el 50,0%.
El nivell d’estudis de la persona determina en gran mesura, també, la celeritat de la inserció. Així,
aparentment, a major educació, menor és el temps que es triga a trobar feina, com s’observa al gràfic
següent.

37. Ocupació remunerada de més de tres mesos de durada.
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GRÀFIC 46. Temps a trobar feina, per nivell formatiu i gènere (persones de 16 a 35 anys
que van sortir per primera vegada del sistema educatiu en els darrers 10 anys).
Catalunya, 2000

60,0
48,0

50,0
40,2
40,0

35,3

38,0 39,1
37,5

30,9 33,6
28,2

30,0

22,5 23,0
22,0

20,0
10,0
0,0
Primària

Secundària
1a etapa
Total

Homes

Secundària
2a etapa

Superior

Dones

Unitats: nombre de mesos.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA – INE (Mòdul especial de l’any 2000 “Transició de l’educació al mercat
laboral”).

Segons les dades d’un altre mòdul especial de l’EPA per a l’any 2009, l’educació seguiria facilitant
l’accés al mercat de treball. A un nivell més desagregat que les dades de l’any 2000 i, per a Espanya,
s’observa que mentre que, només el 42,7% de la població amb estudis primaris o inferiors troba una
feina abans d’un any després de finalitzar els estudis, aquest percentatge creix fins al 60,7% entre els
individus que tenen estudis universitaris.
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TAULA16. Temps a trobar feina38 de les persones de 16 a 34 anys que van treballar
després de finalitzar els estudis oficials, des de la finalització dels estudis, per nivell de
formació assolida. Espanya, 2009

<1 any

1 any a <3 anys

3 anys a <5 anys

5 anys a <10 anys

10 anys o més

Estudis primaris o
inferiors

42,7

20,5

13,5

13,3

10,0

Educació secundària
obligatòria

42,6

26,0

12,5

11,7

7,2

Batxillerat

43,8

25,2

10,7

15,8

4,4

Formació professional
de grau mig o
equivalent

56,1

24,6

9,4

7,2

2,6

Formació professional
de grau superior o
equivalent

58,8

24,2

7,2

7,3

2,5

Estudis universitaris

60,7

25,9

7,6

4,9

0,9

Total

50,1

25,0

10,3

9,9

4,6

Unitats: percentatges.38
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA – INE (Mòdul especial de l’any 2009 “Incorporació dels joves al mercat
laboral”).

Amb dades referents a titulats universitaris l’any 2004, recollides l’any 2008 a l’Enquesta AQUCAT,
s’observa una major facilitat en la inserció entre les persones estudiants de carreres de tipus tècnic i
relacionades amb ciències de la salut, i una major dificultat entre les carreres d’humanitats, mentre
que les persones estudiants d’àrees experimentals o relacionades amb les ciències socials, presenten
nivells intermedis.39
Segons Miret et al. (2008), el nivell formatiu condiciona també la categoria ocupacional que s’ocupa
quan s’accedeix al mercat de treball, amb una relació positiva entre ambdues variables. Així, el 51,9%
dels llicenciats/des s’inseririen com a personal directiu, tècnic i professional. A l’altre extrem, el 64,3%
de la població que s’insereix al mercat de treball amb un nivell de formació obligatòria ho faria com
a treballador/a manual qualificat/da, mentre que un 18,1% ho faria com a treballador/da manual no
qualificat/da.

38. Ocupació remunerada de més de tres mesos de durada.
39. Val a dir que l’estadística es veu condicionada pel percentatge de població que ja treballava abans d’acabar la carrera, superior entre
les carreres de tipus tècnic, humanitats i socials. Ara bé, en molts casos entre la població que estudiava humanitats i treballava abans
d’acabar la llicenciatura, existia un major percentatge de població que treballava en feines no relacionades amb els seus estudis que en
la resta d’àrees.
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TAULA 17.

Categoria professional d’inserció al mercat laboral de la població de 15 a 34
anys segons nivell d’instrucció en aquell moment. Catalunya, 2007

Obligatori

Batxillerat

FP1

FP2

Diplomatura

Llicenciatura

Total

Personal directiu,
tècnics i professionals
(alts)

1,2

9,3

1,6

9,7

37,6

51,9

17,4

Tècnics i professionals
de suport

8,3

15,5

14,9

20,0

28,3

15,1

15,2

Treballadors no manuals (administració i
serveis)

8,1

19,1

12,3

27,1

20,0

22,1

16,6

Treballadors manuals
qualificats

64,3

45,8

56,0

35,3

13,9

10,6

40,9

Treballadors manuals
no qualificats

18,1

10,4

15,2

7,9

0,2

0,3

9,9

Total

31,3

12,8

12,0

13,5

11,3

19,2

100,0

Unitats: percentatges.
Font: Miret et al. (2008) a partir de dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2007.

Amb les dades de Miret et al. (2008), també s’observa que el 40,9% de la població de 15 a 34 anys
que s’insereix al mercat de treball ho fa com a treballador/a manual qualificat/da. Si es compara40 amb
dades de l’EPA per al segon trimestre de l’any 2007, sobre el conjunt de la població ocupada, s’observa un major pes de la població treballadora qualificada no manual i un menor pes de la població
qualificada manual. La resta de categories mantenen nivells similars als de l’Enquesta a la joventut de
Catalunya 2007.

40. La comparativa podria veure’s afectada per diferències en la classificació de categories professionals d’una i altra font.
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GRÀFIC 47. Categoria professional de la població de 1541 a 34 anys, en el moment
d’inserció i amb posterioritat al moment d’inserció. Catalunya, 2007 i 2T 2007

Moment d'inserció

Personal directiu,
tècnics i professionals
(alts)
Tècnic i professionals
de suport
Treballadors no
manuals (administració
i serveis)

Posterior al moment d'inserció

17,4
15,1
15,2
12,4
16,6
31,6
40,9

Treballadors manuals
qualificats
Treballadors manuals
no qualificats

28,1
9,9
12,8

Unitats: percentatges.41
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA i Miret et al. (2008), elaborades a partir de dades de l’Enquesta a la
joventut de Catalunya 2007.

Així doncs, aparentment, les ocupacions per a personal qualificat manual servirien com a primera
feina, per acabar, posteriorment, en ocupacions per a personal qualificat no manual. La resta d’ocupacions es mantindrien, amb petites variacions. Malgrat això, convé estudiar aquesta comparativa amb
certa cautela.
Així doncs, aparentment, el factor més determinant en el pas de l’escola al treball seria el nivell educatiu o de qualificació assolit.

5.1.2. Transicions del mercat laboral secundari al mercat primari i permanència
Com s’ha comentat anteriorment, la majoria dels nous contractes de treball que es firmen a Catalunya
són temporals. Concretament, durant la darrera dècada, el percentatge de contractes temporals ha
oscil·lat entre el 80,0% i el 90,0%. Així doncs, i atès que les probabilitats que una persona iniciï la

41. L’Enquesta a la joventut de Catalunya 2007 estudia la població de 15 a 34 anys, mentre que l’EPA ho fa sobre la població de 16 a 34 anys.
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seva vida laboral amb aquest tipus de contracte són elevades, és important estudiar fins a quin punt és
possible passar d’un contracte temporal a un d’indefinit, el temps que es tarda a fer aquest pas i quins
aspectes determinen el trànsit d’un tipus de contracte a l’altre.

GRÀFIC 48.

Percentatge de contractes temporals sobre el total de nous contractes.
Catalunya 1998-2010*

88,2

88,0
86,9

87,2
86,4

86,2 86,4

2008

83,0 83,1

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

83,5

2010

86,5

87,4

2009

87,3

Unitats: percentatges.
*Per a l’any 2010, s’ha calculat la mitjana anual sobre 11 mesos (de gener a novembre).
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball.

En base a dades per a Espanya, s’observa que el problema de la temporalitat existeix des de mitjans
dels anys 80,42 i arriba al seu màxim durant els anys 90. Des de llavors, la temporalitat s’ha reduït
lleugerament, malgrat les nombroses reformes per intentar superar el que s’havia convertit, durant
els últims anys i abans que s’iniciés la crisi econòmica, en el principal problema del mercat de treball
espanyol.43 Aquesta elevada temporalitat s’ha concentrat en els individus que entraven al mercat de
treball i, per tant, els/les més joves, com es constata al gràfic següent.

42. A partir de la reforma laboral de 1984.
43. Actualment l’elevada taxa d’atur ocuparia el primer lloc entre les preocupacions dels espanyols en referència al mercat de treball.
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GRÀFIC 49.

Taxa de temporalitat per trams d’edat. Espanya 2T 1987-3T 2010

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0,0

<30

>=30

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA (INE).

Aquesta elevada temporalitat ha acabat desembocant en un mercat de treball dual, amb un mercat de
treball primari, format per la població amb contractes laborals estables o indefinits, i un mercat de treball secundari, format per la població amb contractes temporals i/o precaris, que combinen contractes
temporals amb períodes d’atur o inactivitat. La transició i l’accés al mercat de treball ja no es limita,
doncs, a trobar una feina, sinó a tenir accés al mercat laboral primari.
Existeix un debat sobre si el contracte temporal és un pas intermedi entre els estudis i la vida laboral
plena, o si el treball en base a diversos contractes temporals pot representar una trampa per a l’individu que el pot dur a no assolir mai un contracte indefinit (ja sigui perquè es manté en una situació de
permanent temporalitat, o perquè acaba combinant períodes de desocupació amb feines temporals).
Segons Güell i Petrongolo (2005), el contracte temporal pot servir per avaluar les habilitats d’un/a
treballador/a al lloc de treball quan les seves habilitats no es poden estudiar durant el procés de selecció o poden servir (àdhuc quan les qualitats es poden avaluar prèviament a la firma del contracte) a
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l’empresari per aconseguir un factor de producció més flexible i barat,44 atès que els costos d’acomiadament i els salaris dels treballadors/es amb contracte temporal són inferiors als dels indefinits/des.45
Per a García-Pérez i Muñoz (2007) el treball temporal serveix, també, per adquirir unes habilitats (ja
sigui generals o específiques)46 i mantenir-se al mercat de treball –millorant la informació a disposició
del/de la treballador/a sobre vacants-, la qual cosa incrementaria la probabilitat d’accedir a un lloc de
treball permanent.
Per contra, segons el mateix García-Pérez i Muñoz (2007), un expedient ple de contractes temporals
pot significar falta d’alternatives del treballador/a, el que és especialment greu en cas que l’empresari/
ària cregui que el treballador/a ja ha estat treballant per a altres empreses que no l’han incorporat de
forma indefinida. Així mateix, encadenar contractes temporals pot portar al fet que l’individu no adquireixi el coneixement que obtindria en un lloc de treball permanent. Segons els autors, és previsible
que la intensitat de cerca d’una feina estable disminueixi a mesura que s’incrementa el temps en una
situació de temporalitat. És a dir, que la probabilitat de passar d’una feina temporal a una d’estable
disminueix amb el pas del temps en situació de temporalitat.
Un primer tema que cal analitzar si s’accepta aquesta visió de transició en dues etapes consisteix a
saber quin percentatge de població es troba en aquesta situació i quin percentatge d’aquests aconsegueix finalment47 una feina estable. Només en casos en què el percentatge sigui elevat es podrà
dir que el mecanisme garanteix la transició entre el sistema educatiu i el mercat de treball de forma
satisfactòria.
Segons dades del mòdul especial de l’EPA per a l’any 2009, que estudia la incorporació dels individus
joves de 16 a 34 anys al mercat de treball, dels 934.000 joves que treballaven per compte aliè a Catalunya després de finalitzar els estudis, el 63,2% dels individus joves havien canviat de feina, front
un 36,8% que no ho havien fet. Un 52,1% tenien contracte temporal i el 47,9% tenien contracte
indefinit.48 El col·lectiu majoritari seria el de població que ha canviat de lloc de treball i que tenia un
contracte temporal (44,4%), seguit de la població que continua al mateix lloc de treball i tenia un
contracte indefinit (29,1%).

44. Sempre que el risc de perdre bons treballadors sigui baix. O el que és el mateix, que l’amenaça del treballador d’abandonar l’empresa
no sigui creïble.
45. Jimeno i Toharia (1993) i De La Rica (2004) a Güell i Petrongolo (2005) troben que els treballadors/es temporals cobren aproximadament
un 10,0% menys que els/les indefinits/des, controlant per variables personals i de lloc de treball. Segons Rebollo (2006), la població
treballadora pot acceptar el fet de viure permanentment en la temporalitat si aquest fet es veu compensat per unes millors condiciones
laborals (principalment en forma d’una major retribució salarial). Com que, aparentment, no seria el cas, es pot dir que a Espanya, i a
Catalunya, el treball temporal no presenta, generalment, un caràcter voluntari.
46. Superiors a les que adquiriria estant a l’atur, on el seu capital humà s’aniria depreciant amb el pas del temps.
47. És difícil determinar en quin moment, després de la firma del primer contracte temporal, es pot considerar que l’individu ja no assolirà
un contracte indefinit o que ja l’ha assolit. Generalment, els estudis que analitzen el procés de transició utilitzen models de durada i fan
ús de la censura de dades per estudiar la qüestió.
48. La temporalitat és inferior a la d’altres estudis, atès que no s’estudia el primer contracte, sinó el que tenia en finalitzar els estudis. Ja que
una part de la població treballava abans de finalitzar els estudis, aquests contractes (en molts casos temporals) no es tindrien en compte.
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TAULA 18. Població jove (16-34 anys) amb treball per compte aliè després d’acabar
els estudis oficials, o en acabar-los, segons el tipus de contracte d’aquest lloc de treball i
segons si segueixen o no en aquest lloc de treball. Catalunya, 2009

Indefinit

Temporal

Total

Han canviat

18,8

44,4

63,2

No han canviat

29,1

7,6

36,8

Total

47,9

52,1

934,3

Unitats: percentatges i milers de persones.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA – INE (Mòdul especial de l’any 2009 “Incorporació dels joves al mercat de
treball”).

La resta serien els que han canviat de feina tot i tenir un contracte indefinit (18,8%), mentre que el
grup minoritari seria el de la població que roman al mateix lloc de treball i que inicialment tenia contracte temporal (7,6%).
És a dir, d’aquells que inicialment tenien contracte temporal, el 85,3% acaba canviant de feina i només
el 14,7% es queda al mateix lloc de treball. En canvi, entre els que tenen contracte indefinit, el 60,7%
es queda al mateix lloc de treball, mentre que el 39,3% canvia. És a dir, aparentment, el contracte
temporal no ajudaria a mantenir-se en un lloc de treball en la majoria dels casos.
Cebrián i Toharia (2008), utilitzant dades de la MCVL per als anys 2004, 2005 i 2006 per a Espanya
i una població de 16 a 64 anys, estudien l’evolució dels dos anys posteriors al primer contracte de
treball.49 Els autors consideren els canvis que es poden produir, tant quan l’individu té inicialment un
contracte temporal com quan en té un d’indefinit. Així, partint d’un primer contracte temporal, consideren quatre situacions possibles: seguir amb el mateix contracte, canviar a un contracte indefinit,
canviar de tipus d’ocupació (treballar per compte propi o bé treballar en règims agrari o domèstic)
o bé estar de baixa. En el cas dels treballadors amb contracte indefinit les opcions són les mateixes,
canviant el contracte indefinit per un de temporal. L’interès se centra en analitzar l’evolució dels que
tenen contracte temporal i passen a indefinit, i dels que el tenen indefinit i passen a estar de baixa.
Així, a partir de dades de Cebrián i Toharia (2008), s’obté la matriu de transicions per als dos col·lectius,
on s’observa, en primer lloc, que a Catalunya només el 7,3% dels individus tenen un contracte indefinit en la seva primera relació amb el mercat de treball. És a dir, en una proporció molt elevada, la
primera relació laboral es fa a través d’un contracte temporal.

49. Motiu pel qual la major part de la mostra són individus amb edat inferior als 30 anys (un 91,3%).
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TAULA 19. Treballadors que van entrar al sistema de la Seguretat Social el 2004,
segons tipus de contracte inicial i situació de l’última observació, 730 dies després
(2 anys). Catalunya, 2006

Situació final

Contracte inicial

Total

Temporal

Indefinit

Altres

Baixa

Temporal

31,7

27,6

1,5

39,2

92,7

Indefinit

17,5

47,6

3,4

31,6

7,3

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de Cebrián i Toharia (2008), en base a dades de la MCVL.

La permanència també és superior entre els que inicialment tenen contracte indefinit (47,6%), mentre
que una proporció menor es mantenen amb contracte temporal (31,7%). És important destacar la proporció elevada de baixes que es produeixen en ambdós tipus de contracte (31,6% entre els indefinits i
39,2% entre els individus amb contracte temporal). Finalment, un 27,6% dels individus amb contracte
temporal com a primer contracte, tenen, al cap de dos anys, un contracte indefinit.
García-Pérez i Muñoz (2007) estudien les transicions a partir d’una mostra per a Espanya de la Seguretat Social dels anys 1990 i 2003, filtrada per tal d’analitzar només els individus que tenien inicialment
contracte temporal i estaven en la franja d’edat entre 16 i 25 anys en aquest primer contracte. Els
autors destaquen el fet que la major part de les transicions que parteixen d’un contracte temporal
s’adrecen cap a la desocupació, una part important cap a un altre contracte temporal i una minoria
cap a un contracte indefinit.
Rebollo (2006) estudia la transició d’una situació d’inestabilitat laboral a un contracte indefinit, posant
especial èmfasi en les trajectòries d’inserció (nombre de contractes acumulats i passos per l’atur).
Per fer-ho, estudia si l’encadenament de contractes temporals pot desembocar en una trampa de la
temporalitat. Així, estableix com a possibles sortides de la temporalitat el contracte indefinit, altres
contractes temporals i la desocupació. L’autora utilitza dades de la Seguretat Social per a Espanya, corresponents al període 1995-2004, i limita l’estudi a la població de 18 a 55 anys, dividint la mostra en
dos grups:50 joves (de 18 a 27 anys) i aturats/des de llarga durada, que en ambdós casos, accedeixen
al mercat de treball a través d’un contracte temporal.
Tal i com s’observa a la taula següent, extreta de Rebollo (2006), la principal via de sortida d’un contracte temporal és la desocupació; un elevat percentatge d’individus acaba firmant un nou contracte
temporal, mentre que una petita part assoleix un contracte indefinit.

50. Aquestes mostres eviten la censura de la base de dades. Així, se centra en aquells que accedeixen al mercat de treball, ja sigui per primera
vegada, o després d’un llarg període a l’atur.
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TAULA 20.

Transicions a partir d’un contracte temporal per a la població de 18 a 55
anys, segons via de sortida. Espanya, 1995-2004

Indefinit

Temporal

Desocupació

Total

Mateixa
empresa

Total

Mateixa
empresa

Total

Mateixa
empresa

1996

11

15

32

24

57

-

2000

9

27

41

37

50

-

2003

5

30

43

39

52

-

1995-2004

8

25

40

36

52

-

Unitats: percentatges.
Font: Rebollo (2006) a partir de dades de la Seguretat Social.

Així mateix, un percentatge elevat dels que acaben amb un contracte indefinit han de canviar d’empresa per aconseguir-ho, atès que només un 25,0% dels que aconsegueixen un contracte indefinit, de
mitjana, ho fan a la mateixa empresa on tenien el primer contracte temporal. Quelcom similar passa
entre els que acaben firmant un nou contracte temporal, on un 36,0% ho fa amb la mateixa empresa.
En ambdós casos s’observa un increment de la probabilitat de quedar-se a la mateixa empresa entre
1996 i 2003, si bé s’observa també una major probabilitat de fer-ho amb un contracte temporal.
A Rebollo (2006), la comparativa entre joves i aturats/des de llarga durada mostra algunes diferències
entre els grups. Així, s’observa que un 42,0% dels aturats/des de llarga durada accedeixen directament
a un contracte indefinit, front només un 15,0% dels individus joves. En canvi, un 24,0% dels individus
joves hi accedeix via contracte temporal, front només un 12,0% dels aturats/des de llarga durada.
Malgrat això, un 60,0% de la població jove no accedeix a un contracte indefinit mentre que un 44,0%
dels aturats/des de llarga durada tampoc assoleix aquesta fita després de tenir un contracte temporal.

TAULA 21.

Accés a un contracte indefinit, segons via d’accés. Espanya, 1995-2004

Joves

Aturats de llarga
durada

60

44

Després d’un contracte temporal

24

12

Directament

15

42

No l’assoleixen després d’un contracte temporal
L’assoleixen

Unitats: percentatges.
Font: Rebollo (2006) a partir de dades de la Seguretat Social.
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Güell i Petrongolo (2005) ofereixen una perspectiva de l’estabilitat al mercat de treball a Espanya entre
1987 i 2002 en base als fluxos de l’EPA, en funció d’un estat inicial que pot ser: no ocupat/da, ocupat/
da amb un contracte indefinit i ocupat/da amb un contracte temporal.51 Així, s’observa que una part
important de la població no ocupada un any determinat segueix estant desocupada un any després
(93,5%). Una proporció considerable de la població ocupada amb contracte indefinit segueix tenint un
contracte indefinit al cap d’un any (91,2%), mentre que només un 20,7% manté el mateix contracte
temporal. Així mateix, s’observa que la transició d’un contracte temporal a un d’indefinit succeeix només entre el 12,3% de les persones ocupades amb contractes temporals,52 front un 44,0% que firmen
un nou contracte temporal i un 23,0% que esdevenen no ocupats.

TAULA 22.

Matriu de transicions anuals al mercat de treball, segons la situació laboral.53
Espanya, II trimestre 1987 – IV trimestre 2002

Període t+1

Període t

No ocupat

Indefinit

Temporal
(nou contracte)

No ocupat

93,5

1,2

5,3

Indefinit

6,0

91,2

2,9

Temporal

23,0

12,3

44,0

Temporal
(mateix contracte)

20,7

Unitats: percentatges.53
Font: Güell i Petrongolo (2005), a partir de dades de l’EPA.

Güell i Petrongolo (2005), consideren que el contracte temporal millora la probabilitat d’accedir a un
contracte indefinit, doncs el 90% de les persones que accedeixen a un contracte indefinit ho fan via un
contracte temporal. És a dir, és molt difícil accedir a un lloc de treball indefinit si no és mitjançant un
contracte temporal, o sense haver tingut prèviament un contracte temporal, atès que les probabilitats
de tenir un contracte indefinit a la primera són molt remotes.
En canvi, l’estudi de García-Pérez i Muñoz (2007) conclou que el contracte temporal no fa la funció
de contracte d’inserció al mercat de treball54 ja que no hi ha diferències significatives entre la probabilitat d’accedir a un contracte indefinit partint d’un contracte temporal o la probabilitat d’accedir-hi
des d’una situació d’atur. Segons els autors, el contracte temporal també pot constituir una trampa

51. Güell i Petrongolo (2005) estudien totes les cohorts d’edat que entren a la mostra. En estudiar només els que inicialment tenen un contracte temporal, una part important de la mostra analitzada seran joves, si bé l’anàlisi es fa sobre el conjunt de la població.
52. Segons Güell i Petrongolo (2005), als primers anys de la mostra (finals dels 80), la conversió a contractes indefinits arribava al 18%, i va
anar baixant fins al 6% l’any 1997, augmentant lleugerament fins al final de la mostra.
53. La mostra inclou individus que pertanyien a les cohorts que van entrar a l’EPA entre el segon trimestre de1987 i el quart trimestre de
2002, que havien completat les sis respostes trimestrals i que tenien un contracte temporal en alguna de les entrevistes.
54. En anglès, s’utilitza el concepte “stepping-stones”, en referència a les pedres d’un riu que et permeten creuar d’una llera a l’altra. És a
dir, de la vida escolar a la vida laboral estable.
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que mantingui l’individu en permanent situació de temporalitat, especialment entre les persones amb
menor qualificació (principalment homes), a mesura que s’encadenen contractes temporals.
Rebollo (2006) observa que la probabilitat de sortir de la situació d’inestabilitat cap a un contracte indefinit decreix a mesura que s’incrementa el nombre de mesos de durada d’aquesta situació. Si entre
els aturats/des de llarga durada el decreixement es produeix des del primer mes, entre els individus
joves de 18 a 27 anys la probabilitat es manté constant fins als 24 mesos i decreix en els següents.
És a dir, existiria una trampa de la temporalitat, que entre les persones joves es produiria a partir dels
24 mesos.
Els diferents estudis sobre transició i durada de la transició mostren una pauta comú, doncs la majoria
de transicions, ja siguin de contracte temporal cap a l’atur, cap a un contracte indefinit o cap a un
altre contracte temporal, es produeixen en mesos concrets a partir de l’inici del contracte. Així, Güell
i Petrongolo (2005) troben que les probabilitats de conversió d’un contracte temporal a un d’indefinit
s’incrementen al voltant de l’any de durada, els dos i els tres anys.55 Així mateix, l’estudi de GarcíaPérez i Muñoz (2007) revela que la conversió d’un contracte temporal a indefinit es produeix en major
mesura als 6, 12, 24 i 36 mesos, el que els autors atribueixen a la finalització dels contractes firmats
per un període específic.
Segons Rebollo (2006), la ràtio de sortida del contracte temporal, ja sigui cap a un contracte indefinit,
un nou contracte temporal o la desocupació, es produeix amb major freqüència als 3, 6, 9, 12, 18,
24 i 36 mesos (especialment en aquest últim). Segons la mateixa autora, la probabilitat d’accedir a un
contracte indefinit creix als 12, 24 i 36 mesos de durada del contracte temporal, en consonància amb
la resta d’autors estudiats. És a dir, aparentment, els empresaris/àries esgotarien el contracte temporal
abans de convertir-lo en indefinit.
Segons dades de Güell i Petrongolo (2005), a l’inici del contracte temporal la principal via de sortida és
cap a la desocupació. Aquesta opció va perdent pes a mesura que avancen els trimestres. Així, fins al
primer any, la via de sortida majoritària del contracte temporal és la firma d’un nou contracte temporal.
A partir de l’any, les probabilitats de continuar amb el mateix contracte s’incrementen i a partir dels dos
anys creix la probabilitat que es produeixi una conversió a indefinit.

55. Els autors utilitzen dades trimestrals, motiu pel qual la precisió en els pics de conversió és menys exacta que en d’altres estudis.
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GRÀFIC 50.

Distribució de la durada del contracte temporal (en trimestres), segons via de
sortida. Espanya, II trimestre 1987 – IV trimestre 2002

Unitats: percentatges.

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1

2

3

4

5-8

9-12

>12

El mateix contracte temporal

Nou contracte temporal

Indefinit

No ocupat

Font: Güell i Petrongolo (2005), a partir de dades de l’EPA.

Miret et al. (2008) estudien l’estabilitat contractual des de l’inici de la carrera professional fins al moment de l’enquesta de la població de 30 a 34 anys. D’aquesta manera, avaluen la permanència en
una situació estable. Com s’observa al gràfic, el 64,5% de la població de 30 a 34 anys es troba en una
situació laboral estable final del període analitzat. Així mateix el 42,2% que es troba en una situació
estable al final del període, malgrat haver començat amb una situació d’inestabilitat. El 22,3% ja va
començar la seva trajectòria laboral amb un contracte estable, una proporció inferior a la població que
va començar amb un contracte inestable i segueix en situació d’inestabilitat (27,9%).
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GRÀFIC 51.

Trajectòries d’estabilitat contractual de la població ocupada de 30 a 34
anys. Catalunya, 2007

No estable, ni a l'inici ni al final del
període

Estable a l'inici, però no al final del
període

27,9

2,7

Estable al final, però no a l'inici del
període

Estable a l'inici i al final del període

42,2

22,3

Unitats: percentatges.
Font: Miret et al. (2008).

En canvi, la proporció de població que tenia una feina estable al principi, però que ara es troba en
una situació d’inestabilitat és només del 2,7%. Per tant, malgrat que assolir un nivell d’estabilitat està
a l’abast de, només dos terços de la població sembla que una vegada que s’assoleix aquest nivell és
difícil perdre’l.
Segons el mateix Miret et al. (2008), analitzar el punt inicial i el final impedeix estudiar els períodes
intermedis i les trajectòries laborals. Així doncs, estudien la proporció d’anys que la població de 30
a 34 anys es troba ocupada amb un contracte laboral estable. Com s’observa al gràfic, existiria una
bipolaritat, amb una proporció important de població que ha estat més del 75,0% del temps amb un
contracte indefinit i una altra part que no hi ha estat ni el 25,0% del temps. Aquestes dades, són el
reflex, segons Miret et al. (2008), de la dualitat al mercat de treball.
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GRÀFIC 52.

Proporció d’anys ocupat/da en situació contractual estable de la població
ocupada de 30 a 34 anys. Catalunya, 2007
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Font: Miret et al. (2008).

En resum, s’observa que el pas d’un contracte temporal a un d’indefinit no és immediat i que sovint
molts contractes temporals deriven en passos vers l’atur o nous contractes temporals; el pas a un contracte indefinit és la menys probable de les possibilitats estudiades. Els percentatges d’èxit varien en
funció del període estudiat, de la durada del procés analitzada i del mètode utilitzat. Si bé a la llarga,
la major part de la població acaba accedint a un contracte indefinit, durant els primers anys d’accés al
mercat de treball, aquesta fet es produeix amb una freqüència relativament baixa.

Determinants de l’èxit en la transició i permanència
Cebrián i Toharia (2008) estudien tant els determinants de la probabilitat d’accedir inicialment a un
contracte temporal o indefinit mitjançant un probit, com models de durada de diverses sortides per
analitzar quina ha estat la via de sortida, ja sigui del contracte temporal com del contracte indefinit.
Així, els autors conclouen que la probabilitat de tenir inicialment un contracte indefinit s’incrementen
si l’individu està qualificat i és major de 25 anys en el moment d’entrar al mercat de treball. El fet de
residir en zones amb taxes de temporalitat menors, entrar a treballar en llocs de treball relacionats amb
el comerç o l’hostaleria i en empreses petites que siguin cooperatives o similars també incrementen la
probabilitat de tenir d’inici un contracte indefinit.
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Cebrián i Toharia (2008) analitzen també la probabilitat de passar d’un contracte temporal a un d’indefinit, que incrementen per als homes a mesura que augmenta l’edat (fins als 30 anys), si viu en una
zona amb una menor temporalitat i si l’individu presenta una major qualificació. En canvi, es redueix
si el contracte temporal inicial és per obra o servei,56 si l’individu ha contactat alguna vegada amb
empreses de treball temporal, ha patit algun episodi de desocupació o si treballa en una gran empresa.
Segons García-Pérez i Muñoz (2007), a mesura que s’incrementa el nombre de contractes temporals
de l’individu, menor és la probabilitat que assoleixi un contracte indefinit. L’edat de l’individu es relaciona positivament amb la probabilitat de trobar una feina estable, el que s’explicaria, segons els
autors, per la preferència dels més joves a moure’s d’un lloc de treball a un altre per tal de millorar
l’aparellament entre les seves habilitats i la feina a desenvolupar. També la qualificació seria important
per passar d’un contracte temporal a un d’indefinit. Així, el percentatge de població que passaria d’un
contracte temporal a un d’indefinit seria del 9,7% entre els més qualificats, del 7,8% per a una qualificació mitjana i del 6,5% per a la població de qualificació baixa.
La conjuntura macroeconòmica, també segons García-Pérez i Muñoz (2007), juga un paper important
a l’hora de determinar l’èxit en la transició, tal i com succeeix amb la capacitat de negociació salarial.
Així, aparentment, una mala conjuntura econòmica amb una taxa d’atur elevada dificulta la transició
cap a un contracte indefinit, doncs l’amenaça que pugui proferir el treballador d’abandonar l’empresa
és menys creïble i les facilitats de l’empresari per trobar un altre treballador/a són també majors.
Els resultats de Güell i Petrongolo (2005) mostren una major probabilitat de conversió del contracte a
indefinit a mesura que s’incrementa l’edat, si l’individu està casat, treballa als serveis, és home i té un
major nivell de formació. En canvi, treballar a la construcció redueix les probabilitats de conversió, com
també ho fa una major taxa d’atur al sector on l’individu treballa.
Segons Rebollo (2006), l’edat57 i el tipus de treballador (qualificat i no qualificat) determinen58 la
transició d’una situació de temporalitat fins a l’assoliment d’un contracte indefinit. El fet d’acumular
un major nombre de contractes temporals o passos per l’atur redueix la probabilitat d’accedir a un
contracte indefinit.59 Com s’observa al gràfic següent, extret de Rebollo (2006), amb dos contractes
temporals, sense pas per l’atur, la probabilitat d’accedir a un contracte indefinit és del 4,5%, mentre
que si hi ha hagut un pas per l’atur entremig, la probabilitat cau fins a l’1,9%. Si bé la durada del
pas per l’atur és significativa en relació amb la probabilitat d’acabar firmant un contracte indefinit, la
magnitud del seus efectes és inferior al pas per l’atur per se.

56. Segons Cebrián i Toharia (2008), no totes les temporalitats són iguals, doncs existeixen llocs de treball intrínsecament més temporals que
utilitzarien amb major freqüència aquest tipus de contracte.
57. El nivell educatiu no es troba disponible a la mostra utilitzada, motiu pel qual la variable edat recull part dels efectes de l’educació. Els
autors troben que al model utilitzat existeix heterogeneïtat no observada, el que fa que existeixin dos grups dins de la població entre
els quals la probabilitat de sortir de la situació d’inestabilitat és diferent, i aquestes diferències no s’expliquen pel conjunt de variables
disponibles al model. Així doncs, part d’aquesta heterogeneïtat s’explicaria per l’omissió de la variable educació, així com per variables
com l’habilitat o l’esforç, difícilment mesurables i no contingudes en la mostra.
58. L’autora exclou el sector d’activitat del model en no resultar ser una variable significativa.
59. En ambdós casos, el primer canvi de contracte o el primer pas per l’atur són els que més redueixen la probabilitat d’acabar amb un
contracte temporal. La probabilitat d’accedir a un contracte indefinit es redueix de forma més notable amb el pas per l’atur que amb
l’acumulació de contractes temporals.
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GRÀFIC 53. Èxit en les transicions a partir d’un contracte temporal per a la població
jove (18-27 anys), segons nombre de contractes temporals i passos per l’atur.
Espanya, 1995-2004
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Font: Rebollo (2006) a partir de dades de la Seguretat Social.

Segons consideració de la mateixa autora, el pas per un major nombre d’empreses diferents sembla
incrementar la probabilitat d’accedir a un contracte indefinit. Com s’observa al gràfic, amb quatre
contractes temporals, sense haver canviat d’empresa, la probabilitat d’accedir a un contracte indefinit
és del 3,6%, mentre que si l’individu ha canviat tres vegades d’empresa la probabilitat creix fins al
5,3%.
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GRÀFIC 54. Èxit en les transicions a partir d’un contracte temporal per a la població
jove (18-27 anys), segons nombre de contractes temporals i canvis d’empresa.
Espanya, 1995-2004
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Font: Rebollo (2006) a partir de dades de la Seguretat Social.

Així mateix, una major durada del contracte sembla afavorir la sortida cap a contractes indefinits, com
s’observa a la taula següent.

TAULA 23. Transicions a partir d’un contracte temporal per a la població de 18 a 55
anys, segons la durada del contracte temporal. Espanya, 1995-2004

Indefinit

96
96

Temporal

Desocupació

Total

Mateixa
empresa

Total

Mateixa
empresa

Total

Mateixa
empresa

Menys de 3 mesos

4

40

42

55

53

-

De 3 a 6 mesos

8

63

40

50

51

-

De 6 a 12 mesos

10

59

38

46

52

-

De 1 a 2 anys

15

52

43

38

41

-

Més de 2 anys

19

43

42

36

38

-

Unitats: percentatges.
Font: Rebollo (2006) a partir de dades de la Seguretat Social.

Rebollo (2006) conclou que la millor estratègia per accedir a un contracte indefinit és passar per pocs
contractes temporals, de llarga durada, sense patir interrupcions i amb canvis d’empresa quan s’hagi
de canviar de contracte temporal.
En resum doncs, l’edat i la qualificació afavoririen el pas de temporal a indefinit.60 També ho farien el
fet de ser home, estar casat/da, treballar als serveis i viure en una zona amb una baixa taxa de temporalitat. En canvi, la taxa d’atur tindria una incidència negativa en la conversió de temporal a indefinit.
També reduirien les probabilitats d’èxit treballar a la construcció, en una gran empresa, haver patit
períodes de desocupació, haver contactat amb una empresa de treball temporal i tenir un contracte
per obra i servei. Finalment, el nombre de contractes temporals que acumula l’individu incideix negativament en la probabilitat de passar d’un contracte temporal a un d’indefinit. Per contra, el pas per
múltiples empreses, en cas de sumar, inevitablement, més d’un contracte temporal, incrementaria la
probabilitat d’accedir a un contracte indefinit.
Finalment, Cebrián i Toharia (2008) també estudien els determinants de permanència en un contracte
indefinit, atès que el fet d’assolir un contracte indefinit no implica necessàriament que els individus
hagin assolit una estabilitat definitiva. Així, estudien què determina la probabilitat de passar d’indefinit
a estar de baixa. Segons els autors, els mateixos factors que incideixen en el pas de contracte temporal a indefinit determinen la probabilitat de mantenir-se a l’empresa amb un contracte indefinit, amb
especial rellevància del nivell de qualificació.
Així doncs, i tenint en compte l’actual conjuntura econòmica a Catalunya, és fàcil preveure que és
més difícil accedir a un contracte indefinit per part del jovent. Per una banda, la major taxa d’atur
dificultaria el trànsit de temporal a indefinit, tant per l’efecte negatiu que exerceix la major taxa d’atur
de la zona on l’individu resideix com per la major probabilitat que l’individu experimenti algun pas per
l’atur, fet que li suposaria una penalització. Per contra, la menor temporalitat existent, respecte a anys
anteriors, podria facilitar-ne la conversió, si bé és previsible que la temporalitat augmenti en el futur i
a mesura que es comenci a recuperar l’economia.61 El retorn de molts individus al sistema educatiu i
l’hipotètic increment de llur capital humà hauria d’afavorir, en un futur, un millor trànsit de temporal
a indefinit, i la permanència en aquesta situació.

5.1.3. Aparellament entre oferta i demanda de treball: la sobrequalificació
L’encaix del sistema educatiu al mercat de treball és clau per a la inserció dels individus joves al mercat de treball. Així, des d’un punt de vista del treballador/a, bona part de la satisfacció laboral depèn

60. Ambdues variables estan fortament relacionades amb el nivell educatiu de l’individu, variable que en molts estudis no es troba disponible a les bases de dades. És a dir, el nivell formatiu seria un dels principals determinants del pas de temporal a indefinit.
61. En aquest sentit, la menor diferència en el cost d’acomiadament entre contractes temporals i indefinits que s’estableix a partir de la Llei
35/2010 de 17 de setembre, de mesures urgents per la reforma del mercat de treball, podria incidir en una millora de la contractació
indefinida.
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d’una correspondència entre les expectatives de l’individu i la situació que es troba quan accedeix al
mercat de treball. Des del punt de vista macroeconòmic, un mal ajust entre el sistema formatiu i el
sistema productiu comporta una menor productivitat, la qual cosa repercuteix en un menor creixement
econòmic. Així doncs, tant el dèficit formatiu com l’excés formatiu són dolents per al correcte funcionament de l’economia. Com es veurà a continuació, aparentment a Catalunya existeix un problema
de sobrequalificació.
El problema de la sobrequalificació es va començar a tractar als EUA a la dècada dels 70, si bé a Espanya i a Catalunya no es va fer evident fins a mitjans dels 80, conseqüència del menor desenvolupament econòmic. Partint de l’estudi d’Alba-Ramírez (1993), s’ha desenvolupat una literatura sobre el
problema de la sobrequalificació a Espanya. La major part de la investigació s’ha centrat en l’estudi de
la població universitària, que en ser la més formada és la que a priori pot presentar un major desajust
entre la formació rebuda i la formació requerida al lloc de treball. A continuació es fa un breu repàs de
la literatura i les dades existents més recents.
Existeixen diverses teories que expliquen l’excés de formació de la població. Una primera és la teoria
del capital humà, que estableix que a un major nivell educatiu li correspon una major productivitat i,
per tant, un major salari. La segona és la teoria de la senyalització, que estableix que l’educació pot ser
utilitzada pel treballador com un senyal sobre la seva productivitat per tal que l’empresari el contracti.
Així doncs, a major nivell formatiu major probabilitat de ser contractat. La tercera és la teoria de les
cues, on existirien dues cues, una de llocs de treball, i una altra de treballadors, en la qual s’avançaria
en funció de determinats paràmetres, entre els quals hi hauria la formació. Per tant, a major formació,
major probabilitat d’estar ocupat.
García-Montalvo (2005) estudia la inserció laboral dels universitaris a Catalunya, amb especial èmfasi
en la sobrequalificació i el desajust formatiu. Per fer-ho, utilitza dades per a Catalunya, Espanya i Europa.62 Pel que fa a la sobrequalificació, existeixen dues formes de calcular-la: mesures subjectives i
mesures objectives. Les subjectives es basen en la percepció d’un individu, mentre que les objectives es
poden mesurar o bé en base a la comparació individu per individu entre tasques que cal fer a la feina
i nivell educatiu, o bé en base al nivell educatiu mitjà requerit per cada ocupació en contrast amb el
nivell educatiu de l’individu.63
En base a la primera edició de l’Enquesta AQUCAT per a l’any 2000-2001, feta a universitaris graduats
els anys 1997-1998 i a llurs respostes subjectives, s’obté la taula següent:64

62. Per a Catalunya les dades provenen principalment de l’Enquesta de l’AQU del 2001, per a Espanya de l’Enquesta de la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y la Acreditación 2003-2004, on no hi participa cap universitat catalana, i per a Europa i Espanya de l’Enquesta europea Career After Higher Education 1998-1999 (CHEERS).
63. En els casos en què l’individu es desviï d’una forma estadísticament significativa de la mitjana de nivell educatiu requerida per aquell lloc
de treball, es pot considerar que l’individu es troba sobrequalificat.
64. Les preguntes fan referència a si era necessària o no una titulació universitària per accedir al lloc de treball i si les funcions que es desenvolupen a la feina requereixen d’una titulació universitària. Les categories que es mostren a la taula i que s’exposen a continuació es
construeixen seguint a Rodríguez et al. (2003) a García-Montalvo (2005).
En cas que fos necessària una titulació universitària i fos necessària per desenvolupar la feina, l’individu passava a tenir un nivell de
formació ‘Adequat’. En cas que fos necessària la titulació per accedir-hi però no per desenvolupar-la, l’individu es categoritza com a ‘Subocupat’. En cas que no fos necessària per accedir-hi però si per realitzar-la, l’individu es computa com a ‘No reconegut”. Finalment, en
cas que no fos necessària per accedir-hi i no es requereixi per desenvolupar les funcions de la feina, l’individu es considera ‘Sobreeducat’.
García-Montalvo (2005) calcula la categoria ‘Sobrequalificat’, que inclou els ‘Sobreeducats’ i una part dels ‘Subocupats’ als quals els hi
van requerir una titulació universitària (no específica) quan no era necessària per dur a terme la feina que desenvolupen.
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TAULA 24.

Sobrequalificació per branques d’estudis dels graduats l’any 1998.
Catalunya 2001

Adequat

Subocupat

No reconegut

Sobreeducat

Sobrequalificat

Salut

87,2

7,2

2,5

3,1

5,6

Tècniques

74,3

13,3

6,8

5,7

9,4

Socials

59,8

14,8

8,0

17,4

23,7

Experimentals

57,2

22,3

5,9

14,6

26,0

Humanitats

46,3

13,4

7,5

32,8

40,9

Total

63,4

14,2

7,0

15,4

21,3

Unitats: percentatges.
Font: García-Montalvo (2005), a partir de dades de l’Enquesta AQUCAT 2001.

Tal i com s’observa a la taula anterior, la sobrequalificació entre els universitaris/àries que van finalitzar
els estudis universitaris els anys 1997-199865 era molt elevada entre els estudiants/es d’humanitats,
elevada entre els procedents d’estudis experimentals i de les ciències socials, mentre que les titulacions
de tipus tècnic i de la salut tenien un menor percentatge de sobrequalificació. En comparació amb
Espanya o Europa, els autors observen una major sobrequalificació a Catalunya, si bé les branques entres les quals es detecta una major sobrequalificació són similars a les de Catalunya en el cas espanyol.
L’Enquesta de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per a graduats
universitaris s’ha seguit duent a terme, amb noves onades66 per als anys 2005 i 2008, que estudien la
inserció dels universitaris graduats els anys 2001 i 2004, respectivament.
Si es fa el mateix exercici amb dades de 2005 i 2008, s’observa una disminució generalitzada de la
sobrequalificació, i un increment de l’adequació entre formació i requisits al lloc de treball.

65. Excepte els titulats en medicina.
66. L’any 2011 es durà a terme una nova onada. Per als anys 2001 i 2005 l’enquesta es du a terme entre graduats a les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, de Girona, de Lleida, Rovira i Virgili, mentre que els anys 2008
i 2011 s’hi inclouen la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat de Vic. La mostra és de 9.765 individus l’any 2001, d’11.456 l’any
2005 i de 12.258 l’any 2008 (sense incloure-hi una mostra de 934 doctors i 613 graduats en humanitats amb un seguiment específic). Les
dades que es presenten de l’enquesta no inclouen la població de la Universitat Oberta de Catalunya.
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TAULA 25.

Sobrequalificació per branques d’estudis dels graduats els anys 1998, 2001 i
2004. Catalunya 2001-2008

Adequat

Sobrequalificat

2001

2005

2008

2001

2005

2008

Salut

87,2

92,5

92,0

5,6

3,6

4,3

Tècniques

74,3

76,6

76,5

9,4

13,0

9,2

Socials

59,8

68,4

73,0

23,7

21,1

15,6

Experimentals

57,2

69,0

75,1

26,0

19,8

14,3

Humanitats

46,3

52,5

57,2

40,9

35,9

29,8

Total

63,4

70,5

73,8

21,4

19,4

14,8

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta AQUCAT 2001, 2005 i 2008.

García-Montalvo (2005), analitza també les diferències entre les competències i els coneixements adquirits a la universitat amb relació als requerits en el lloc de treball.67 En estudiar Espanya i Europa,
observa un dèficit educatiu inferior a Espanya (-6,2%) que a la resta d’Europa (-11,2%), fruit d’un
nivell similar de competències adquirides i d’uns requisits dels llocs de treball inferiors a Espanya. Així,
els graduats espanyols tenen un excés de cultura general, coneixement d’idiomes68 i dèficits en informàtica i en treball sota pressió, en capacitat de negociació, planificació, coordinació i en l’aportació de
solucions a problemes concrets. Fent el mateix exercici en base a dades de l’Enquesta AQUCAT 2001,
per a Catalunya obté que existeix un excés de coneixements teòrics, mentre que hi hauria un dèficit en
informàtica, capacitat de lideratge i expressió oral. A diferència d’Espanya, els individus joves universitaris catalans consideren que el seu principal dèficit són els idiomes.69
Amb dades de la mateixa enquesta per a l’any 2008, es mantenen els dèficits en idiomes, informàtica
i lideratge, i s’hi afegeixen les dificultats en la presa de decisions i en la resolució de problemes. L’excés
formatiu en comparació a les habilitats requerides per al lloc de treball segueix concentrant-se en els
aspectes teòrics.
Convé apreciar, però, que la sobrequalificació no implica necessàriament que els individus que han
cursat aquestes titulacions estiguin descontents amb l’opció escollida. Així, un major nivell de sobreaqualificació mostra un desajust entre sistema educatiu i productiu, que pot representar una pèrdua
de rendibilitat privada de la inversió en educació per part de l’individu, però que es pot compensar

67. Per fer-ho, estableix un indicador que es calcula com la diferència entre les competències de l’individu i les requerides pel lloc de treball,
dividida per les competències requerides pel lloc de treball i tot multiplicat per 100. Així obté un indicador en forma de percentatge, que
en cas de ser negatiu denota dèficits i en cas de ser positiu reflecteix un excés de coneixements adquirits.
68. Això es podria explicar, segons l’autor, pel baix ús dels idiomes al lloc de treball.
69. Segons l’autor, la major internacionalització de l’economia catalana justificaria aquesta diferència.

100
100

si no s’interpreta l’educació com una inversió sinó com un bé de consum. Ara bé, sí que suposa un
esforç ineficient per al sector públic, en termes de rendibilitat social, si aquestes titulacions estan
subvencionades.

TAULA 26. Satisfacció amb els estudis escollits, en funció de si repetirien estudis i
universitat, o si no repetirien estudis, per branques d’estudis dels graduats l’any 2004.
Catalunya 2008

Repetiria a la
mateixa

Repetiria en una
altra

No repetiria

Satisfacció amb la
feina

Salut

70,1

10,2

19,7

5,6

Tècniques

62,2

9,7

28,2

5,3

Socials

64,6

10,7

24,7

5,6

Experimentals

63,2

9,1

27,7

5,4

Humanitats

58,8

11,9

29,2

5,4

Total

63,7

10,5

25,8

5,5

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta AQUCAT 2008.

Com s’observa a la taula, el percentatge de població que no repetiria els estudis és superior al nivell
de sobrequalificació, especialment entre les titulacions de tipus tècnic, on el percentatge arriba al
28,2%, malgrat el baix percentatge de població sobrequalificada. Entre les qüestions que generen
més insatisfacció dins del conjunt dels graduats universitaris, es troba la poca utilitat dels coneixements
universitaris, el baix nivell de retribució i la baixa perspectiva de millora i promoció.
El mateix García-Montalvo (2009), analitza l’evolució de la sobrequalificació a Espanya partint de dades
de l’Observatori de la Inserció Laboral dels Joves70 entre els anys 1996 i 2008. El fet d’estudiar dades
de panell li permet avaluar si aquesta sobrequalificació és transitòria o permanent, un tema cabdal per
avaluar la rendibilitat de l’educació. Així, si la sobrequalificació és temporal, tota la inversió en educació
esdevé rendible, encara que el rendiment s’obtingui al cap d’un temps. En canvi, si la sobrequalificació
és permanent, el sistema educatiu actua com “un caríssim procés de selecció de personal”.

70. L’observatori disposa d’una base de dades facilitades per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) i Bancaixa. En les primeres onades se centra en el País Valencià, Madrid i Barcelona, mentre que en les onades posteriors incorpora altres províncies espanyoles,
per analitzar el comportament en l’Espanya urbana i l’Espanya rural. Malauradament, però, el procés de selecció de les províncies és
aleatori, i no es disposa d’informació per a Catalunya en cap de les onades.
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Els resultats que obté mostren una disminució de la sobrequalificació a mesura que s’incrementa
l’edat de la persona i el nombre de llocs de treball que ha ocupat.71 Posteriorment, realitza una anàlisi
de supervivència en la situació de sobrequalificació, en funció del nombre de dies treballats, com a
aproximació a l’experiència professional. Els resultats que obté utilitzant aquesta tècnica mostren un
major supervivència en la sobrequalificació entre els graduats de formació professional a mesura que
s’incrementa l’experiència, tant utilitzant mesures subjectives com objectives. En tots els casos, la sobrequalificació es manté elevada, malgrat disminuir amb el pas del temps al mercat de treball.
Mitjançant l’ús de matrius de transició, s’observa que la permanència predomina per sobre del canvi,
especialment quan l’individu es troba adequadament format. En un 48,0% dels casos en què existia infraqualificació, l’individu es manté infraqualificat, però en un 40,0% esdevé adequadament qualificat
en canviar de feina. Entre els sobrequalificats, un 68,0% es manté sobrequalificat en canviar de feina,
front un 29,0% que passa a tenir una qualificació adequada al lloc de treball.

TAULA 27.

Matriu de transició entre estats: desajust subjectiu. Espanya, 2008

Ocupació a t
Infraqualificat

Adequat

Sobrequalificat

48

40

10

Adequat

1

86

11

Sobrequalificat

1

29

68

Infraqualificat
Ocupació a t-1

Unitats: percentatges.
Font: García-Montalvo (2009) a partir de dades de l’Observatori d’Inserció Laboral dels Joves. Bancaja-Ivie.

Un altre aspecte que estudia García-Montalvo (2009) és l’impacte del cicle econòmic en la sobrequalificació. Teòricament, en fases recessives del cicle el nivell de sobrequalificació hauria d’incrementar-se
en disminuir el salari de reserva dels treballadors i estar més predisposats a acceptar feines amb pitjors
condicions, que poden incloure una menor adequació entre la seva formació i la qualificació requerida
pel lloc de treball. En canvi, durant els períodes expansius la sobrequalificació hauria de decaure. La
sobrequalificació, així com els períodes d’atur, poden incidir negativament en el futur laboral de la
persona. Així doncs, entrar al mercat de treball en un període recessiu, pot afectar l’acumulació d’experiència i perdre part dels coneixements obtinguts, o bé pot posposar l’entrada al mercat de treball o
condicionar decisions sobre migracions.

71. Val a dir, però, que en estudiar la sobrequalificació subjectiva, és possible, com argumenta l’autor, que l’individu hagi adaptat les seves
expectatives i deixi de considerar-se sobrequalificat, de la mateixa manera que pot percebre una menor sobrequalificació fruit d’un
millor ajust entre qualificació i feines a desenvolupar. És per això que convé contrastar els resultats amb els indicadors objectius de
sobrequalificació. En fer-ho, els resultats no varien.
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Per tal d’avaluar els determinants de la sobrequalificació, i entre ells el cicle econòmic, García-Montalvo
(2009) estima un model probit, on la variable depenent és estar o no sobrequalificat, i les variables
explicatives fan referència a l’any en què l’individu va començar a treballar a l’ocupació actual, l’any del
primer contacte amb el mercat de treball, l’edat, el sexe, el nivell formatiu, l’àmbit geogràfic, l’experiència laboral, el sector d’activitat i el tipus de contracte. Els resultats que obté mostren que l’any d’inici
de cada feina és significatiu a l’hora de determinar la probabilitat d’estar sobrequalificat. Totes les altres variables són significatives, excepte l’edat de l’individu. Així, la probabilitat d’estar sobrequalificat
s’incrementa quan la persona és dona, té nivell d’estudis de secundària no obligatòria, formació professional o títols universitaris. Així mateix, la sobrequalificació és més freqüent a les ciutats de més de
50.000 habitants, a l’agricultura, el comerç i la restauració o entre aquells/es joves que treballen sense
contracte. En canvi, la probabilitat d’estar sobrequalificat disminueix a mesura que augmenta l’experiència laboral, si es treballa en educació o sanitat i si l’individu té contracte indefinit o és autònom.
Finalment, estudia la rendibilitat de la inversió en educació quan es produeix un desajust entre formació i lloc de treball. Per fer-ho, estima una equació de salaris, on les variables explicatives són el
nombre d’anys d’educació, l’experiència, l’experiència al quadrat, així com el producte del nombre
d’anys d’educació per una dicotòmica que reflecteix la infraqualificació i el nombre d’anys d’estudi
per una dicotòmica que reflecteix la sobrequalificació. Així mateix, s’hi inclouen variables de gènere,
dimensió del municipi, sector d’activitat i tipus de contracte, com també dicotòmiques de l’any d’ocupació. Els resultats mostren que tant la sobrequalificació com la infraqualificació disminueixen el salari
de l’individu.
Dolado et al. (2000), estudien els problemes dels individus joves al mercat de treball mitjançant una
funció d’aparellament entre oferta i demanda. Un dels principals fenòmens que detecten és que
aquells individus més qualificats desplacen als menys qualificats del mercat, amb la qual cosa, els
individus qualificats esdevenen sobrequalificats, al mateix temps que els individus no qualificats es
queden a l’atur.
Com s’estableix a Serra (2007), es pot distingir entre sobrequalificació, si es creu que el sistema educatiu genera una quantitat excessiva de població amb formació superior a la requerida per una demanda
de treball adequada, o de subocupació, si és la demanda de treball la que és incapaç de generar les
ocupacions adients a uns nivells de formació adequats de la població. Així, si s’interpreta que existeix
sobrequalificació existiria un excés d’oferta, el que implicaria adoptar canvis en el sistema educatiu,
mentre que si s’interpreta que existeix subocupació, és a dir, un dèficit de demanda, implicaria incidir
en polítiques que afectin l’estructura productiva. És a dir, cal plantejar-se si l’estructura productiva ha
de seguir generant ocupacions que requereixin nivells baixos de formació i convé canviar el sistema
educatiu, o si, per contra, ha de canviar el model productiu per aprofitar millor l’alt nivell de formació
assolit pels individus joves amb el sistema educatiu existent.

5.2. Mètodes i intensitat de cerca d’ocupació
La població jove, a diferència de la població adulta, cerca ocupació com a inici d’un procés d’inserció al
mercat de treball. És a dir, la cerca respon en major mesura a aquest procés d’inserció que a desajustos
existents en el mercat de treball.
Si bé, a priori, hom podria pensar que la població aturada és, per definició, l’únic col·lectiu que busca
feina, aquest grup cal ampliar-lo al conjunt de la població, ja que tant entre la població ocupada (on
hi ha un percentatge de població que busca feina per millorar la seva situació laboral), com entre la
població inactiva hi ha individus que busquen feina. Així doncs, la població que busca feina se situa,
sempre, per sobre de la població aturada.
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Al segon trimestre de l’any 2010, 255.000 joves d’entre 16 i 29 anys buscaven feina a Catalunya (el
22,0% de la població), per 225.000 aturats/des. Com s’observa al gràfic següent, la relació entre la
població que busca feina i la que es troba a l’atur no és constant. Així, el pes dels qui busquen feina
sobre els aturats es redueix entre l’any 2007 i el 2008, fruit, probablement, de la crisi.

GRÀFIC 55.

Població jove (16-29 anys) que busca feina sobre la població activa72 i taxa
d’atur. Catalunya, 2T 2005 – 3T 2010
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Unitats: percentatges.72
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Si s’analitza l’evolució de la composició de la població que busca feina segons la seva relació amb l’activitat, s’observa que la població jove ocupada que busca feina perd pes sobre el conjunt de població
jove que busca feina, el que explicaria el comportament observat al gràfic anterior.

72. La població s’ha posat en relació amb la població activa a fi de fer la dada comparable amb la taxa d’atur. Així, entre la gent que busca
feina, s’hi computen tant aturats/des com ocupats/des i inactius/ves.

104
104

GRÀFIC 56.

Població jove (16-29 anys) que buscava feina segons relació amb l’activitat.
Catalunya, 2T 2005 – 3T 2010
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Així, la pèrdua de població ocupada entre els joves hauria derivat en què una part de la població que
buscava feina hagués passat d’ocupada a aturada, incrementant el pes de la població jove aturada que
busca feina.73 Probablement, la proporció de població ocupada que buscava feina es trobava en un
període inicial del procés d’inserció. És a dir, s’hauria produït un cert retrocés en el procés d’inserció,
passant d’ocupats a desocupats.
Malgrat això, el percentatge de població que busca feina i no ha treballat mai abans74 s’ha incrementat durant els darrers anys. És a dir, l’entrada al mercat de treball s’hauria complicat per una part cada
cop més important de joves que no tenen cap tipus d’experiència.

73. El percentatge de joves ocupats que busquen feina sobre el total de joves ocupats s’ha mantingut relativament estable els últims anys.
Així doncs, la pèrdua de pes dels ocupats que busquen feina no s’explica per un efecte desànim dels ocupats de cara a trobar una nova
ocupació.
74. Els percentatges que es mostren aquí poden diferir dels que s’han mostrat en seccions anteriors, on s’estudiava només la població aturada. El canvi de divisor explica aquest menor percentatge.
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GRÀFIC 57.

Població jove (16-29 anys) que buscava feina i no ha treballat mai abans.
Catalunya, 2T 2005 – 3T 2010
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Mètodes de cerca d’ocupació
Amb dades del mòdul especial de l’EPA de l’any 2009 per a Espanya, s’observa que la via d’accés al
mercat de treball dels individus joves és preferentment a través de familiars o amics (47,9% dels casos),
mentre que la segona via en importància és la tramesa de currículums a empreses (19,8% dels casos).
S’observa també que el fet de realitzar pràctiques prèvies en una empresa per desprès començar-hi
a treballar és una via seguida per un 2,9% dels joves, una proporció poc significativa entre les vies
d’entrada.
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GRÀFIC 58. Població jove (16-34 anys) que va treballar després d’acabar els estudis
oficials o que estava treballant en acabar-los, per forma de trobar la feina i gènere.
Espanya, 2009
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EPA – INE (Mòdul especial de l’any 2009 “Incorporació dels joves al mercat de
treball”).

Així mateix, s’aprecia un major grau de formalitat en els mètodes de cerca d’ocupació per part de les
dones, que depenen en menor mesura dels familiars i amics, i basen la seva cerca en la tramesa de
currículums a empreses en major mesura que els homes.
En el cas específic dels universitaris/àries i utilitzant dades de l’Enquesta AQUCAT 2008 per a Catalunya, la importància dels contactes (familiars o amics) sembla decréixer, malgrat seguir sent la principal
via d’entrada al mercat de treball, i semblen guanyar en importància mètodes formals d’accés al mercat de treball. Així, guanyen pes l’ús dels serveis de la universitat, Internet o la premsa, les pràctiques
d’estudis o altres formes de buscar un treball.
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GRÀFIC 59.

Vies d’accés a la primera feina per a la població titulada els anys 2001 i
2004. Catalunya 2005 i 2008
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta AQUCAT 2005 i 2008.

És a dir, malgrat tractar-se d’universitaris/àries, un 34,0% utilitzen la via dels contactes per accedir a un
lloc de treball. Aquesta situació contrasta amb el percentatge que representen els contactes entre la
població titulada que es no està ocupada (15,3% segons dades del 2008). És a dir, d’alguna manera,
la falta de contactes podria explicar la manca d’alternatives laborals de titulats/des que no treballen i
també, en part, la seva situació.

108
108

GRÀFIC 60.

Mitjans utilitzats per trobar feina de la població titulada l’any 2001 i 2004
no ocupada. Catalunya 2005 i 2008.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Enquesta AQUCAT 2005 i 2008.

Si bé les categories no són idèntiques entre la població no ocupada i la població que va accedir a la
primera feina, entre la població no ocupada destaca el major ús d’internet com a mètode de cerca, així
com la iniciativa personal o el major ús de la premsa, la via de les oposicions o concursos públics o dels
serveis d’ocupació. En canvi, utilitzen amb menor freqüència els serveis de la universitat.
Tal i com s’observa a Miret et al. (2008), el 34,9% de la població de 15 a 34 anys que buscava feina
l’any 2007 declarava que el principal criteri de selecció era la relació amb els estudis o l’ofici. L’horari o
durada de la jornada era el principal criteri de selecció d’ofertes per a un 23,3%, mentre que un altre
23,3% es decantava per una o altra oferta en funció del salari.
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GRÀFIC 61.

Criteris de selecció d’ofertes de llocs de treball de la població desocupada
de 15 a 34 anys que busca feina. Catalunya, 2007
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Font: Miret et al. (2008).

Segons dades de l’EPA, gairebé tothom que busca feina75 cerca un lloc de treball com a assalariat, tant
entre els individus joves com entre els individus adults. Així mateix, el tipus de jornada que busca la
població és similar per a tots els grups d’edat, si bé entre els individus joves de 16 a 24 anys s’observa
una major preferència pel treball a temps parcial. Durant els últims anys, a conseqüència de la crisi econòmica s’ha produït un increment considerable del percentatge de població que acceptaria qualsevol
tipus de jornada, i, en menor mesura, que busca un treball a temps complet, però acceptaria un treball a temps parcial si li oferissin, tant entre els individus joves com entre els individus adults. Aquests
increments han anat en detriment del percentatge de població que només acceptaria un contracte a
temps complet, que era l’opció majoritària l’any 2008.
Així, al segon trimestre del 2008, el 52,5% dels individus joves de 16 a 29 anys que buscaven feina
acceptaria només un treball a temps complet, front un 51,2% entre la població de 30 a 64 anys. En
canvi, al segon trimestre de l’any 2010 sols el 28,9% dels joves de 16 a 29 anys acceptaria només un
treball a temps complet, front un 25,6% entre la població de 30 a 64 anys.

75. Vora un 95,0% de mitjana, entre 2005 i 2010.
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GRÀFIC 62. Població en edat de treballar (16-64 anys) que buscava feina o n’ha trobat
una a la qual s’ha d’incorporar i que acceptaria qualsevol tipus de jornada, per grups
d’edat. Catalunya, 2005-2010
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Probablement aquesta reducció en els requisits pel que fa al tipus de jornada va lligada, també, amb
els requisits del treballador pel que fa a retribucions salarials, horaris, correspondència amb els estudis,
etc. Davant les males perspectives que presenta la cerca de feina, la població hauria rebaixat ja les
seves expectatives i, de retruc, el nivell d’exigència respecte a les condicions laborals.

Intensitat en la cerca d’ocupació
Mesurar la intensitat en la cerca d’ocupació és complex. Intuïtivament, hom associa la intensitat en
la cerca d’ocupació al temps que la persona dedica a buscar feina. Malauradament, aquesta és una
variable poc habitual en la majoria d’enquestes disponibles. Altres variables per mesurar la intensitat o
amplitud en la cerca de feina, com les dimensions de la zona on ha buscat feina, el nombre de canals
utilitzats, el nombre i la diversitat d’ocupacions buscades, etc., són també difícils de mesurar, i generalment no es troben recollides a les enquestes.
L’EPA conté informació referent al fet si la cerca d’ocupació es produeix mitjançant mètodes de cerca
activa o no. Com que la cerca de feina de forma activa és un dels criteris per ser considerat aturat/
da, les diferències observables en intensitat en la cerca es redueixen a la població no aturada. Atès
que els aturats/des són la major part de la població que busca feina, això impedeix analitzar de forma
satisfactòria la intensitat en la cerca.
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Malgrat això, analitzant la intensitat en la cerca per part de la població ocupada mitjançant dades de
l’EPA, s’observa que la cerca d’ocupació es produeix de forma més intensa quan la persona es troba
a l’inici de la seva vida laboral, a fi de millorar, probablement, l’aparellament entre les habilitats del
treballador/a i el lloc de treball. Així doncs, i en base a dades de l’EPA per al segon trimestre del 2010,
s’observa que entre els individus joves ocupats de 16 a 24 anys, un 7,3% buscava feina de forma activa, front només un 2,9% entre la població de 35 a 54 anys.

GRÀFIC 63.

Població ocupada (16-64 anys) que buscava feina de forma activa, per
trams d’edat. Catalunya, 2T 2010
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

És a dir, si entre els adults la cerca d’ocupació és un fenomen pràcticament exclusiu de la població
aturada, entre els joves la cerca de feina s’amplia a part de la població ocupada, malgrat que, com s’ha
vist anteriorment, el pes dels ocupats/des entre els/les que busquen feina s’ha reduït considerablement
els darrers anys.
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Miret et al. (2008), amb dades del 2007 per a individus joves catalans d’entre 15 i 34 anys, observen, a
través d’un indicador de la intensitat en la recerca d’ocupació,76 que un 62,0% de la població jove que
busca feina ho fa amb molta intensitat. Segons els autors, els determinants que condicionen en major
mesura la intensitat en la cerca d’ocupació són els mateixos que determinen que l’individu estigui o no
buscant feina activament. Així, les dones, els individus més joves, els individus provinents de llars amb
estudis secundaris o universitaris i especialment els nascuts fora de l’Estat espanyol cercarien feina amb
major intensitat que la resta.
Una de les mesures alternatives per avaluar la intensitat en la cerca d’ocupació és el grau d’ocupabilitat de la població. Aquest indicador recull l’antiguitat de la demanda d’ocupació, l’àmbit de cerca
(municipal o supramunicipal) i el nombre d’ocupacions demandades. Atès que, generalment, un major
temps a l’atur s’associa a una menor intensitat en la cerca d’un lloc de treball,77 a major antiguitat de
la demanda de treball, menor és l’ocupabilitat de la persona. Així mateix, a una major mobilitat, ja sigui
residencial o ocupacional, se li pressuposa una major intensitat en la cerca de feina, atès que l’individu
està disposat a sortir fora del seu municipi de residència per treballar, o a canviar d’ocupació per fer-ho.
Així doncs, a major mobilitat, major és el grau d’ocupabilitat.78 És a dir, l’indicador seria un resum de
tres paràmetres d’intensitat en la cerca.
Tal i com s’ha tractat en el capítol que estudiava la situació actual de la població jove al mercat
de treball, els individus joves presenten una major ocupabilitat que la població adulta. Si s’estudia
l’evolució de l’ocupabilitat per al conjunt de l’economia, s’observa que durant el període inicial de la
crisi augmenta el nombre de persones aturades amb ocupabilitats mitjanes i altes per sobre del que
s’incrementa el nombre de persones amb ocupabilitats baixes o molt baixes. En una segona fase, el
creixement de la població amb una ocupabilitat molt baixa augmenta per sobre de la resta de graus
d’ocupabilitat.

76. Es desconeix com està construït aquest indicador i en base a quines variables.
77. A mesura que l’individu es manté desocupat però buscant feina, aniria perdent l’esperança de trobar-ne i de retruc, reduint la intensitat
en la cerca.
78. Veure Toharia et al. (2006) per a més informació sobre el càlcul del grau d’ocupabilitat.
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GRÀFIC 64.

Creixement de la població aturada registrada (16-64 anys) segons grau
d’ocupabilitat. Catalunya, gener 2008 – març 201079
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball.

Així doncs, en una primera fase de la crisi hauria augmentat la intensitat en la cerca d’ocupació dels
individus, mentre que en una segona fase, el desànim podria incidir en una menor intensitat en la
cerca d’ocupació.
Seguint amb la línia de l’ocupabilitat, aquesta vegada de forma desagregada, es pot estudiar el temps
que l’individu està desocupat, la mobilitat laboral o ocupacional i la mobilitat residencial. L’anàlisi
d’aquests indicadors permet avaluar l’evolució els darrers anys per trams d’edat.
Com s’ha vist al capítol 4.2, els individus joves aturats porten, de mitjana, menys temps buscant feina
que els individus adults aturats. Si s’estudia el conjunt de població que busca feina, la pauta observada
entre aturats/des es reprodueix. Normalment, aquest menor temps buscant feina s’associa a una major
intensitat en la cerca d’ocupació.

79. En el moment de la realització d’aquest estudi, l’última dada disponible sobre ocupabilitat feia referència al març del 2010.
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GRÀFIC 65. Població que busca feina o n’ha trobat una a la qual s’ha d’incorporar
segons el temps que fa que en busca i per grups d’edat. Catalunya, 2T 2010
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball.

El fet de buscar feina fora del municipi de residència o el fet d’ampliar l’àrea en la qual es busca un
lloc de treball són indicadors de la intensitat amb què la persona està buscant-ne. Si bé no es disposa
de dades sobre la dimensió de les àrees en les quals la població busca feina, existeixen altres variables
que il·lustren, aproximadament, aquesta qüestió.
Així, si s’estudien les dades de l’EPA, s’observa que els individus joves canvien de municipi de residència en un percentatge superior al que ho fa la població adulta. Aquest fet està lligat, teòricament, a
la menor responsabilitat familiar de la població jove, la seva menor estabilitat laboral, i el règim de
tinença de l’habitatge on viuen.
Tal i com s’observa al gràfic següent, la tendència a canviar de municipi s’ha reduït entre els individus
joves, especialment l’any 2010.
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GRÀFIC 66. Població (16-64 anys) que ha canviat de municipi de residència sobre el
total de la població, per grups d’edat. Catalunya, 2005 – 201080
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

És a dir, la capacitat dels individus joves de canviar de residència és superior a la de la població adulta,
i per tant, la intensitat en la cerca d’ocupació, mesurada per la mobilitat residencial d’un i altre col·
lectiu, també és superior entre els individus joves. Malgrat això, la crisi sembla haver afectat aquesta
major mobilitat residencial81 de les persones joves. Atès que els preus de l’habitatge han disminuït
els darrers anys, és molt probable que la disminució dels canvis de municipi estigui motivada per les
dificultats d’accedir al mercat de treball estable.
Una altra opció per a molts joves, davant les males perspectives laborals que ofereix el país, és migrar
fora de l’Estat. A continuació s’analitzen les dades de l’Enquesta de variacions residencials que elabora
anualment l’INE, com a aproximació a la població que pot haver abandonat el país per anar a treballar
a fora, si bé l’enquesta no diferencia els motius del canvi de residència.

80. La mitjana del 2010 s’ha calculat en base als tres primers trimestres de l’any, en no estar disponible el quart trimestre del 2010 en el
moment de la realització d’aquest estudi.
81. Això no implica necessàriament que els joves no busquin ni trobin feines fora del municipi de residencia, doncs podria ser que estiguessin
anant a treballar més lluny sense canviar de domicili. Això depèn de la relació entre els costos de desplaçament i els costos de l’habitatge.
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Així doncs, pel que fa a les migracions internacionals, s’observa un increment de la població que migra
de Catalunya cap a l’estranger que es dobla de l’any 2007 al 2009, passant de 31.000 persones a
62.000. L’increment en les migracions entre 2007 i 2009, però, és superior entre la població de 30 anys
o més (112,6%) que entre la població menor de 30 anys (83,1%).

GRÀFIC 67.

Migracions de Catalunya a l’estranger, per grups d’edat, nacionalitat i regió
de destí. Catalunya, 2005-2009
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Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’Enquesta de variacions residencials – INE.

En haver-hi una part molt important de població estrangera entre els individus que migren (l’any 2009
la població de nacionalitat estrangera representava, en conjunt, el 90,0% de la població emigrant),
els resultats obtinguts es veuen afectats per aquesta circumstància. Així, la població estrangera que
resideix a Catalunya i emigra creix el 128,5% entre els adults i el 91,5% entre la població jove, la qual
cosa condiciona el resultat final.
Així doncs, el menor creixement de l’emigració de les persones joves estrangeres es podria explicar per
un menor trànsit de pas de població estrangera. Així, una menor arribada de població estrangera, principalment jove, que establís la seva residència a Catalunya, implicaria uns índexs de sortida inferiors,
també entre els individus joves estrangers. Com s’observa al capítol 4.2, el creixement de la població
jove de nacionalitat estrangera és molt inferior al de la població jove amb nacionalitat espanyola entre
el 2008 i el 2010.
Si s’estudia només la població amb nacionalitat espanyola, les variacions residencials de la població de
30 anys o més, s’incrementen el 22,0% entre 2007 i 2009, mentre que entre els menors de 30 anys
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ho fan un 37,1%. És a dir, entre els individus de nacionalitat espanyola, l’increment en l’emigració si
que és superior entre els individus joves.
El 80,8% dels destins de les persones joves amb nacionalitat estrangera és desconegut, el que dificulta
l’anàlisi de les destinacions per al conjunt de la població jove, fruit del gran pes de la població estrangera sobre el total dels emigrants. Si s’estudia només la població amb nacionalitat espanyola,82 on
els destins desconeguts són pràcticament inexistents, s’observa un increment inferior a la mitjana dels
moviments cap a Europa (+21,0% i -6,6pp) i un increment important dels moviments cap a Amèrica
(+60,4% i +5,6pp), els dos destins principals de la població jove de nacionalitat espanyola.

TAULA 28. Destí de les migracions de la població jove (menors de 30 anys) amb
nacionalitat espanyola i que canvien de residència. Catalunya, 2009
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Així doncs, el caràcter global de la crisi hauria complicat la sortida cap a Europa, on la majoria dels
països han vist incrementada la seva taxa d’atur juvenil,83 el que obligaria la població jove a migrar cap
a altres destins, preferentment Amèrica del sud.

82. Segurament la població amb nacionalitat estrangera presenta pautes migratòries diferenciades a les de la població amb nacionalitat
espanyola, especialment si es produeix un retorn al país d’origen.
83. Excepte Alemanya, la resta haurien incrementat la seva taxa d’atur entre els joves. Veure capítol 4.4 per a més informació.
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6.

MARC JURÍDIC DE LES POLÍTIQUES DE FOMENT DE
L’OCUPACIÓ PER A PERSONES JOVES

6.1. En l’àmbit internacional
L’OIT posa de manifest que aconseguir un treball decent per a les persones joves84 és un element
essencial per avançar en l’eradicació de la pobresa, aconseguir un desenvolupament sostenible, creixement i benestar per a tothom. Així mateix posa de manifest que, tot i que no existeix una solució única
i generalitzable que permeti afrontar amb garanties d’èxit el repte de l’ocupació de les persones joves,
abordar aquesta qüestió requereix un enfocament integrat i coherent que combini intervencions macro
i microeconòmiques en diferents àmbits d’actuació – educatiu, laboral, social, etc. – i que s’orienti tant
a l’oferta i a la demanda de mà d’obra com al volum i la qualitat de l’ocupació.85
D’altra banda, també al Pacte mundial per a l’ocupació, aprovat el 2009,86 l’OIT aborda l’efecte social
de la crisi mundial sobre l’ocupació i proposa polítiques centrades en l’ocupació perquè els països les
adaptin en funció de les seves necessitats. Les polítiques que proposa el Pacte van dirigides a generar
ocupació; ampliar la protecció social per a les persones vulnerables afectades per la crisi, entre les quals
destaquen les persones joves en situació de risc; respectar les normes laborals; promoure el diàleg social i fomentar una globalització equitativa. En aquesta línia proposa diverses mesures entre les quals
inclou el fet de proporcionar formació professional i tècnica i les activitats de desenvolupament de
competències empresarials, especialment per als joves aturats.

6.2. En l’àmbit de la Unió Europea
L’interès de la Unió Europea (UE) per les persones joves ha anat en augment les darreres dècades. L’atur
juvenil és una de les principals preocupacions en la majoria d’estats membres.

Marc de cooperació europeu en matèria de joventut
En matèria de joventut, l’acció de la UE es limita a les mesures de foment de la cooperació entre els
estats membres atès que s’exclou expressament l’harmonització de llurs disposicions legals i reglamentàries.87

84. 15 a 24 anys.
85. Resolució relativa a l’ocupació de les persones joves aprovada per la 93a. Conferència Internacional del Treball de 15.6.2005, partint de
l’informe L’ocupació de les persones joves: vies per accedir a una ocupació decent.
86. Aprovat el 19.6.2009 a la 97a. Conferència Internacional del Treball. Amb posterioritat ha estat acollit pel Consell Econòmic i Social de
Nacions Unides i per la Cimera del G20, celebrada a Pittsburgh el novembre de 2009.
87. El fonament jurídic de la política europea relacionada amb els joves és l’article 165 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea que
estableix que l’acció de la Unió Europea s’encaminarà a afavorir l’increment dels intercanvis de persones joves i animadors socioeducatius
(versió consolidada al DOUE C 155, de 9.5.2008).
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L’actual marc de cooperació europeu en matèria de joventut88 té per finalitat millorar l’eficiència i
l’efectivitat de la cooperació establint una estratègia per al període 2010-2018 que es fonamenta
en les fites i experiències adquirides d’ençà del 2002 sota l’anterior marc de cooperació en aquesta
matèria.89
Per al període 2010-2018 s’estableix, en relació amb la població jove,90 que s’ha d’aconseguir la creació de més oportunitats i la igualtat en l’educació i el mercat laboral, com també la promoció de la
ciutadania activa, la inclusió social i la solidaritat.
Per aconseguir aquests objectius cal desenvolupar i promoure tant iniciatives específiques en l’àmbit
de la joventut com iniciatives intersectorials que incorporin la dimensió de la joventut en altres àmbits
polítics, entre els quals destaquen, als efectes d’aquest informe, l’educació i la formació, l’ocupació i
l’esperit empresarial i la inclusió social.
En l’àmbit de l’educació i la formació, l’objectiu és donar suport a la igualtat d’accés a l’educació
d’alta qualitat i a la formació a tots nivells, així com a les oportunitats per a la formació permanent.
A aquests efectes, s’estableix que cal fomentar l’educació, la formació i l’aprenentatge no formal per
millorar les possibilitats d’ocupació a través de:
––

la millora dels coneixements, les capacitats i les competències de les persones joves, vetllant
perquè s’ajustin a les necessitats canviants del mercat de treball i als nous sectors d’ocupació en
creixement, a través del desenvolupament de sistemes justos, flexibles i eficaços d’ensenyament i
formació de qualitat elevada així com a través de l’aprenentatge no formal i del treball juvenil, en
el marc d’una economia basada en el coneixement;

––

la lluita contra l’abandonament escolar;

––

l’aprenentatge permanent, fent ús del valor afegit que ofereixen les tècniques de la comunicació
i la informació.

88. Resolució del Consell, de 27.11.2009, relativa a un marc renovat per a la cooperació europea en l’àmbit de la joventut 2010-2018 (DOUE
C 311, de 19.12.2009). El nou marc en l’àmbit de la joventut es fonamenta en la Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament
Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions de 27.4.2009. Una estratègia de la UE per a la joventut: Inversió
i capacitació. Un mètode obert de coordinació renovat per abordar els reptes i les oportunitats de les persones joves (COM(2009) 200
final – no publicada al DOUE).
89. L’anterior marc per a la cooperació europea en l’àmbit de la joventut es va establir el 2002 i preveia l’aplicació del mètode obert de
coordinació i la integració de la dimensió de la joventut en altres polítiques.
El 23.3.2005 es va aprovar, dins de les conclusions de la presidència del Consell Europeu, el Pacte europeu per a la joventut, amb la finalitat de contribuir a aconseguir els objectius de creixement i ocupació de l’Estratègia de Lisboa. Va representar un reforç a les polítiques
de joventut, convertint els joves en part clau de la renovada Estratègia de Lisboa.
El Pacte a) proposa que la joventut prengui part en les àrees d’ocupació, integració i desenvolupament social, educació i formació,
mobilitat i conciliació de la vida laboral i familiar; b) s’ofereix com a base per garantir la coherència de les iniciatives en aquests àmbits i
c) proposa implicar els actors interessats, començant per les organitzacions juvenils nacionals, regionals i locals, el Fòrum Europeu de la
Joventut, les administracions locals i els interlocutors socials.
En desenvolupament del Pacte, la Comunicació de la Comissió de 30.5.2005 estableix la forma de posar-lo en marxa; defineix les prioritats del mètode obert de coordinació en matèries de joventut; relaciona altres polítiques amb la de joventut; enumera programes
europeus rellevants per a l’àrea de joventut; examina com implicar les persones joves en els processos polítics.
Així mateix, l’Agenda social renovada de juliol de 2008 va establir la infància i la joventut com una de les seves àrees d’acció prioritàries.
90. Població compresa entre els 15 i els 30 anys.
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Cal tenir en compte el Marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació (ET 2020),91 l’objectiu primordial del qual és continuar donant suport al desenvolupament dels
sistemes d’educació i formació dels estats membres. Aquests sistemes han de proporcionar a tots els
ciutadans els mitjans perquè explotin el seu potencial i han de garantir la prosperitat econòmica sostenible i l’ocupabilitat. El marc ha d’incloure la totalitat dels sistemes d’educació i de formació dins d’una
perspectiva d’aprenentatge permanent.
En l’àmbit de l’ocupació i l’esperit empresarial, l’objectiu del marc de cooperació europeu en matèria de joventut és donar suport a la integració de les persones joves al mercat de treball, ja sigui com
a treballadors o com a empresaris.
La necessitat de facilitar i donar suport a la transició al mercat de treball, tant des de l’educació i la
formació com des de l’atur o la inactivitat, ocupa un lloc central. En aquesta línia, en l’àmbit de competència que els correspongui, els estats membres i la Comissió han de:
––

Augmentar i millorar les inversions per assolir les competències adequades per a les ocupacions
que se sol·liciten al mercat de treball que s’adaptin millor a curt termini, tenint una millor visió de
futur sobre les qualificacions que es necessitaran.

––

Desenvolupar mesures a curt termini en els plans de recuperació per tal d’estimular la integració
de les persones joves al mercat de treball, així com aprovar les mesures estructurals tenint en
compte la joventut.

––

Desenvolupar l’orientació professional i els serveis d’assessorament de qualitat per ajudar les persones joves en les seves decisions respecte a les transicions al mercat de treball. En aquesta matèria, es destaca el paper que poden tenir els serveis públics d’ocupació i els serveis d’informació
a la joventut.

––

Millorar l’ocupabilitat futura de les persones joves fomentant l’adquisició d’experiència professional durant el cicle educatiu a través de col·locacions, pràctiques i formació en centres de treball
amb ajut públic i privat.

––

Promoure l’ocupació de qualitat per a les persones joves a través de les accions següents: millorar
l’accés a l’ocupació estable, tenint especialment en compte els que tinguin menys oportunitats i el
paper clau que han de tenir les polítiques actives d’ocupació; desenvolupar polítiques integrades
de flexiseguretat per augmentar la flexibilitat del mercat de treball, oferir seguretat en l’ocupació,
evitar la fragmentació del mercat de treball, estimular les possibilitats de les persones joves com a
treballadors i propiciar-ne la mobilitat, tant geogràfica com intersectorial.

––

Donar suport al treball per compte propi i a l’esperit empresarial de les persones joves en particular
a través de l’educació sobre la capacitat empresarial, impulsar fons per a la creació d’empreses i
programes de tutoria i fomentar el reconeixement de les empreses joves.

91. Conclusions del Consell, de 12.5.2009, sobre un marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació (ET
2020) [DOUE C 119, de 28.5.2009].
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––

Donar suport al desenvolupament de xarxes i estructures europees que fomentin l’esperit empresarial de les persones joves.

––

Fomentar l’esperit empresarial en l’àmbit del desenvolupament sostenible.

En l’àmbit de la inclusió social, l’objectiu és prevenir l’exclusió social i la pobresa de les persones joves
i la transmissió d’aquests problemes entre generacions alhora que es reforça la solidaritat mútua entre
la societat i les persones joves.
Entre les iniciatives que cal adoptar per complir aquest objectiu, destaca la necessitat d’aprofitar el potencial
del treball en l’àmbit de la joventut i dels centres juvenils com a mitjans d’inclusió i d’adoptar un plantejament intersectorial quan es treballi per millorar la cohesió i la solidaritat de la comunitat i reduir l’exclusió
social de les persones joves, abordant les relacions entre l’educació i l’ocupació i la seva inclusió social.92
Les actuacions en matèria d’inclusió activa de les persones joves es recondueixen fonamentalment en
els dos àmbits que s’acaben d’analitzar: educació i formació i ocupació i esperit empresarial.

L’Estratègia Europa 2020
Cal analitzar el marc de cooperació europeu en matèria de joventut en el context de la nova estratègia
europea per a l’ocupació i un creixement intel·ligent, sostenible i integrador per al proper decenni,
l’Estratègia Europa 2020.93
L’Estratègia Europa 2020 es concreta en cinc objectius principals en matèria d’ocupació, R+D, canvi
climàtic, educació i lluita contra la pobresa. Als efectes d’aquest informe cal destacar en concret els
següents:
––

La taxa d’ocupació de la població entre 20 i 64 anys94 hauria de passar de l’actual 69% a, com
a mínim, el 75%.95 Així, cal procurar arribar a un índex d’ocupació del 75% dels homes i dones
amb edats compreses entre els 20 i els 64 anys, incrementant la participació de les persones joves,
les persones treballadores de més edat i les persones treballadores amb baixes qualificacions i
integrant millor les persones immigrants en situació regular.

––

Millorar els nivells d’educació, en particular amb l’objectiu de reduir l’índex d’abandonament escolar a menys del 10% i augmentar el percentatge de persones d’entre 30 i 34 anys que finalitzen
els estudis d’ensenyament superior o equivalent com a mínim al 40%.

––

Promoure la integració social, en particular a través de la reducció de la pobresa en el 25%, tractant
que com a mínim 20 milions de persones deixin d’estar exposades al risc de pobresa i exclusió.

92. En aquest línia cal destacar la Resolució del Consell i dels representants dels Governs dels estats membres, reunits al Consell, relativa a la
inclusió activa de les persones joves: lluita contra l’atur i la pobresa. (DOUE C 137/01, 27.5.2010)
93. Aprovada pel Consell el 17 de juny 2010 en base a la Comunicació de la Comissió del 3.3.2010. Europa 2020 s’ha dissenyat com la successora de l’Estratègia de Lisboa, llançada l’any 2000 amb l’objectiu de convertir la UE en l’economia del coneixement més competitiva
i dinàmica del món abans del 2010, capaç d’un creixement econòmic durador acompanyat per una millora quantitativa i qualitativa de
l’ocupació i una major cohesió social. Aquest objectiu, reforçat el 2005, no s’ha arribat a complir.
94. La població de referència s’ha modificat respecte l’Estratègia de Lisboa, passant de 15-64 anys a 20-64 anys.
95. Cinc punts més que l’Estratègia de Lisboa.
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Els objectius de l’Estratègia Europa 2020 es desenvolupen posteriorment mitjançant les Orientacions
Integrades Europa 2020, 96 deu orientacions generals que tracten de manera coherent els aspectes
relacionats amb l’ocupació i amb la política econòmica general i que estan constituïdes per les Orientacions per a les polítiques d’ocupació dels estats membres97 i les Directrius generals per a les polítiques econòmiques dels estats membres i de la Unió.98 Aquestes orientacions, que tot i elaborar-se
anualment s’han de mantenir estables fins al 2014, ofereixen una orientació concreta perquè els estats
membres defineixin i apliquin els seus programes nacionals de reforma alhora que constitueixen la
base de qualsevol recomanació específica que el Consell pugui fer a un Estat membre.
Les orientacions per a l’ocupació són les següents:
––

Augmentar la participació en el mercat laboral i reduir la desocupació estructural. Es continua
fent èmfasi en la necessitat de combinar polítiques de mercat de treball que facilitin una contractació flexible combinada amb polítiques d’activació (formació) de les persones ocupades i de
les aturades, la promoció de la mobilitat laboral i l’equilibri entre drets (prestacions) i obligacions
(recerca activa d’ocupació, participació en activitats formatives).

––

Aconseguir una població activa qualificada que respongui a les necessitats del mercat laboral,
promoure la qualitat del treball i l’aprenentatge permanent. Es mantenen les grans línies de les
directrius anteriors, amb una crida específica a garantir que tots els adults puguin aconseguir
“un nivell superior de qualificació” i que les polítiques d’immigració i integració siguin adaptades
per atendre degudament l’important nombre de persones extracomunitàries que són en territori
europeu i que ja es troben al mercat de treball o volen incorporar-s’hi. La formació permanent
es configura com un dels reptes de futur de la política europea, per al finançament de la qual
s’apunta la conveniència que existeixi una participació dels mateixos ciutadans al costat dels governs i dels empresaris. Per a les persones joves que volen accedir al treball per primera vegada,
es proposa arbitrar mecanismes adequats que els permetin accedir directament a l’àmbit laboral
per la via d’una relació contractual o bé mitjançant activitats formatives de caràcter pràctic però
sense vincle jurídic contractual.

––

Millorar els resultats dels sistemes educatius i de formació en tots els nivells i incrementar la participació en l’ensenyament superior. Per al període 2010-2014 es continuen mantenint els grans
eixos del període anterior, des de l’objectiu marc que ha d’inspirar tota la política comunitària en
l’àmbit educatiu, que és garantir l’accés universal a una educació i formació de qualitat i millorar
els resultats educatius de la població, la qual cosa li permeti adquirir, ja sigui per via formal o informal, les competències fonamentals per triomfar en una economia basada en el coneixement,
especialment en termes d’inserció laboral, de formació complementària o qualificacions en tecnologies de la informació i la comunicació. Novament s’insisteix en la necessitat d’estrènyer els
llaços entre el món educatiu i el laboral i d’adoptar les mesures més adequades per prevenir el
fracàs escolar.

96. Decisió 2005/600/CE del Consell, de 12 de juliol de 2005 (DOUE L 205, de 6.8.2005,) revisada per la Decisió 2008/618/CE del Consell (DOUE
L 198, de 26.7.2008). Aquestes deu orientacions substitueixen les vint-i-quatre orientacions derivades de l’Estratègia de Lisboa.
97. DOUE L 308, de 24.11.2010.
98. Recomanació del Consell, de 13 de juliol de 2010, sobre directrius generals per a les polítiques econòmiques dels estats membres i de la
Unió (DOUE L 191, de 23.7.2010).
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––

Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa. Es posa de manifest que aconseguir un creixement integrador passa, entre d’altres, per eliminar els obstacles a la participació al mercat de
treball de les persones joves.

Tenint en compte les Orientacions Integrades Europa 2020, cada Estat membre ha de definir, a través
del corresponent programa nacional de reformes (PNR), com pot contribuir a la consecució dels cinc
objectius esmentats en funció de les seves circumstàncies. Els objectius nacionals serviran per avaluar
els avenços cap als objectius d’Europa 2020.
El PNR presentat per l’Estat espanyol el mes d’abril de 2011 defineix els objectius nacionals a mig termini i les mesures de política econòmica per a la seva consecució, tenint en compte, entre d’altres, la
recent aprovació de la reforma laboral, dins dels objectius de la qual hi ha, com s’analitzarà a continuació, la millora de les oportunitats d’ocupació de les persones aturades, amb especial atenció als joves.
Analitzat el PNR 2011, el Consell de la Unió Europea recomana a Espanya,99 entre d’altres mesures,
que, a finals del 2011, avaluï els efectes de les reformes del mercat de treball iniciades el 2010 i de la
reforma de les polítiques actives d’ocupació de febrer de 2011 i, en cas que sigui necessari, presenti
propostes de noves reformes per reduir la segmentació del mercat de treball i millorar les oportunitats
d’ocupació per a les persones joves. Així mateix, recomana que garanteixi un seguiment estret de
l’eficàcia de les mesures contemplades al programa nacional de reformes per reduir el nivell d’abandonament escolar prematur i facilitar la transició a l’educació i la formació professional.
Per tal de catalitzar els avenços en cadascun dels objectius prioritaris de l’Estratègia Europa 2020, la
Comissió ha proposat set iniciatives emblemàtiques que s’han de materialitzar tant a la UE com als
estats membres. Entre aquestes iniciatives cal destacar, a efectes d’aquest informe, les següents: Joventut en moviment i Agenda per a les noves qualificacions i ocupacions.
La iniciativa Joventut en moviment100 és un programa marc que té per objectiu millorar les perspectives d’ocupació de les persones joves; fer que l’educació i la formació s’adaptin millor a les seves
necessitats i donar a conèixer les beques de mobilitat de la UE per estudiar, formar-se o fer voluntariat
en un altre país.
Segons aquest programa, les actuacions de la UE en matèria de joventut s’han de concentrar en quatre
grans línies d’actuació:
––

Potenciar l’aprenentatge permanent per tal de desenvolupar competències clau i millorar els resultats tenint en consideració les necessitats del mercat de treball;

––

Adoptar mesures per augmentar el percentatge de persones joves que participen en l’ensenyament
superior o equivalent, atesa la importància del coneixement en la societat del segle XXI;

99.

Recomanació del Consell relativa al Programa nacional de reforma de 2011 d’Espanya i per la qual s’emet un dictamen del Consell sobre
el Programa d’estabilitat actualitzat d’Espanya 2011-2014. Aprovat l’1.7.2011.
100. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions de
15.9.2010. Joventut en moviment. Una iniciativa destinada a impulsar el potencial les persones joves per aconseguir un creixement
intel·ligent, sostenible i integrador a la Unió Europea(COM(2010) 477 final).
Conclusions del Consell, de 19.11.2010, sobre la iniciativa Joventut en moviment, un enfocament integrat com a resposta als desafiaments amb els quals s’enfronten les persones joves (DOUE C 326, 3.12.2010).
Recomanació del Consell de 28 de juny de 2011. Joventut en moviment. Promoure la mobilitat en la formació dels joves (DOUE C 199,
de 7.7.2011).
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––

Reforçar les polítiques de mobilitat a la UE per aconseguir que totes les persones joves puguin
realitzar activitats educatives reglades i activitats formatives laborals en altres estats;

––

Adoptar mesures que tendeixin a reduir l’atur juvenil i crear ocupació. Entre les proposades, els
estats membres han d’adoptar mesures per facilitar l’accés de les persones joves a la seva primera
ocupació, vetllant per evitar polítiques que contribueixin a la segmentació del mercat de treball;
ajudar decididament i amb caràcter prioritari les persones joves que es troben fora de l’àmbit educatiu i del laboral; proporcionar xarxes de seguretat que permetin una cobertura econòmica, amb
especial atenció a les persones joves més vulnerables o desafavorides, vinculades a una intervenció
activa en activitats formatives o de cerca d’ocupació, concedint les prestacions només si el/la jove
cerca feina activament o segueix estudiant o formant-se; suport a les persones joves que desitgin
posar en marxa projectes emprenedors amb polítiques adequades d’informació, orientació i assessorament, així com el suport de l’instrument europeu de microfinançament Progress.
Altres propostes concretes són garantir que totes les persones joves que acabin els seus estudis
obligatoris puguin treballar, seguir estudiant o participar en mesures d’activació en el termini de
quatre mesos; vincular els drets a prestacions i les mesures d’activació; crear un “contracte únic
indefinit” definit com un contracte amb un període de prova prou llarg i un augment gradual
dels drets de protecció, accés a formació, aprenentatge permanent i orientació professional per
a tots els treballadors; introduir uns ingressos mínims específics per a persones joves, així com
costos salarials amb discriminació positiva, a fi que els contractes fixos per a persones joves siguin
més atractius i abordin la segmentació del mercat de treball d’acord amb els principis comuns de
flexiseguretat.

Iniciativa emblemàtica: Joventut en moviment
A través de la promoció de la mobilitat d’estudiants i aprenents, el seu objectiu és reforçar els resultats
i l’atractiu internacional de les institucions d’ensenyament superior a Europa, incrementar la qualitat
general de tots els nivells d’educació i formació a la UE, combinant excel·lència i equitat i millorar la
situació laboral de les persones joves.
A escala de la UE, la Comissió treballarà amb la finalitat següent:
– Integrar i incrementar els programes de la UE relatius a mobilitat, universitat i investigació (com Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus i Marie Curie) i lligar-los als programes i recursos nacionals.
– Establir l’agenda de modernització de l’educació superior (currículum, gobernança i finançament)
incloent l’avaluació comparativa dels resultats de les universitats i dels sistemes educatius en un context
general.
– Explorar les formes de promoure l’esperit emprenedor a través de programes de mobilitat per a joves
professionals.
– Promoure el reconeixement de l’aprenentatge no formal i informal.
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– Llançar un Marc d’ocupació de les persones joves que subratlli les polítiques destinades a reduir la
taxa d’atur de les persones joves. Aquest marc hauria de promoure, juntament amb els estats membres i
els interlocutors socials, l’accés de les persones joves al mercat de treball a través de l’aprenentatge, de
períodes de pràctiques i altres treballs o experiències, incloent-hi un programa («La teva primera feina
EURES») destinat a incrementar les oportunitats d’ocupació de les persones joves en afavorir la mobilitat
dins de la UE.
En el seu nivell respectiu, els estats membres necessitaran:
– Garantir una inversió eficaç en els sistemes educatiu i de formació a tots els nivells (des del preescolar
a l’universitari).
– Millorar els resultats educatius, abordant cada segment (preescolar, primari, secundari, formació professional i universitari) a través d’un plantejament integrat que reculli les competències clau i tingui per
finalitat reduir l’abandonament escolar.
– Reforçar l’obertura i rellevància dels sistemes educatius establint un marc de qualificacions nacionals i
acoblant millor els resultats educatius amb les necessitats del mercat laboral.
– Millorar l’entrada de les persones joves al mercat de treball a través d’una acció integrada que inclogui, entre d’altres aspectes, orientació, assessorament i pràctiques.

La iniciativa Agenda de noves qualificacions i ocupacions té per objectiu modernitzar els mercats
de treball i potenciar l’autonomia de les persones a través del desenvolupament de les seves capacitats
al llarg de la seva vida amb la finalitat d’augmentar la participació laboral i adequar millor l’oferta i la
demanda d’ocupació, en particular a través de la mobilitat laboral.

Iniciativa emblemàtica: Una agenda per a noves qualificacions i ocupacions
L’objectiu és crear condicions per modernitzar els mercats de treball per tal d’incrementar els nivells
d’ocupació i garantir la continuïtat dels nostres models socials. Això significa habilitar les persones
a través de l’adquisició de noves qualificacions amb la finalitat que la població activa actual i futura
s’adapti a les noves condicions i a potencials canvis de carrera; reduir l’atur; i incrementar la productivitat laboral.
A escala de la UE, la Comissió treballarà per tal de:
– Definir i executar, juntament amb els interlocutors socials europeus, la segona fase de l’agenda «flexiguretat», per concretar les millors formes de gestionar les transicions econòmiques, de lluitar contra l’atur
i d’incrementar les taxes d’activitat.
– D’acord amb els principis d’una regulació intel·ligent, adaptar el marc legislatiu a les noves modalitats
del treball (per exemple, jornada laboral, treballadors desplaçats) i als riscos nous per a la higiene i la
seguretat laboral.

126
126

– Facilitar i promoure la mobilitat laboral a l’interior de la UE i adaptar millor l’oferta laboral a la demanda amb un suport financer apropiat dels fons estructurals, especialment del Fons Social Europeu (FSE),
i promoure una política d’immigració laboral prospectiva i general que respongui amb flexibilitat a les
prioritats i necessitats dels mercats de treball.
– Reforçar la capacitat dels interlocutors socials i fer ple ús del potencial de resolució de problemes que
ofereix el diàleg social en tots els nivells (europeu, nacional, regional, sectorial i d’empresa) i promoure la cooperació reforçada entre les institucions del mercat de treball, com també dels serveis públics
d’ocupació dels estats membres.
– Donar un fort impuls al marc estratègic de cooperació en educació i formació amb participació de tots
els interessats. En concret, això hauria de traduir-se en l’aplicació dels principis d’aprenentatge permanent (en cooperació amb els estats membres, els interlocutors socials i experts), fins i tot a través de vies
d’aprenentatge flexibles entre diferents sectors d’educació i formació i reforçant l’atractiu de l’educació
i la formació professional. Cal consultar els interlocutors socials a nivell europeu amb vistes al desenvolupament d’una iniciativa pròpia en aquest àmbit.
– Assegurar que s’adquireixen les competències necessàries per participar en l’aprenentatge permanent
i el mercat de treball i que siguin reconegudes en tot l’ensenyament general, professional i superior i
en l’educació d’adults, i desenvolupar un llenguatge comú i un instrument operatiu per a l’educació, la
formació i el treball: un marc europeu de qualificacions, competències i ocupacions.
En el seu nivell respectiu, els estats membres necessitaran:
– Executar plans nacionals de «flexiguretat», segons l’acordat pel Consell Europeu, amb l’objecte de
reduir la segmentació del mercat de treball i facilitar les transicions, així com facilitar la conciliació entre
vida laboral i familiar.
– Revisar i controlar regularment l’eficiència dels sistemes impositius i de beneficis per tal que el treball
sigui atractiu, amb una atenció particular als treballadors poc qualificats i eliminant els obstacles a
l’activitat per compte propi.
– Promoure formes noves d’equilibri entre la vida laboral i familiar i les polítiques d’envelliment actiu i
incrementar la igualtat entre sexes.
– Promoure i controlar l’aplicació efectiva dels resultats del diàleg social.
– Donar un fort impuls a l’aplicació del Marc europeu de qualificacions, a través de l’establiment de
marcs nacionals de qualificacions.
– Garantir que les competències requerides per prosseguir la formació i incorporar-se al mercat de
treball siguin reconeguts en tota l’educació general, professional, superior i d’adults, incloent-hi l’aprenentatge no formal i informal.
– Desenvolupar col·laboracions entre el món educatiu i de formació i el món laboral, en especial a través
de la implicació dels interlocutors socials en la planificació de l’educació i la impartició de formació.
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Finalment, cal tenir en compte que dins l’Eix 3 del Programa operatiu del Fons Social Europeu (FSE)
2007-2013, hi ha les prioritats bàsiques següents: la lluita contra el fracàs escolar; la transició entre
l’educació i el treball i la generalització de la formació per al treball al llarg de tota la vida professional.

6.3. En l’àmbit estatal
La Llei d’ocupació101 distingeix les persones joves com un dels col·lectius que presenta més dificultats
d’inserció laboral,102 per als quals s’han d’assegurar polítiques adequades d’integració laboral. La
reforma recent de les polítiques actives103 ha modificat els col·lectius prioritaris als quals han d’anar
destinades les polítiques d’ocupació, per especificar, tal com s’analitzarà més endavant, que en relació
amb les persones joves s’ha de prestar especial atenció a aquelles amb dèficit de formació.
A continuació s’assenyalen les mesures acordades els darrers deu anys en compliment del mandat
establert a la Llei d’ocupació en relació amb les persones joves.
La Llei 43/2006 per a la millora del creixement i de l’ocupació,104 amb la finalitat de facilitar l’ocupació
dels treballadors i treballadores joves, transmetia al Govern el mandat que, en el termini de nou mesos
i previ acord amb els agents socials, presentés mesures encaminades a regular formes de contractació
que optimitzessin la seva transició al mercat de treball. En la mateixa línia, la Llei 27/2009105 contenia
també previsions específiques relatives al foment de l’ocupació de les persones joves preveient que, en
el termini de quatre mesos, el Govern havia de presentar un estudi sobre les pràctiques no laborals i
llur regulació actual, incidint en aspectes com el grau de compliment de la seva finalitat formativa i la
utilització fraudulenta d’aquesta fórmula per cobrir llocs de treball i sobre els contractes de treball en
pràctiques i de formació, l’evolució de la seva utilització, els problemes detectats i la seva utilitat per
a la inserció laboral de les persones joves. A la vista dels resultats d’aquest estudi, el Govern havia de
plantejar, en el marc del diàleg social, la revisió del marc jurídic referent a la incorporació de les persones joves al mercat de treball tot preveient la necessitat de reincorporar a l’activitat formativa aquelles
persones joves que no haguessin acabat els estudis obligatoris.
Un dels objectius de la reforma laboral de 2010106 ha estat elevar les possibilitats d’ocupació de les
persones aturades, en especial de les persones joves. Amb aquesta finalitat, es reordena la política de
bonificació a la contractació indefinida i s’introdueixen canvis en els contractes formatius amb l’objectiu d’incentivar-ne la utilització per part de les empreses i de fer-los més atractius per a les persones
joves. Abans del 31.12.2011 el Govern hauria d’analitzar el funcionament d’aquestes reformes, que
s’expliquen amb més detall als apartats 7.1.1 i 7.1.3, i, a la vista d’aquesta avaluació i en funció de
l’evolució de l’ocupació durant el 2010 i el 2011, les prorrogarà o modificarà, prèvia consulta amb les
organitzacions sindicals i empresarials més representatives.

101. Llei 56/2003 d’ocupació (BOE núm. 301, de 17.12.2003).
102. Article 2.d Llei 56/2003. Objectius de la política d’ocupació: Assegurar polítiques adequades d’integració laboral dirigides a aquells col·
lectius que presentin més dificultats d’inserció laboral, especialment joves, dones, discapacitats i aturats de llarga durada més grans de
45 anys. En relació amb l’article 19 octies de la mateixa Llei, reproduït a la nota 109 a peu de pàgina.
103. En tramitació parlamentària en el moment de redactar aquest informe.
104. Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació (BOE núm. 312, de 30.12.2006). Vegeu-ne la disposició
addicional desena.
105. Disposició addicional setena de la Llei 27/2009 de mesures urgents per al manteniment i el foment de l’ocupació i la protecció de les
persones aturades (BOE núm. 315, de 31.12.2009).
106. Aprovada a través del Reial decret llei 10/2010, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball (BOE núm. 147, de 17.6.2010)
i la Llei 35/2010, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball (BOE núm. 227, de 18.7.2010).
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Amb posterioritat, l’Acord social i econòmic per al creixement, l’ocupació i la garantia de les
pensions107 recull mesures en camps diversos, entre les quals i als efectes d’aquest informe cal fer
referència a les que afecten el sistema de Seguretat Social, les polítiques actives d’ocupació i altres
matèries laborals.
Dins l’apartat que l’Acord dedica al sistema de Seguretat Social es contenen mesures dirigides específicament al col·lectiu de persones joves que gaudeixen de beques. Aquestes mesures s’analitzen en
l’apartat 7.4 d’aquest informe.
D’altra banda, partint de la constatació de la necessitat de reformar les polítiques actives d’ocupació
per tal de contribuir a la millora del mercat de treball i a la major ocupabilitat d’aquelles persones que
cerquen ocupació, l’Acord recull dos tipus de mesures: estructurals i conjunturals.
Les mesures estructurals s’orienten al mig i llarg termini i tenen per objectiu la reforma en profunditat
de les polítiques actives d’ocupació a través de la modificació de la Llei d’ocupació. En desenvolupament d’aquestes mesures s’aprova el Reial decret llei 3/2011108 que, entre els objectius principals,
persegueix millorar l’eficiència de les polítiques d’ocupació i adaptar-les a la realitat del mercat laboral
i a les característiques del territori; augmentar-ne l’eficàcia en la millora de l’ocupabilitat i les possibilitats d’inserció de les persones desocupades, especialment les persones joves i les aturades de llarga
durada.
En aquesta línia, en relació amb les persones joves, que és un dels col·lectius prioritaris per als quals el
Govern i les comunitats autònomes adoptaran programes específics destinats a fomentar-ne l’ocupació, s’ha afegit que cal prestar especial atenció a aquelles amb dèficit de formació.109
Les mesures conjunturals de l’Acord, que s’acoten al període 2011-2012, consisteixen en un Pla de
xoc que ha estat desenvolupat pel Reial decret llei 1/2011, de mesures urgents per promoure la
transició a l’ocupació estable i la requalificació professional de les persones desocupades,110
que es dirigeix especialment a joves i aturats de llarga durada.111
Les mesures previstes pel Pla de xoc, que s’analitzen amb detall en els apartats 7.1.3 i 7.2 d’aquest
estudi, consisteixen en un programa excepcional d’ocupació per a la transició cap a la contractació estable de les persones joves i les persones en atur de llarga durada mitjançant la reducció de les quotes

107. Signat el 2 de febrer de 2011 pel Govern i els agents socials més representatius.
108. Reial decret llei 3/2011, de 18 de febrer, de mesures urgents per a la millora de l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques actives
d’ocupació (BOE núm. 43, de 19.2.2011), convalidat per Resolució del Congrés dels Diputats de 10.3.2011 i que acorda també la seva
tramitació com a projecte de llei (BOE núm. 64, de 16.3.2011).
109. Article 19 octies Llei 56/2003, segons redacció donada pel Reial decret llei 3/2011.
1. El Govern i les comunitats autònomes adopten, d’acord amb els preceptes constitucionals i estatutaris, així com també d’acord
amb els compromisos assumits en l’àmbit de la Unió Europea i en l’Estratègia espanyola d’ocupació, programes específics destinats a
fomentar l’ocupació de les persones amb especials dificultats d’integració en el mercat de treball, especialment joves, amb particular
atenció a aquells amb dèficit de formació, dones, aturats de llarga durada, més grans de 45 anys, persones amb discapacitat o en situació d’exclusió social, i immigrants, respecte a la legislació d’estrangeria, o altres que es puguin determinar, en el marc del Sistema
Nacional d’Ocupació.
2. Tenint en compte les especials circumstàncies d’aquests col·lectius, els serveis públics d’ocupació han d’assegurar el disseny d’itineraris
individuals i personalitzats d’ocupació que combinin les diferents mesures i polítiques, degudament ordenades i ajustades al perfil professional de les persones que els integren i a les seves necessitats específiques. Quan això sigui necessari, els serveis públics d’ocupació
han de valorar la necessitat de coordinació amb els serveis socials per donar una atenció millor a aquestes persones.
110. BOE núm. 37, de 12.2.2011, en vigor des del 13.2.2011.
111. Té com a precedent un document fet públic pel Govern el gener de 2011.
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empresarials a la Seguretat Social,112 en un programa de requalificació professional de les persones
que esgotin la prestació per atur i en accions de millora de l’ocupabilitat mitjançant la realització
d’itineraris individuals i personalitzats d’ocupació que combinin actuacions d’orientació i formació per
a l’ocupació dirigida a diversos col·lectius, entre els quals s’inclouen les persones joves quan tinguin
dificultats d’inserció laboral derivades de la seva baixa qualificació.
L’Acord social i econòmic també conté diverses mesures dirigides a garantir més i millor formació per a
les persones joves, que s’analitzen a l’apartat 7.2, corresponent a les mesures formatives.
Les darreres modificacions s’han produït mitjançant el Reial decret llei 10/2011, de mesures urgents per a la promoció de l’ocupació dels joves, el foment de l’estabilitat en l’ocupació i
el manteniment del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la
protecció per desocupació113 i pel Reial decret-llei 14/2011, de 16 de setembre, de mesures
complementàries en matèria de polítiques d’ocupació i de regulació del règim d’activitat de
les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.114
El Reial decret llei 10/2011 constata l’elevat nivell de persones joves aturades menors de 25 anys que
no tenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (el 60%) i també el de les que, tot i
tenir-lo, no tenen cap qualificació professional. El preàmbul lliga aquesta manca de qualificació professional de les persones joves aturades al fet que la crisi econòmica ha dut a l’atur a milers de persones
joves, moltes de les quals van abandonar prematurament el sistema educatiu cridades per l’expansió
del sector de la construcció per ocupar llocs de treball de baixa qualitat.
El preàmbul del Reial decret llei estableix que la millora de les oportunitats d’ocupació està directament relacionada amb el nivell de qualificació de les persones i, per aquest motiu, una de les mesures
que inclou es dirigeix a la configuració d’un nou contracte formatiu, el contracte per a la formació i
l’aprenentatge, que substitueix el contracte per a la formació que, segons el Ministeri de Treball i Immigració, només representava l’1% de la contractació.115
El Reial decret llei 14/2011 ha modificat, en els termes que s’analitzarà a l’apartat 7.1.1, el límit màxim
d’edat en el qual es pot fer el contracte per la formació i l’aprenentatge.
Finalment, s’ha de fer referència al Pla de formació i experiència professional per a joves a empreses destinat a joves aturats i aturades amb baixa qualificació que es comenta a l’apartat 7.4.2.

6.4. En l’àmbit autonòmic
L’article 142 de l’Estatut d’autonomia atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria
de joventut.

112. El Govern i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, en el termini de sis mesos a partir de l’entrada en vigor
d’aquesta mesura, el 13.2.2011, han de procedir a l’avaluació del seu impacte i a l’estudi i, si escau, de la proposta sobre la regulació del
treball a temps parcial que inclogui, entre altres aspectes, el de la protecció social de les persones contractades sota aquesta modalitat.
113. BOE núm. 208, de 30.8.2011. Convalidat per Resolució del Congrés dels Diputats de 15.9.2011 (BOE núm. 229, de 23.9.2011).
114. BOE núm. 226, de 20.9.2011. Convalidat per Resolució del Congrés dels Diputats de 22.9.2011 (BOE núm. 235, de 30.9.2011).
115. Nota de premsa del MTIN: http://www.tt.mtin.es/periodico/Laboral/201108/LAB20110826.htm.
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La Llei 33/2010 de polítiques de joventut116 desplega per primera vegada una competència de titularitat exclusiva que d’ençà de l’any 1979 encara no havia estat desenvolupada i estableix, d’aquesta
manera, les bases jurídiques necessàries per a les polítiques de joventut.
Als efectes de la Llei de polítiques de joventut, s’entenen per polítiques de joventut les intervencions
dels agents que atenen les necessitats en els diversos àmbits de la vida de les persones joves, especialment les que es troben en una situació de més vulnerabilitat social; per persones joves s’entén el
conjunt de persones d’entre setze i vint-i-nou anys amb residència a Catalunya, sens perjudici que en
algunes polítiques es puguin ampliar aquests límits d’edat, amb caràcter específic, per adaptar-los a la
realitat social i als objectius que cal assolir.
D’acord amb aquesta Llei, la Generalitat ha de promoure polítiques públiques per afavorir la construcció dels projectes de vida de les persones joves, facilitar les condicions que els permetin assolir la
plena ciutadania i fomentar llur participació social, amb una cura especial entre les persones joves amb
problemes d’adaptació, amb discapacitat i en situació o risc d’exclusió social.
Així mateix, els poders públics de Catalunya han de promoure actuacions que afavoreixin l’emancipació de les persones joves, facilitant-los formació i accés al món laboral i a l’habitatge per tal que puguin
desenvolupar llur projecte de vida i participar en igualtat de drets i deures en la vida social i cultural.
Entre les funcions concretes que corresponen als poders públics en matèria de joventut, destaquen:
––

Promoure, en la formació de les persones joves, llur orientació, accés i mobilitat dins i fora del
sistema educatiu, fent possible l’establiment de xarxes i mecanismes de coordinació entre els diferents agents socioeducatius.

––

Garantir una educació de qualitat, creant les condicions necessàries perquè sigui accessible a les
persones joves, en el marc de les lleis.

––

Establir mecanismes per afavorir una ocupació i unes condicions de treball de qualitat, i potenciar
mecanismes d’orientació i inserció laborals, especialment pel que fa al coneixement dels drets
laborals.

––

Orientar i assessorar les persones joves per facilitar l’autoocupació i l’emprenedoria entre aquest
col·lectiu, i fomentar la cultura emprenedora.

D’altra banda, cal tenir en compte que l’article 170 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya regula
la competència de la Generalitat en matèria de treball i relacions laborals, especificant que es tracta
d’una competència executiva i que, entre d’altres, inclou les relacions laborals i les condicions de treball; les polítiques actives d’ocupació, que inclouen la formació dels demandants d’ocupació i dels treballadors en actiu, i també la gestió de les subvencions corresponents; les qualificacions professionals
a Catalunya i la intermediació laboral, que inclou la regulació, l’autorització i el control de les agències
de col·locació amb seu a Catalunya i la potestat sancionadora de les infraccions de l’ordre social, en
l’àmbit de les seves competències.

116. DOGC núm. 5731, de 8.10.2011.
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En desenvolupament de la Llei de Polítiques de Joventut s’ha elaborat el Pla nacional de joventut
(2010-2020)117 que ha de ser el marc de referència de les polítiques per a joves de Catalunya.
Aquest Pla vol fer front a set reptes estratègics que engloben els àmbits cabdals per a una persona
jove: la trajectòria educativa, la carrera laboral, la transició domiciliària, assolir una vida saludable, el
desenvolupament personal i la participació política, l’accés a la cultura i la integració social.
El PNJCat 2010-2020 concreta aquests reptes en vint-i-cinc fites que cal assolir l’any 2020 i que s’expressen a través d’indicadors avaluables. Així, se’n podrà fer un seguiment anual i, a la meitat de la
seva vigència, el 2015, fer-ne l’avaluació i revisió estratègica.
Entre aquestes fites destaca, a efectes del present informe, les que es refereixen a la trajectòria laboral
i l’educativa.
Pel que fa a la primera, amb l’objectiu de reeixir en la trajectòria laboral, s’aposta per millorar les
condicions laborals i la qualitat del treball juvenil. Els compromisos que s’han establert per al 2020 en
aquest àmbit són els següents:
––

Reduir l’atur juvenil (en la franja dels 16 als 29) perquè sigui, com a màxim, el 50% més elevat
que el de la resta de població.

––

Augmentar l’emprenedoria jove (taxa d’ocupació per compte propi) fins al 10%.

––

Reduir la temporalitat en la contractació juvenil (població de 16 a 29 anys ocupada assalariada
amb contracte temporal en relació amb la resta de la població) fins al 25%.

––

Reduir la sinistralitat laboral (accidents en jornada de treball amb baixa en la població de 16 a 29
anys ocupada assalariada en relació amb la resta de la població) fins al 40%.

Pel que fa a la segona, l’objectiu és assolir l’èxit en la trajectòria educativa, i el PNJCat 2010-2020
estableix els indicadors següents que s’han d’assolir en finalitzar el Pla:
––

Incrementar la taxa de graduació a l’ESO (alumnes graduats de quart d’ESO) fins al 90%.

––

Reduir l’abandonament prematur dels estudis (joves de 18 a 24 anys que han assolit com a màxim
la primera etapa de l’educació secundària) passant del 32% actual al 16% l’any 2020.

––

Augmentar la coresponsabilitat de les famílies en l’educació dels seus fills.

––

Mantenir el nivell d’estudis superiors entre la gent jove (població de 25 a 34 anys amb estudis
universitaris) al 40% el 2020.

117. Substitueix el Pla nacional de joventut de Catalunya 2000- 2010, que incloïa l’eix Treball com un dels prioritaris amb l’objectiu d’arribar
a acords i pactes per a l’ocupació juvenil, posant èmfasi en la conscienciació de la situació específica de les persones joves en el mercat
de treball i el paper protagonista del jovent en la definició de les polítiques laborals.
Fruit d’un ampli consens entre els grups parlamentaris de la Comissió de Polítiques de Joventut, el teixit associatiu juvenil i el món local,
a mitjans de juliol de 2011 inicia el seu tràmit com a decret de Govern, per tal que tingui rang legal.
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L’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil a Catalunya 2009-2012118 estableix l’estratègia d’actuació del Govern pel que fa a l’ocupació juvenil per al període 2009-2012 i té per objectiu promoure
la millora de les condicions laborals de les persones joves i facilitar-los una inserció satisfactòria en el
mercat de treball; en concret:
––

Millorar el funcionament del mercat de treball per tal de corregir les disfuncions existents i assolir
una millora en la situació laboral del jovent.

––

Afavorir l’entrada del jovent al mercat de treball en plenitud de condicions i oportunitats.

––

Facilitar la permanència i el progrés professional dels/les joves en el mercat de treball.

––

Afavorir les relacions entre l’àmbit formatiu i el mercat de treball.

––

Fomentar l’accés de les persones a la formació a Catalunya, amb la finalitat de garantir la permanència en el sistema, principalment de les persones més joves en la seva etapa reglada. També
incrementar i estendre el nombre de persones joves que opten al llarg de la seva vida per la formació contínua per millorar les seves competències i la seva qualificació professional.

––

Millorar la qualitat de l’ocupació dels/les joves, per permetre’ls desenvolupar-se plenament dins
el mercat de treball.

––

Incentivar l’emprenedoria i facilitar la materialització i l’èxit de projectes empresarials joves.

Per aconseguir aquests objectius, l’Acord recull seixanta-vuit actuacions119 que s’estructuren en cinc
grans eixos:
L’eix 1, relatiu a les condicions laborals,120 preveu onze actuacions que s’agrupen en cinc línies estratègiques.
La línia estratègica 1.1 té per objectiu definir les línies d’actuació en l’àmbit de les condicions laborals
juvenils a partir del coneixement de la realitat actual del jovent i de les necessitats i mancances que
s’hi observen, fent ús de dades objectives i de l’aportació subjectiva de persones interessades i enteses
en el tema.
La línia estratègica 1.2 té per objectiu incloure dins les actuacions del Departament d’Empresa i Ocupació i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social la visió transversal de les situacions que afecten la
població juvenil de manera majoritària.
La línia estratègica 1.3 té per objectiu realitzar actuacions per sensibilitzar la població jove sobre les
condicions de treball, de seguretat i de salut en el treball i analitzar els canals d’informació i difusió

118. Acord GOV/144/2009, de 15 de setembre, pel qual s’aprova l’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil a Catalunya 2009-2012 (DOGC
núm. 5470, de 23.2009). Signat pel Govern i per Foment del Treball Nacional, Pimec, Avalots-Joves d’UGT, Acció Jove-CCOO i el Consell
Nacional de la Joventut.
La dotació pressupostària inicial és de 200.970.893 € per als tres anys de vigència de l’Acord.
119. No totes les actuacions constitueixen una novetat, atès que o bé ja estaven en marxa o bé ja havien estat previstes en el marc d’altres
acords, com per exemple, el II Pla general de formació professional a Catalunya (2007-2010).
120. Dotat amb un pressupost de 575.727 euros.
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existents per tal que aquests arribin a la majoria de la població jove de manera directa i clara, incorporant la proactivitat en la transmissió del missatge.
La línia estratègica 1.4 té per objectiu promoure que en el Consell de Relacions Laborals s’estudiï l’establiment de mesures per garantir que les pràctiques a les empreses serveixin realment per experimentar
la formació teòrica.
La línia estratègica 1.5 estableix l’objectiu de facilitar l’accés de les persones joves a la informació de
temàtica laboral, a través de mitjans específics de suport escrit i també de suport en línia.
L’eix 2, relatiu a l’emprenedoria, consta de cinc línies estratègiques en les quals es preveuen setze
actuacions.121
La línia estratègica 2.1 cerca aprofundir en el coneixement i la diagnosi de l’emprenedoria entre les
persones joves, mitjançant la realització d’estudis estadístics sobre la creació d’empreses entre aquest
col·lectiu.
La línia estratègica 2.2 té per objectiu promoure i divulgar la cultura emprenedora entre les persones
joves, a través d’accions de sensibilització i formació en creació d’empreses en els centres d’ensenyament.
La línia estratègica 2.3 estableix l’objectiu d’informar i assessorar les persones joves en el procés de
creació d’una empresa, tant de forma personalitzada com en línia, i formar els professionals necessaris
per prestar aquest tipus d’atenció.
La línia estratègica 2.4 estableix l’objectiu d’oferir el suport tècnic i econòmic necessari al jovent
interessat a crear la seva pròpia empresa, especialment en la fase inicial de l’activitat, perquè el seu
projecte pugui obrir-se camí més fàcilment en el món de l’emprenedoria.
La línia estratègica 2.5 estableix l’objectiu de promocionar el Programa Inicia a les universitats de Catalunya i establir una Xarxa d’Universitats Emprenedores, i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
L’eix 3, relatiu a la formació, l’orientació i la inserció és el més extens i al qual es destina l’import més
elevat del conjunt de mesures previstes per l’Acord.122 Les vint-i-set mesures previstes en aquest eix
s’estructuren en nou línies estratègiques.
La línia estratègica 3.1 té per objectiu impulsar el treball en xarxa entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil que es preveu crear d’acord amb el II Pla general de
formació professional a Catalunya.123
La línia estratègica 3.2 té per objectiu emfatitzar la importància de la formació per a l’ocupació i sensibilitzar al respecte. Aquesta és la línia que concentra l’import més gran del pressupost total de l’Acord

121. A les actuacions incloses en aquest Eix s’hi destinen 14.652.333 euros, un 7,29% del total del pressupost inicialment previst.
122. 185.313.790 euros.
123. Dins aquesta línia estratègica es preveu ampliar el sistema d’orientació acadèmica i professional dels centres formatius, i coordinar-los
amb el SOC, d’acord amb l’objectiu 7 del II Pla general de formació professional a Catalunya (2007-2010), sobre desenvolupament dels
instruments i criteris d’informació i orientació que permetin l’accés generalitzat als usuaris i usuàries del sistema.

134
134

i es dirigeix gairebé exclusivament a la formació professional, en relació amb la qual cal tenir en compte
el II Pla general de formació professional a Catalunya.
Entre les actuacions que es preveuen dins d’aquesta línia estratègica destaquen: fomentar l’accés de
les persones al sistema de formació professional a Catalunya124 i aconseguir una millora de la qualitat
de la formació a través d’una planificació que garanteixi l’equilibri òptim entre les necessitats sectorials
i territorials; a aquests efectes es preveu estendre la xarxa FP.CAT que, alhora, permetrà el reconeixement i l’acreditació oficial de l’experiència professional adquirida com a resultat de la formació cursada.
Així mateix, s’estableix com a actuació dins aquesta línia estratègica incrementar els nivells de formació
i qualificació de la població activa,125tenint en compte que les potencialitats de creixement dels usuaris
i usuàries de la formació professional es troben, principalment, en els col· lectius amb un menor accés
a les activitats de formació continuada, que en general són les persones amb una qualificació inferior,
i en els/les joves que no arriben a acomplir satisfactòriament els cicles de l’educació general secundària
o superior.
En la mateixa línia, es preveu promoure un programa de transició a la vida activa integrat en els programes de qualificació professional inicial i establir acords que afavoreixin la col·laboració i la transició
entre els cicles superiors de formació professional i les universitats.
La línia estratègica 3.3 té per objectiu impulsar actuacions en l’àmbit de la formació contínua per a
persones joves ocupades des del projecte Forma’t.126
La línia estratègica 3.4 té per objectiu donar formació i treball a persones joves en atur mentre participen en un projecte d’utilitat pública o d’interès general facilitant-ne la seva incorporació en el mercat
laboral a través dels programes escoles taller, cases d’oficis i tallers d’ocupació.
L’Acord especifica que s’ha de garantir una major flexibilitat d’aquest tipus de programes, tant pel que
fa a les especialitats formatives impartides, com a la seva adequació a les necessitats de les persones
joves i dels diferents territoris. Es preveu introduir també a les ordres l’obligació de mantenir un equilibri de gènere 60/40 i combinar la formació i el treball efectiu en obres d’interès públic i social, en
àmbits com ara la recuperació o promoció del patrimoni artístic, històric o cultural i d’edificis i obres
públiques; la protecció i manteniment del medi ambient; els serveis de proximitat; les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
La línia estratègica 3.5 té per objectiu donar a conèixer el funcionament del mercat de treball perquè
el jovent pugui afrontar una inserció posterior amb majors garanties, així com garantir l’existència d’un
dispositiu integrat d’informació i orientació professional durant la vida activa de tota persona.

124. En línia amb el II Pla de la formació professional que estableix l’objectiu d’incrementar en un 40% el nombre d’usuaris/àries de la formació professional a l’horitzó 2010 i amb la finalitat de garantir la permanència en el sistema principalment de les persones més joves
en la seva etapa reglada, així com d’incrementar i estendre el nombre de persones que trien la formació professional com a fórmula
de capacitació personal.
125. D’acord amb el II Pla general de la formació professional a Catalunya (2007-2010), en la línia d’adaptar i innovar els dispositius i recursos
de la formació professional a les noves necessitats de l’economia catalana (línia A1 objectiu número 1).
126. Aquest programa estava en marxa en el moment d’aprovar l’Acord i oferia, amb el cofinançament del Fons Social Europeu, fins a
3.000.000 euros per subvencionar els costos generals generats a les empreses per la participació dels seus treballadors i treballadores en
accions formatives en algun dels àmbits següents: idiomes; prevenció de riscos laborals i transferència de coneixements.
Ordre TRE/486/2008, de 6 de novembre, per la qual s’estableixen les bases que han de regir la concessió de subvencions de formació per
a treballadors i treballadores del Programa Forma’t, i s’obre la convocatòria anticipada per al 2009 (DOGC núm. 5263, de 21.11.2008).
L’any 2010 no es va convocar.
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Per aconseguir aquest objectiu s’estableixen diverses actuacions, algunes ja incloses al II Pla general de
formació professional a Catalunya (2007-2010). En aquest sentit, es preveu establir itineraris personals
formatius a mode de cicle vital per millorar les ràtios d’inserció laboral i de qualitat de l’ocupació de les
persones que transiten a través dels diferents sistemes de formació professional.
Amb aquest objectiu es preveu incorporar fases d’orientació per a la inserció laboral en els centres de
la xarxa FP.CAT i, subsidiàriament, en els centres on actualment s’imparteix formació professional a
Catalunya en algun dels subsistemes formatius.
D’altra banda, amb l’objectiu d’adequar l’oferta formativa a les necessitats del mercat de treball, cal
tenir en compte els instruments que permeten conèixer la demanda del teixit productiu. Es preveu la
coordinació entre l’Observatori del Treball de Catalunya i l’Observatori Català de la Joventut.
Així mateix, es preveu millorar els serveis d’informació i d’orientació en les oficines de treball (així com
la coordinació entre aquestes i les oficines de treball juvenil) i en els centres de formació i el desplegament del procés d’acollida, acompanyament i assessorament a les persones interessades en el mecanisme d’acreditació de competències.127
També dins d’aquesta línia estratègica es preveu, d’acord amb el Programa operatiu del Fons Social
Europeu (FSE) 2007-2013, seguir impulsant programes de suport a la transició entre formació i treball,
sobretot en col·lectius amb dificultats, a través de projectes que abordin la inserció laboral dels/de les
joves; programes de suport a la transició entre la formació inicial i el treball (amb especial incidència
en les actuacions de tutoria, orientació i acompanyament) i sistemes d’aprenentatge permanent a les
empreses, amb formació i serveis per al personal empleat a fi de millorar les seves possibilitats d’adaptació als canvis.
Així mateix, es preveu l’establiment de programes per afavorir el desenvolupament de la carrera professional de les persones joves des d’una perspectiva de gènere.
La línia estratègica 3.6 té per objectiu facilitar la mobilitat tant formativa com laboral de les persones
joves. Es preveuen actuacions tant referides a la mobilitat interna, a través de l’establiment de beques
i ajuts que facilitin la mobilitat formativa,128 com a la mobilitat internacional, incentivant la participació de persones joves catalanes en programes europeus de mobilitat, tant acadèmica com laboral,
i facilitar la seva participació, afavorint el reconeixement dels coneixements adquirits i millorant les
condicions econòmiques d’aquestes activitats.
La línia estratègica 3.7 té per objectiu posar a l’abast de les persones joves les eines necessàries per
facilitar-los la seva inserció laboral. Amb aquest objectiu inclou programes d’acompanyament per a
la inserció de persones joves en situacions de vulnerabilitat i risc d’exclusió social que apliquin metodologies intensives i especialitzades adaptades a les necessitats de professionalització d’aquests joves,
dissenyant estratègies d’acompanyament a la inserció en el lloc de treball, i coordinació entre els diferents agents en el territori i, d’altra banda, també inclou actuacions específiques en relació amb les
persones joves discapacitades.

127. En línia amb l’objectiu número 7 del II Pla general de formació professional a Catalunya (2007-2010) sobre desenvolupament dels instruments i criteris d’informació i orientació que permetin l’accés generalitzat als usuaris del sistema de formació professional.
128. Ajuts referits a transport, residència, manutenció i allotjament i conciliació, d’acord amb l’Ordre TRE/349//2008, de 9 de juliol, per la
qual es regula el règim d’ajuts i beques a les persones treballadores desocupades i empreses, establert en matèria de formació d’oferta.
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La línia estratègica 3.8 té per objectiu proporcionar tant a les persones joves com al personal professional amb què contacten les eines necessàries per tal de poder-los orientar de manera adequada en el
procés d’inserció laboral. Amb aquest objectiu, s’estableix que cal prioritzar la formació del personal
de l’Administració de la Generalitat, així com l’elaboració, si escau, de documentació específica per
orientar les persones joves.
La línia estratègica 3.9 té per objectiu establir sinèrgies amb els ens locals i territorials a fi que la formació, l’orientació i la inserció laboral arribin a un volum de població superior a l’actual i es millori la
qualitat i l’eficiència dels serveis prestats.
A l’eix 4, relatiu a la conciliació de la vida laboral, acadèmica i personal, es preveuen quatre actuacions, una per cada línia estratègica, amb l’objectiu de reforçar aquelles polítiques que permetin una
òptima conciliació entre la vida laboral, acadèmica i personal de les persones joves.129
Finalment, dins l’eix 5, relatiu a la informació i anàlisi estadística, es preveuen deu actuacions que s’estructuren en tres línies estratègiques, l’objectiu de les quals és introduir la perspectiva de la joventut
en la informació i en l’anàlisi estadística del Departament d’Empresa i Ocupació, de manera que en
aquesta tasca s’incloguin mètodes de recopilació, tractament i anàlisi de dades que facilitin la informació sistemàtica i de qualitat relativa a la població jove.130
El conjunt de mesures que es recullen a l’Acord poden ser reorientades i/o intensificades, atenent els
resultats d’impacte de la seva avaluació i de la seva repercussió sobre els objectius establerts.
L’aplicació de les mesures contingudes i el seu impacte real sobre la població jove han de ser analitzats
per una comissió de treball que s’ha de reunir com a mínim tres vegades l’any. Així mateix, es preveu
una avaluació anual de les mesures incloses a l’Acord, realitzada amb el desenvolupament dels indicadors així com de la seva execució pressupostària.
El Pla de Govern 2011-2014131 identifica els reptes als quals el Govern ha de donar resposta. Entre
aquests, als efectes del present estudi, destaquem la creació d’ocupació i la millora de l’educació i la
formació al llarg de la vida. El Pla de Govern s’articula en vuit grans eixos que agrupen diferents àmbits
als quals se’ls encomana un seguit d’objectius respecte dels quals els departaments hauran de proposar actuacions concretes. Dins l’Eix «Economia i sectors productius», l’àmbit d’ocupació està destinat a
impulsar la creació d’ocupació, millorar l’estabilitat i la qualitat en el treball i consolidar un marc català
de relacions laborals; inclou com a objectiu impulsar el desenvolupament de la igualtat d’oportunitats en el treball i de polítiques d’ocupació i plans de xoc que donin resposta a les necessitats socials
i econòmiques d’aquells col·lectius amb especials dificultats.132 Dins l’Eix destinat a ensenyament,
s’identifiquen objectius de lluita contra el fracàs escolar i de promoció de la formació permanent al
llarg de la vida.

129. A aquest eix s’hi destinen 39.042 euros.
130. A aquest eix s’hi destinen 390.000 euros.
131. http://www.gencat.cat/pladegovern/cat/2011_2014/PdG_2011_2014.pdf. Maig 2011.
132. Eix 1. Economia i sectors productius. Àmbit 1.1 Ocupació.
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Finalment, cal tenir en compte la Moció 15/IX del Parlament de Catalunya, sobre la desocupació
juvenil i les polítiques de joventut,133 d’acord amb la qual, atesa la greu situació d’atur juvenil que
viu Catalunya, el Parlament de Catalunya insta el Govern a avaluar l’Acord vigent de mesures per a
l’ocupació juvenil a Catalunya i valorar la incorporació de les mesures següents:
––

Adoptar accions de foment encaminades a la incentivació dels emprenedors i les emprenedores
joves i a la creació d’ocupació juvenil.

––

Impulsar l’establiment de deduccions en el tram autonòmic de l’impost sobre la renda de les persones físiques per a l’autoocupació de persones joves de trenta-cinc anys o menys d’acord amb la
situació financera de la Generalitat.

––

Estudiar l’establiment d’un programa específic d’avals i microcrèdits, per mitjà de la línia de mediació de crèdit ICFcrèdit de l’Institut Català de Finances, destinat als/les joves menors de trentacinc anys que tinguin voluntat de tirar endavant projectes empresarials propis, específicament els
relacionats amb l’àmbit tecnològic.

––

Afavorir la contractació de treballadors i treballadores menors de trenta-dos anys per part de les
empreses adjudicatàries de la Generalitat i els seus organismes dependents.

––

Estudiar l’aplicació de deduccions o beneficis fiscals a les empreses multinacionals amb domicili
fiscal a Catalunya que estableixin plans de formació que impliquin la mobilitat internacional de
llurs treballadors i treballadores, per motius de formació, en períodes determinats.

133. 18.4.2011. Amb anterioritat, també cal tenir en compte la Resolució 70/VIII del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern que, en matèria de treball, insta el Govern a promoure un acord per a l’ocupació juvenil per millorar-ne les condicions
laborals, de seguretat i de salut laboral i la contractació laboral estable. BOPC 132, 28.9.2007.
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7.

TIPUS DE POLÍTIQUES DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ
DE LES PERSONES JOVES

En aquest apartat s’analitzen les mesures dissenyades específicament i exclusiva per al foment de l’ocupació del col·lectiu de persones joves i les que, tot i dirigir-se també a altres col·lectius, també inclouen
especificitats pel que fa al col·lectiu de persones joves.

7.1. Foment de la contractació de persones joves
7.1.1. Contractes formatius
Els contractes formatius apareixen com a mecanisme de transició entre l’etapa formativa i el mercat de
treball. Tradicionalment complien una doble funció: d’una banda, proporcionar una formació pràctica
escaient al nivell d’estudis o bé una formació pràctica i teòrica que possibilités l’adquisició d’una titulació professional adequada que els permetés tenir un lloc de treball qualificat i, d’altra banda, promoure
l’ocupabilitat de les persones joves aturades. La finalitat formativa, prioritària en els inicis, passa a un
segon terme d’ençà de 1980, quan l’alt nivell d’atur juvenil fa que les successives reformes en aquestes
modalitats contractuals s’inclinin per potenciar la finalitat de foment de l’ocupació i la inserció laboral.
En l’actualitat, sota la denominació de contractes formatius s’hi regulen dues modalitats contractuals
de caràcter temporal: el contracte per a la formació i l’aprenentatge, que prové del contracte d’aprenentatge regulat per primera vegada a l’ordenament espanyol el 1911 i el contracte en pràctiques,
introduït per la Llei de relacions laborals de 1976.134
Un sector de la doctrina assenyala que, tant el contracte en pràctiques com el contracte per a la
formació, precedent immediat del recentment establert contracte per a la formació i l’aprenentatge,
travessen clars processos de degradació. Pel que fa al contracte per a la formació, s’assenyalava que el
seu espai natural hauria de ser a les estades formatives que es realitzen durant la formació professional
reglada, vehiculades tradicionalment a través de convenis de col·laboració entre les entitats educatives
i les empreses, i també durant els programes de qualificació professional inicial.135
En relació amb el contracte de pràctiques, són diverses les causes que han marginat aquesta modalitat
contractual. En primer lloc, perquè el propi legislador ha regulat específicament les pràctiques de col·
lectius concrets (metges, investigadors, ...) i ha configurat com extralaborals les pràctiques de la formació per a persones aturades. En segon lloc, perquè la jurisprudència ha tolerat la descontractualització
de les pràctiques professionals de les persones ja titulades admetent la licitud de les beques quan el

134. La seva regulació ha estat objecte de nombroses modificacions, reflex de les variacions de les circumstàncies socioeconòmiques:
1911/1976- 1980 – 1994 - 1997 – 2001 - 2006 – 2010-2011.
135. En aquest sentit, vegeu La estrategia europea para el empleo 2020 y sus repercusiones en el ámbito jurídico laboral español. Cabeza Pereiro, Jaime i Ballester Pastor, María Amparo. Colección Informes y Estudios. Serie Empleo, núm. 43. Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Pàgines 57 i ss.
Aquesta proposta és congruent amb l’evolució remota i recent del contracte per a la formació: tot i que l’històric contracte per a
l’aprenentatge s’inseria en contextos estrictament privats, actualment el contracte per a la formació es desenvolupa fonamentalment
en contextos públics (programes públics de formació-ocupació: tallers d’ocupació, escoles taller...).
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contingut formatiu és essencial i el laboral secundari. Més endavant, en l’apartat 7.4, s’aprofundirà en
l’anàlisi de la inserció laboral a través de beques.136
A continuació es descriuen els trets principals del règim actual dels contractes formatius atès l’article 11 de l’Estatut dels Treballadors, recentment modificat per la Llei 35/2010 i pel Reial decret llei
10/2011 i el Reial decret 488/1998 que el desenvolupa i que s’ha de considerar vigent en tot allò que
no s’oposi a les modificacions introduïdes a l’ET.137

Contracte de treball en pràctiques
L’objecte del contracte en pràctiques és que el treballador/a obtingui la pràctica professional adequada
al nivell d’estudis cursats o de formació.
Per a la realització d’aquest contracte cal que el treballador/a tingui un títol habilitant per a l’exercici
professional. Als títols tradicionalment reconeguts com habilitants per fer un contracte en pràctiques
(universitaris, de formació professional de grau mitjà o superior i títols oficialment reconeguts com a
equivalents), la Llei 35/2010 afegeix el certificat de professionalitat,138 d’acord amb el previst a la Llei
orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional.
Pel que fa al règim jurídic concret d’aquesta modalitat contractual, per garantir la proximitat entre
la finalització dels estudis realitzats i les pràctiques a desenvolupar, el contracte s’ha de fer dins dels
cinc anys (set si es tracta d’una persona discapacitada) immediatament següents a la finalització dels
estudis.139 No s’estableix, per tant, un límit màxim d’edat.
La durada del contracte en pràctiques no pot ser inferior a sis mesos ni superior a dos anys.140 Dins
d’aquests límits, els convenis sectorials (estatals o d’àmbit inferior), podran determinar la durada del
contracte en funció de les característiques del sector i de les pràctiques que cal fer.
En estreta relació amb la durada del contracte i amb els títols habilitants, s’estableixen determinades
limitacions. Així, en virtut de la mateixa titulació o del certificat de professionalitat, la persona no pot
estar contractada més de dos anys en la mateixa empresa o en una altra. La reforma de 2010 ha afegit noves limitacions: pel mateix lloc de treball no es pot estar contractat en pràctiques per un temps
superior a dos anys, fins i tot si es tracta d’un títol o certificat de professionalitat diferent. A aquests
efectes els títols de grau, de màster i de doctorat no es consideren la mateixa titulació excepte quan

136. Vegeu La estrategia europea para el empleo 2020 y sus repercusiones en el ámbito jurídico laboral español. Cabeza Pereiro, Jaime i Ballester Pastor, María Amparo. Colección Informes y Estudios. Serie Empleo núm. 43. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Pàgines 57 i ss.
137. Reial decret 488/1998 pel qual es desenvolupa l’article 11 de l’Estatut dels Treballadors.
138. D’acord amb l’article 2 del Reial decret 34/2008 pel qual es regulen els certificats de professionalitat, el certificat de professionalitat és
l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg nacional de qualificacions professionals en l’àmbit de
l’Administració laboral que acredita la capacitació per al desenvolupament d’una activitat laboral i assegura la formació necessària per
la seva adquisició en el marc del subsistema de la formació professional per a l’ocupació. Un certificat de professionalitat configura
un perfil professional entès com un conjunt de competències professionals identificable al sistema productiu i reconegut i valorat al
mercat laboral.
La Llei 35/2010 especifica que no pot considerar-se l’obtingut com a conseqüència d’un contracte per a la formació fet anteriorment
amb la mateixa empresa.
139. Aquest límit s’ha anat ampliant, amb la finalitat d’augmentar les possibilitats d’inserció laboral. Dels 2 anys que s’establien el 1980,
el 1984 es va augmentar a 4 i 6 per als treballadors i treballadores discapacitats. La reforma del 2010 amplia el termini als 5 i 7 anys,
respectivament.
140. La reforma del 2010 ha afegit que interrompen el còmput de la durada del contracte la incapacitat temporal, el risc durant l’embaràs,
la maternitat, l’adopció o acolliment, el risc durant la lactància i la paternitat.
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en la primera contractació en pràctiques, el treballador ja tingués el títol superior del qual es tracti.141
D’altra banda, s’afegeix que no es pot fer un contracte en pràctiques en base a un certificat de professionalitat obtingut com a conseqüència d’un contracte per a la formació fet anteriorment amb la
mateixa empresa.
Per conveni col·lectiu sectorial estatal o, en el seu defecte, sectorial d’àmbit inferior, es poden determinar els llocs de treball, nivells o categories professionals objecte d’aquest contracte.
El contracte es pot fer a temps complet o parcial.
Aquesta modalitat contractual es considera, des dels seus inicis, compatible amb el període de prova.
La durada del període de prova varia en funció del títol habilitant per fer el contracte i no pot ser superior, excepte que s’estableixi per conveni superior a un mes per als contractes fets amb treballadors o
treballadores en possessió de títol de grau mitjà o certificat de professionalitat de nivell 1 o 2 i de dos
mesos per als treballadors o treballadores que estiguin en possessió d’un títol de grau superior o de
certificat de professionalitat de nivell 3.142
La retribució ha de ser la determinada per conveni col·lectiu i, en el seu defecte, no pot ser inferior al
60% o el 75% del salari fixat al conveni per un treballador que faci un treball equivalent el primer i
segon any, respectivament.
L’acció protectora de la Seguretat Social és la general.
Si, un cop esgotada la durada màxima, no hi ha denúncia expressa i el treballador o treballadora continua treballant, s’entén prorrogat com a contracte ordinari indefinit.

Contracte per a la formació i l’aprenentatge143
En menys d’un any, la regulació que l’Estatut dels Treballadors fa d’aquest contracte ha estat modificada substancialment, primer per la Llei 35/2010 i més recentment pel Reial decret llei 10/2011 i el
Reial decret llei 14/2011.
La Llei 35/2010 va introduir diverses modificacions, entre les quals destaquen la possibilitat de fer el
contracte per a la formació amb joves entre 16 i 21 anys sense el certificat de professionalitat (no només titulació) requerit per formalitzar un contracte de treball en pràctiques; la remissió als programes
específics per determinar el límit d’edat quan es tractés d’alumnes treballadors en programes d’ocupa-

141. Malgrat la reforma de 2010, s’ha d’abordar l’adaptació de la titulació habilitant per fer el contracte de pràctiques a l’Espai Europeu
d’Educació Superior (EEES) i al Marc Europeu de Qualificacions Professionals (MEQP). Consolidat l’EEES, l’habilitació professional vindrà
donada per l’educació de postgrau. D’altra banda, d’acord amb el MEQP, és possible una contínua requalificació professional en atenció
a capacitats que admeten la possibilitat de tenir en compte l’experiència adquirida. Ballester Pastor proposa ampliar les situacions habilitants del contracte de pràctiques sense perjudici que això, com a contrapartida, obligui a aplicar mecanismes de control específics per
evitar les situacions abusives. Vegeu La estrategia europea para el empleo 2020 y sus repercusiones en el ámbito jurídico laboral español.
Cabeza Pereiro, Jaime i Ballester Pastor, María Amparo. Colección Informes y Estudios. Serie Empleo, núm. 43. Ministerio de Trabajo e
Inmigración. Pàgines 57 i ss.
142. Inicialment la durada del període de prova era la general. D’ençà de 1994, la durada del període de prova s’establia en funció del tipus
de titulació: un mes en cas de títol de grau mig i dos mesos en cas de títol superior. La reforma de 2010 ha afegit la referència als certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.
143. Article 11.2 ET en la regulació donada pel Reial decret llei 10/2011 de mesures urgents per a la promoció de l’ocupació dels joves, el
foment de l’estabilitat en l’ocupació i el manteniment del Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva
protecció per atur.
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ció-formació; el reconeixement del dret a la interrupció de la durada del contracte en cas d’incapacitat
temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc durant la lactància i paternitat;
la possibilitat que una part de la formació, en programes públics d’ocupació-formació, fos impartida
per les administracions públiques abans del contracte, computant el temps de formació als efectes de
la formació feta i de jornada de treball en fer-se el contracte; la possibilitat de sol·licitar l’acreditació
de la competència professional adquirida i l’expedició del corresponent certificat de professionalitat;
la percepció, com a mínim, del salari mínim interprofessional en proporció al temps de treball efectiu
el primer any, de l’SMI íntegre durant el període posterior, la inclusió de la prestació per atur en l’acció
protectora de la Seguretat Social i la cobertura del fons de garantia salarial.
El recent Reial decret llei 10/2011, segons exposa el preàmbul, supera la concepció tradicional del
contracte per a la formació, que queda derogat, i el substitueix per un nou contracte que s’inspira
en el model alemany de formació dual adaptat a la realitat del mercat de treball espanyol. Segons el
preàmbul, el nou contracte formatiu, que s’anomena contracte per a la formació i l’aprenentatge,144
permetrà, d’una banda, dotar d’una qualificació professional acreditada tots aquells joves que no la
tinguin i, simultàniament, la persona treballadora farà un treball efectiu en una empresa directament
relacionat amb la formació que està rebent, fet que afavorirà una relació major entre aquesta i l’aprenentatge en el lloc de treball.
El contracte per a la formació i l’aprenentatge té per objecte la qualificació professional dels treballadors en règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu.
El contracte es pot fer amb treballadors o treballadores més grans de 16 anys i menors de 25 que no
tinguin la qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o
del sistema educatiu requerida per fer un contracte en pràctiques.
No obstant això, fins el 31 de desembre de 2013 el contracte es pot fer amb treballadors de fins a 30
anys.145
D’altra banda, el límit màxim d’edat no és d’aplicació quan el contracte es faci amb persones amb
discapacitat ni tampoc quan es faci en el marc de les accions i mesures previstes a l’article 25.1.d) de
la Llei d’ocupació (oportunitats d’ocupació i formació: accions i mesures que impliquin la realització

144. Eduardo Rojo Torrecilla assenyala que, per primera vegada, el legislador no passa d’anomenar el contracte per a la formació com a
contracte d’aprenentatge o a l’inrevés, com s’ha anat produïnt en les diverses reformes que s’han fet d’aquesta modalitat contractual,
sinó que uneix ambós termes. Rojo assenyala que cal que existeixi una estreta relació entre les administracions laborals i educatives, en
atenció al doble component laboral i educatiu que té aquesta modalitat contractual, que ara es reforça amb la possibilitat d’impartició
a centres de formació professional. http://eduardorojoblog.blogspot.com/2011/08/la-reforma-laboral-de-2010-contrato.html
145. Segons el MTIN, és dins el grup d’edat de 25 a 30 anys on existeixen importants dèficits de qualificació professional i elevats nivells
d’atur.
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d’un treball efectiu en un entorn real i permetin adquirir formació o experiència professional dirigides
a la qualificació o inserció laboral).146
No es poden celebrar contractes per a la formació i l’aprenentatge quan el lloc de treball corresponent
al contracte hagi estat ocupat anteriorment pel treballador a la mateixa empresa més de 12 mesos.
La durada mínima del contracte serà d’un any147 i la màxima de dos, si bé es podrà prorrogar per dotze
mesos més, en atenció a les necessitats del procés formatiu de la persona treballadora en els termes
que reglamentàriament s’estableixin o en funció de les necessitats organitzatives o productives de les
empreses d’acord amb allò que disposi el conveni col·lectiu, o quan es formalitzi amb treballadors que
no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.148
El límit de durada del contracte no és d’aplicació quan se subscrigui en el marc de les accions i mesures
previstes a l’article 25.1.d) de la Llei d’ocupació abans esmentades.149
Interrompen el còmput de la durada del contracte la incapacitat temporal, el risc durant l’embaràs, la
maternitat, l’adopció o acolliment, el risc durant la lactància i la paternitat.
Quan la durada del contracte ha expirat, el treballador/a no pot ser contractat amb aquesta modalitat
ni en la mateixa empresa ni en altra diferent; si hi continua prestant serveis i no hi ha hagut denúncia
expressa, el contracte es considera prorrogat tàcitament com a contracte ordinari indefinit, excepte
que s’acrediti la naturalesa temporal de la prestació.150
La reforma introduïda recentment pel Reial decret llei 10/2011 elimina la possibilitat que s’estableixi el
nombre màxim de contractes que es faran i els llocs de treball objecte d’aquest contracte, en funció
de la mida de la plantilla.151

146. Aquesta segona excepció s’inclou a la disposició addicional novena de l’Estatut dels Treballadors, afegida pel Reial decret llei 14/2011.
En la normativa anterior, establerta per la Llei 35/2010, el límit d’edat eren 21 anys, amb les excepcions següents: Fins el 31.12.2011
s’admet la celebració d’aquest contracte amb menors de 25 anys; si el contracte es fa amb persones aturades que estiguin cursant
un cicle formatiu de grau mitjà, l’edat màxima són 24 anys; si el contracte es fa amb persones aturades que cursin programes públics
d’ocupació-formació (escoles taller, cases d’oficis, tallers d’ocupació o altres), l’edat màxima la determinarà la normativa reguladora de
cada programa; el límit màxim d’edat no regeix en cas de persones discapacitades. Abans de la reforma de 2010, l’edat màxima eren els
21 anys i es preveien dues excepcions a aquest límit: 24 anys en cas d’alumnes d’escoles taller i cases d’oficis i sense límit d’edat en cas
de persones discapacitades o alumnes de tallers d’ocupació.
D’altra banda, el Reial decret llei 14/2011 també ha afegit en la nova disposició addicional novena de l’ET que, en els projectes d’escoles
taller, cases d’oficis i tallers d’ocupació i altres projectes d’ocupació-formació promoguts per les comunitats autònomes, aprovats o
pendents d’aprovació en base a convocatòries anteriors a l’entrada en vigor del Reial decret llei 10/2011 es podrà utilitzar la modalitat
del contracte per a la formació d’acord amb la normativa vigent en el moment d’aprovació dels projectes o convocatòries esmentats.
Cal tenir en compte que, si bé els programes d’escoles taller, cases d’oficis i tallers d’ocupació foren derogats pel Reial decret llei 3/2011,
romanen en vigor, d’acord amb la disposició transitòria tercera d’aquest Reial decret llei, fins l’aprovació de l’Estratègia espanyola
d’ocupació i el Pla anual de política d’ocupació, previstos per la Llei 56/2003.
Anteriorment, la Resolució de 31 d’agost de 2011, del Servei Públic d’Ocupació Estatal va determinar aquest mateix règim transitori.
(BOE núm. 212, de 3.9.2011)
147. En la normativa anterior la durada mínima eren 6 mesos.
148. En la normativa anterior a la reforma del 2011, si es tractava d’una persona discapacitada, la durada màxima podien ser 4 anys. La
disposició final segona permet adaptar la regulació del nou contracte per afavorir les oportunitats d’ocupació i de formació de les
persones amb discapacitat.
149. Disposició addicional novena de l’Estatut dels Treballadors, afegida pel Reial decret llei 14/2011.
150. En la redacció del Reial decret llei 10/2011 d’aquesta prohibició de contractació s’ha eliminat la referència al caràcter màxim de la
durada.
151. Reglamentàriament o per conveni col·lectiu sectorial estatal, o en defecte, sectorial d’àmbit inferior.
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Pel que fa a les obligacions formatives i, en concret, a la formació teòrica, les accions formatives
d’aquest tipus de contracte s’inclouen dins la formació en alternança amb l’ocupació.152
El treballador/a ha de rebre la formació inherent al contracte per a la formació i l’aprenentatge directament en un centre formatiu de la xarxa a la qual es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei
orgànica 5/2002, de les qualificacions i de la formació professional, prèviament reconegut pel sistema
nacional d’ocupació.153
El temps de treball efectiu, que ha de ser compatible amb el temps dedicat a les activitats formatives,
no podrà ser superior al 75% de la jornada màxima prevista al conveni col·lectiu o, en el seu defecte,
a la jornada màxima legal. El Reial decret llei 10/2011 ha reforçat el component formatiu d’aquest
contracte, atès que en la normativa anterior el temps dedicat a formació teòrica no podia ser inferior
al 15% de la jornada.
Els treballadors no podran fer hores extraordinàries, excepte per prevenir o reparar sinistres i altres
danys extraordinaris i urgents i tampoc podran realitzar treballs nocturns ni treball a torns.
Si els treballadors/ores contractats per a la formació i l’aprenentatge no han finalitzat l’educació secundària obligatòria (ESO), la formació haurà de permetre l’obtenció del títol de graduat en ESO.154
L’activitat laboral desenvolupada pel treballador/a a l’empresa ha d’estar relacionada amb les activitats
formatives, que hauran de començar en el termini màxim de quatre mesos a comptar des de la data
de celebració del contracte.
Reglamentàriament s’ha de desenvolupar el sistema d’impartició i les característiques de la formació
dels treballadors als centres formatius, així com llur reconeixement, en un règim d’alternança amb el
treball efectiu per afavorir una relació més gran entre aquest i la formació i l’aprenentatge del treballador. Les activitats formatives podran incloure formació complementària no referida al Catàleg nacional
de qualificacions professionals per adaptar-se tant a les necessitats dels treballadors com de les empreses. Aquest desenvolupament reglamentari s’hauria de produir, segons la disposició final segona del
Reial decret llei, abans del 31 de desembre de 2011, prèvia consulta amb les organitzacions sindicals i
empresarials més representatives.
La qualificació o competència professional adquirida a través del contracte per a la formació i l’aprenentatge serà objecte d’acreditació en els termes previstos a la Llei orgànica 5/2002 de les qualificacions i de la formació professional. D’acord amb aquesta normativa, el treballador podrà sol·licitar a

152. La formació en alternança s’integra dins el subsistema de formació professional per a l’ocupació i té per objecte contribuir a l’adquisició
de les competències professionals de l’ocupació a través d’un procés mixt d’ocupació i formació que permet al treballador compatibilitzar l’aprenentatge formal amb la pràctica professional al lloc de treball. Article 26 Reial decret 395/2007, de 23 de març, pel qual es
regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació (BOE núm. 87, d’11.4.2007).
153. Aquesta xarxa està constituïda per centres integrats públics i privats concertats de formació professional; centres públics i privats concertats del sistema educatiu que ofereixen formació professional; centres de referència nacional; centres públics del Sistema nacional
d’ocupació; centres privats acreditats del Sistema nacional d’ocupació que ofereixen formació professional per a l’ocupació.
154. Abans del Reial decret llei 10/2011 s’establia que, en aquests supòsits, la formació teòrica tenia com a objectiu prioritari l’obtenció
del títol de graduat en ESO. María Amparo Ballester Pastor considera que seria més raonable que, en els contractes per a la formació,
la formació teòrica en cas de manca d’ESO es reconduís amb caràcter general als programes de qualificació professional inicial i no
a l’educació secundària obligatòria. Cal tenir present que part dels continguts dels programes de qualificació professional inicial van
també dirigits a la conclusió dels estudis d’ESO. Vegeu La estrategia europea para el empleo 2020 y sus repercusiones en el ámbito jurídico laboral español. Cabeza Pereiro, Jaime i Ballester Pastor, María Amparo. Colección Informes y Estudios. Serie Empleo, núm. 43.
Ministerio de Trabajo e Inmigración, p. 71.
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l’Administració pública competent l’expedició del corresponent certificat de professionalitat, títol de
formació professional o, en el seu cas, acreditació parcial acumulable.
En la reforma introduïda pel Reial decret llei 10/2011 s’ha eliminat la presumpció de caràcter comú
o ordinari en els casos d’incompliment de la totalitat de les obligacions empresarials en matèria de
formació teòrica.
Amb l’objectiu de fer-lo més atractiu, la reforma laboral del 2010 va modificar també el règim retributiu del contracte per a la formació establint que la retribució seria la determinada pel conveni col·lectiu,
amb el límit mínim següent: el primer any el mínim era el salari mínim interprofessional (641,40 euros
mensuals l’any 2011)155 en proporció al temps de treball efectiu156; el segon any el mínim era el salari
mínim interprofessional, independentment del temps dedicat a la formació teòrica.
El Reial decret llei 10/2011 ha modificat aquesta regulació eliminant la distinció entre el primer any i la
resta de durada del contracte: la retribució del treballador/a contractat per a la formació i l’aprenentatge s’ha de fixar en proporció al temps de treball efectiu, d’acord amb el que estableixi el conveni
col·lectiu i en cap cas podrà ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al temps de
treball efectiu.157
També amb l’objectiu de fer més atractiu aquest contracte per als treballadors i treballadores, la reforma del 2010 va incloure158 dins l’acció protectora de la Seguretat Social d’aquesta modalitat contractual la protecció per atur.159 Aquesta modificació s’ha mantingut en la regulació dels contractes per a
la formació i l’aprenentatge, per als quals l’acció protectora de la Seguretat Social comprèn totes les
contingències i situacions protegibles i les prestacions, inclòs l’atur i l’FGS.160
La base reguladora de les prestacions econòmiques de la Seguretat Social es determina prenent com a
base de cotització el 75% de la base mínima de cotització que correspongui.
En l’apartat 7.1.3 s’analitzen les bonificacions a la Seguretat Social a les quals dóna dret la realització
d’aquests contractes.
Finalment, s’ha d’assenyalar que el Reial decret llei 10/2011 estableix que els contractes per a la formació anteriors a 31 d’agost de 2011 es regiran per la normativa vigent en el moment en què es van
fer. Així mateix, estableix que, en la mesura que no s’oposin a la nova regulació o la contradiguin, les
referències legals actuals al contracte per a la formació han d’entendre’s fetes al contracte per a la
formació i l’aprenentatge.

155. Reial decret 1795/2010, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2011 (BOE núm. 318, de 31.12.2010).
156. Excloent el 15% de formació teòrica.
157. Com s’ha vist, el temps de treball efectiu no podrà ser superior al 75% de la jornada màxima prevista al conveni col·lectiu o, en el seu
defecte, a la jornada màxima legal.
158. A tal efecte, es modifica l’ET i la LGSS.
159. La cotització per la nova contingència protegida es farà per la quota fixa resultant d’aplicar a la base mínima de les contingències professionals el mateix tipus de cotització que per al contracte en pràctiques, i amb la mateixa distribució entre empresari i treballador. Per
a l’any 2011 és el 7,05%, del qual el 5,5% és a càrrec de l’empresa i l’1,55% a càrrec del treballador. Articles 32.2.1.1 i 43.1.d) de l’Ordre
TIN/41/2011, de 18 de gener, per la qual es desenvolupen les normes de cotització a la Seguretat Social, Atur, Fons de Garantia Salarial i
Formació Professional que conté la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per l’any 2011.
160. La protecció per atur no s’estén als treballadors amb contractes per a la formació subscrits amb alumnes treballadors als programes
d’escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupació.
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Disposicions comunes als contractes formatius
Entre les disposicions comunes als contractes formatius cal destacar que, mitjançant la negociació col·
lectiva, es poden fixar criteris i procediments tendents a aconseguir una presència equilibrada d’homes
i dones a través dels contractes formatius, així com establir compromisos de conversió dels contractes
formatius en contractes per temps indefinit.
D’altra banda, els contractes formatius estan exclosos de còmput en la regulació de l’encadenament
dels contractes temporals, tant a efectes del nombre de contractes com del seu període de durada.
La finalització dels contractes formatius no dóna dret al treballador/a a percebre una indemnització.

Pla de xoc de mesures urgents per promoure la transició a l’ocupació estable
i la requalificació professional de les persones desocupades
Entre les mesures que el Pla de xoc de mesures urgents per promoure la transició a l’ocupació
estable i la requalificació professional de les persones desocupades161 estableix per al col·lectiu
de persones joves amb especials problemes de qualificació, hi ha la de promoure el seu acostament a
les empreses; per fer això s’afavoreix la utilització́ dels contractes formatius i totes les altres mesures
que facilitin la seva transició de l’educació al treball.
D’altra banda, l’apartat 7.4.1 analitza les mesures que la Llei 27/2011 sobre actualització, adequació i
modernització del sistema de Seguretat Social estableix en relació amb les estades de formació, pràctiques, col·laboració o especialització.

Acord de mesures per a l’ocupació juvenil 2009-2012
En l’àmbit autonòmic, l’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil 2009-2012 preveu establir mesures per garantir el bon ús de les modalitats contractuals de pràctiques i formació. En concret, preveu
incrementar el control que la Inspecció de Treball i Seguretat Social exerceix sobre la contractació en
pràctiques i formació, com també promoure que, dins les recomanacions adreçades a la negociació
col·lectiva en matèria de millora de la qualitat de l’ocupació, s’hi introdueixin mesures perquè, un cop
finalitzat el període de contractació en pràctiques i sempre que sigui possible, els treballadors/ores
puguin incorporar-se a la plantilla de l’empresa. Aquesta proposta es trasllada al Consell de Relacions
Laborals perquè pugui estudiar-la.

7.1.2. Contracte per al foment de la contractació indefinida
La reforma laboral de 2010 i el Reial decret llei 10/2011 han modificat la regulació del contracte per
al foment de la contractació indefinida introduït l’any 1997 com a mesura d’estímul de l’ocupació
estable prevista inicialment per a quatre anys, però que d’ençà del 2001 es va prorrogar amb caràcter
indefinit.162

161. Reial decret llei 1/2011. En la redacció inicial del Pla de xoc, que el Govern va anunciar el gener de 2011, s’incloïa la promoció de l’acostament de les persones joves a les empreses, afavorint la utilització dels contractes formatius i altres mesures que facilitin la seva transició
de l’escola al treball, com una nova regulació de les pràctiques no laborals.
162. Introduït pel Reial decret llei 8/1997 convalidat per la Llei 63/1997, prèvia proposta dels interlocutors socials a l’Acord interconfederal
per a l’estabilitat de l’ocupació. L’article 3 de la Llei 35/2010 modifica la disposició addicional primera de la Llei 12/2001, de 9 de juliol,
de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l’increment de l’ocupació i la millora de la seva qualitat per la qual es regula
el contracte per al foment de la contractació indefinida.
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Aquest contracte té per objectiu facilitar la col·locació estable de persones treballadores desocupades i
de persones treballadores amb contractes temporals. Entre els col·lectius amb els quals es pot concertar aquesta modalitat contractual, hi figuren les persones joves desocupades de setze fins a trenta anys
d’edat, ambdós inclosos,163 i les persones treballadores contractades a la mateixa empresa mitjançant
un contracte de durada determinada o temporal, inclosos els contractes formatius, a les quals se’ls
transformi l’esmentat contracte en un contracte de foment de la contractació indefinida.164
El contracte s’ha de concertar per temps indefinit i s’ha de formalitzar per escrit en el model que s’estableixi: té les següents particularitats:
––

Quan el contracte s’extingeixi per causes objectives i l’extinció sigui declarada judicialment improcedent o reconeguda com a tal per l’empresa, la quantia de la indemnització a la qual es refereix
l’art. 53.5 de l’Estatut dels treballadors, en la seva remissió als efectes de l’acomiadament disciplinari que preveu l’art. 56 del mateix text legal, ha de ser de trenta-tres dies de salari per any de
servei, i s’han de prorratejar per mesos els períodes de temps inferiors a un any fins a un màxim de
vint-i-quatre mensualitats. L’estímul a la contractació indefinida es materialitza en un abaratiment
del cost de trencament del vincle contractual en aquest per causes objectives.

––

Quan el treballador o treballadora al·legui que la utilització del procediment d’acomiadament objectiu no s’ajusta a dret perquè la veritable causa de l’acomiadament és disciplinària li correspon
la càrrega de la prova sobre aquesta qüestió.

No pot concertar el contracte per al foment de la contractació indefinida l’empresa que en els sis mesos anteriors a la formalització del contracte hagi realitzat extincions de contractes indefinits ordinaris
per causes objectives declarades o reconegudes com a improcedents o hagi procedit a un acomiadament col·lectiu. En ambdós casos, la limitació afecta únicament la cobertura del mateix lloc de treball
afectat per l’extinció o acomiadament i per al mateix centre o centres de treball.
Aquesta limitació no és aplicable quan les extincions de contractes s’hagin produït amb anterioritat al
18 de juny de 2010 ni quan, en el cas d’acomiadament col·lectiu, la realització dels contractes hagi
estat acordada amb els representants dels treballadors en el període de consultes que preveu l’art. 51.4
de l’Estatut dels Treballadors.

163. La resta de col·lectius són dones desocupades quan es contractin per prestar serveis en professions o ocupacions amb menys índex
d’ocupació femenina; dones en els dos anys immediatament posteriors a la data del part o de l’adopció o acolliment de menors; dones
desocupades que es reincorporin al mercat de treball després d’un període d’inactivitat laboral de cinc anys; dones desocupades víctimes de violència de gènere i de tràfic d’éssers humans; més grans de quaranta-cinc anys d’edat; persones amb discapacitat; aturats
que faci, almenys, un mes que estan inscrits ininterrompudament com a demandants d’ocupació; desocupats que, durant els dos anys
anteriors a la formalització del contracte, hagin estat contractats exclusivament mitjançant contractes de caràcter temporal, inclosos els
contractes formatius; desocupats als quals, durant els dos anys anteriors a la formalització del contracte, se’ls hagi extingit un contracte
de caràcter indefinit en una empresa diferent.
164. Per als contractes formalitzats amb anterioritat al 18.6.2010, la transformació ha de ser anterior a 31.12.2010. Pel que fa als contractes
formalitzats a partir del 18.6.2010, la transformació ha de ser anterior a 31.12.2011, sempre que la seva durada no hagi excedit els sis
mesos, excepte en el cas dels contractes formatius, als quals no és aplicable aquesta durada.
El Reial decret llei 10/2011 ha establert nous terminis perquè els contractes temporals puguin transformar-se en aquesta modalitat de
contracte indefinit, atès que s’ha constatat que, esgotat els terminis inicialment previstos per a la transformació de contractes temporals, el ritme d’utilització d’aquests contractes indefinits s’ha alentit. En aquest sentit, estableix que per als contractes formalitzats
amb anterioritat al 28.8.2011, la transformació ha de ser anterior a 31.12.2011. Per als contractes formalitzats a partir del 28.8.2010, la
transformació ha de ser anterior a 31.12.2012, sempre que la seva durada no hagi excedit els sis mesos, excepte en el cas dels contractes
formatius, als quals no és aplicable aquesta durada.
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Amb anterioritat al 31.12.2012, el Govern, prèvia consulta amb les organitzacions sindicals i empresarials més representatives, ha de procedir a l’avaluació de l’eficàcia d’aquest modalitat contractual i els
seus efectes en l’evolució de la contractació indefinida.

7.1.3. Bonificacions de quotes de la Seguretat Social
Bonificacions de quotes de la Seguretat Social
El sistema de bonificacions de quotes de la Seguretat Social ha estat modificat recentment per la Llei
35/2010 i amb posterioritat pel Reial decret llei 1/2011 i el Reial decret llei 10/2011.
La intervenció de la Llei 35/2010 sobre el sistema de bonificacions parteix de la constatació, a l’exposició de motius, del consens sobre el fet que la pràctica generalització del sistema de bonificacions a la
contractació indefinida n’havia limitat greument l’eficàcia, una eficàcia que ja s’havia posat en entredit
temps endarrere.165
La Llei 35/2010 introdueix diverses modificacions amb l’objectiu d’augmentar l’eficàcia del sistema
de bonificacions i d’afavorir l’ocupació de les persones joves i les persones aturades. Amb tot, és un
sistema vigent només fins al 31.12.2011, la continuïtat del qual depèn del resultat de l’avaluació a la
qual s’ha de sotmetre.166
Pel que fa a les bonificacions que afecten el col·lectiu objecte del present informe, en primer lloc s’analitzen les bonificacions per a la contractació indefinida inicial.
La Llei 35/2010 fa una nova delimitació dels col·lectius la contractació indefinida dels quals dóna dret
a bonificació. Aquesta nova delimitació es fa en funció dels problemes reals d’accés a l’ocupació i, així,
els ajuts es concentren en els col·lectius la contractació dels quals és més complicada: persones més
grans, dones i joves.167 En aquesta línia, es redueix l’àmbit subjectiu de les bonificacions a la contractació indefinida inicial de persones joves, de 16 a 30 anys, atès que, d’ençà de l’entrada en vigor de
la Llei 35/2010, no es bonifica la contractació d’aquest col·lectiu en general sinó només quan presenti
especials problemes d’ocupabilitat, que es consideren existents quan portin inscrits a l’oficina d’ocupació un mínim de 12 mesos dins els 18 anteriors a la contractació i no hagin completat l’escolaritat
obligatòria o no tinguin titulació professional.

165. En la mateixa línia, les Línies d’actuació al mercat de treball per a la seva discussió amb els interlocutors socials en el marc del diàleg
social de 5.2.2010; el Govern posava de manifest que, en ser pràcticament universal, el sistema de bonificacions no afavoreix adequadament l’ocupabilitat dels col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral, fet que determina que el sistema presenti un important pes
mort o efecte ganga (la contractació es faria existissin o no les bonificacions) que afecta negativament la seva eficàcia. A més, cal tenir
en compte que el context actual de restriccions pressupostàries obliga a un disseny més eficient del sistema de bonificacions.
Prèviament, l’informe “Més i millor ocupació”, origen de la Llei 43/2006, i l’informe El efecto de las bonificaciones de las cotizaciones a la
Seguridad Social en el empleo. Un intento de evaluación macroeconómica, microeconómica e institucional de Luis Toharia et al. (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2008) també havien qüestionat l’eficàcia d’aquestes mesures pel possible efecte “pes mort”, és a dir, que
les subvencions podrien no generar ocupació, atès que afecten llocs de treball que s’haurien creat fins i tot de no haver-hi subvenció.
Els mateixos estudis assenyalen l’existència d’un fort “efecte substitució”, és a dir, que aquests instruments tenen com a efecte que se
substitueix treballadors no bonificats per altres que sí que ho són o que es contracta preferentment aquests enlloc dels no bonificats,
encara que això no suposi creació neta d’ocupació. En aquest sentit, vegeu Pérez del Prado, Daniel ”Los incentivos económicos de fomento del empleo en la reforma laboral de 2010” a La reforma del mercado de trabajo. Lex Nova, pàg. 263 a 290.
166. La disposició addicional 9 de la Llei 35/2010 estableix la presentació anual d’un informe del Govern al Congrés dels Diputats per a l’avaluació i el seguiment econòmic de les bonificacions per tal de conèixer-ne l’efectivitat i ajustar-les a la realitat del mercat de treball. Així
mateix, la disposició addicional 12 obliga el Govern a avaluar el funcionament de les mesures previstes als articles 10 i 11, prorrogant-les
o modificant-les, prèvia consulta amb els agents socials, en funció del resultat de l’avaluació.
167. Queden derogades les bonificacions previstes als articles 2,1 i 3 de la Llei 43/2006 i l’article 5 de la Llei 27/2009. Aquests preceptes
preveien bonificacions que no tenien en compte específicament els problemes d’ocupabilitat sinó que tenien un abast més general.
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A més de restringir l’àmbit subjectiu, la Llei 35/2010 redueix l’abast dels ajuts atès que, si bé l’import
és idèntic, 800 euros anuals o 1.000 euros anuals si es tracta d’una dona, es redueix el termini durant
el qual es pot tenir accés a la bonificació, passant dels quatre anys previstos per la Llei 43/2006 a tres
anys.168
Es mantenen les bonificacions corresponents a la contractació indefinida inicial de treballadors en situació d’exclusió social, dins dels quals s’hi inclouen majors de 18 anys i menors de 30 procedents d’institucions de protecció de menors i menors interns inclosos dins l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica
5/2000 de la responsabilitat penal del menor, la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació,
sempre que la relació laboral sigui comú. En ambdós supòsits, correspon una bonificació de 600 euros
anuals durant 4 anys o de 850 euros anuals si la contractació la fa una empresa d’inserció.169
D’altra banda, es bonifica la transformació en indefinits, feta des del 18.6.2010 fins al 31.12.2011,
de contractes formatius sigui quina sigui la data de realització del contracte que es transforma.170 La
bonificació és sobre la quota empresarial a la Seguretat Social per l’import de 41,67 euros/mes (500
euros/any), durant tres anys o, si escau, pel seu equivalent diari, que en cas de les dones és de 58,33
euros/mes (700 euros/any) pel mateix termini.
Amb l’objectiu de fer més atractius els contractes per a la formació, la Llei 35/2010 va introduir una
bonificació del 100% de les quotes empresarials i del treballador a la Seguretat Social, durant tota la
vigència del contracte i les seves pròrrogues, per a aquest tipus de contractes fets entre el 18.6.2010 i
el 31.12.2011 amb persones aturades inscrites a l’oficina d’ocupació. Aquesta mesura també s’aplica
als contractes anteriors al 18.6.2010 prorrogats entre aquesta data i el 31.12.2011.171
Si el contracte per a la formació es fa amb persones discapacitades amb un grau de discapacitat superior o igual al 33% o incapacitades permanents, l’empresa pot escollir entre la bonificació que s’acaba
d’analitzar o bé la reducció del 50% de la quota empresarial de la Seguretat Social. En el supòsit de
contractes de pràctiques a temps complet fets amb persones discapacitades, durant la vigència del
contracte s’aplica una reducció del 50% de la quota empresarial per contingències comunes.172
Cal tenir en compte les previsions introduïdes pel Reial decret llei 10/2011, en relació amb la nova
modalitat contractual per a la formació i l’aprenentatge que s’ha analitzat en l’apartat 7.1.1. Per donar suport a la contractació a través del nou contracte, el Reial decret llei ha inclòs reduccions de les
cotitzacions empresarials a la Seguretat Social tant en cas de contractació inicial com de conversió de
contractes en indefinits.
Així, les empreses que, a partir del 31.8.2011 i fins al 31.12.2013 facin contractes per a la formació i
l’aprenentatge amb persones treballadores aturades més grans de 20 anys i inscrites a l’oficina d’ocupació abans del 16.8.2011,173 tindran dret, durant tota la vigència del contracte, inclosa la pròrroga, a
una reducció del 100% de les quotes dels treballadors i a una reducció de les quotes empresarials a la

168. Si es tracta d’un home: bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social, de 66,67 euros/mes (800 euros/any), durant tres anys o,
si s’escau, pel seu equivalent diari. Si es tracta d’una dona: la bonificació de la quota empresarial a la Seguretat Social és de 83,33 euros/
mes (1.000 euros/any), durant tres anys, o el seu equivalent diari.
169. Llei 43/2006 i Llei 44/2007.
170. Llei 35/2010.
171. Article 11 de la Llei 35/2010.
172. Disposició transitòria 9ª Llei 35/2010 i Disposició addicional 2ª ET.
173. Requerir que la inscripció a l’oficina d’ocupació sigui anterior a 16.8.2011 podria ser molt restrictiu.
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Seguretat Social del 100% si el contracte es fa per empreses amb una plantilla inferior a 250 persones,
o del 75%, en cas que l’empresa tingui una plantilla igual o superior.
La conversió d’aquests contractes en indefinits donarà dret, durant tres anys, a una reducció en la
quota empresarial a la Seguretat Social de 1.500 euros anuals si es tracta d’homes i 1.800 euros anuals
si es tracta de dones.
D’altra banda, cal tenir en compte que, entre les novetats de la Llei 35/2010, s’establiren dos requisits
per a l’aplicació de les bonificacions: la creació neta d’ocupació i el manteniment de l’ocupació. Pel
que fa a la creació neta d’ocupació, per calcular l’increment s’ha de prendre com a referència la mitjana diària de treballadors amb contractes indefinits en el període dels noranta dies anteriors a la nova
contractació o transformació, calculada com el quocient que resulti de dividir entre noranta el sumatori
dels contractes indefinits que estiguin en alta a l’empresa a cada un dels noranta dies immediatament
anteriors a la nova contractació o transformació. S’han d’excloure del còmput els contractes indefinits
que s’hagin extingit en el període esmentat per acomiadament disciplinari declarat com a procedent,
dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador, o
durant el període de prova.174 En cas de conversió de contractes per a la formació i l’aprenentatge
inicialment bonificats, el còmput de l’increment s’ha de fer prenent com a referència únicament la
mitjana diària de treballadors amb contractes indefinits.
D’altra banda, les empreses que s’acullin a aquestes bonificacions estan obligades a mantenir, durant
el període de durada de la bonificació, el nivell d’ocupació fixa assolit amb la contractació indefinida.
No es considera incomplerta aquesta obligació si es produeixen extincions de contractes indefinits en
el període esmentat per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador, o durant el període de
prova. En el cas que tinguin lloc extincions de contractes indefinits per altres causes i quan això suposi
disminució de l’ocupació fixa, les empreses estan obligades a cobrir les vacants esmentades en els dos
mesos següents al moment en què es produeixin mitjançant la contractació de nous treballadors amb
contracte indefinit o la transformació de contractes temporals o formatius en indefinits, almenys amb
la mateixa jornada de treball que tingui el treballador el contracte indefinit del qual s’hagi extingit. Si el
contracte extingit correspon a un dels bonificats de conformitat amb aquest article, quan la cobertura
de la vacant es realitzi amb un treballador pertanyent a algun dels col·lectius de bonificació que s’hi
preveuen, aquest nou contracte dóna dret a l’aplicació de la bonificació corresponent al col·lectiu de
què es tracti durant el temps que resti des de l’extinció del contracte fins al compliment dels tres anys
de la seva bonificació.
L’incompliment per part de les empreses de les obligacions de manteniment del nivell d’ocupació fixa
dóna lloc al reintegrament de les bonificacions aplicades sobre els contractes bonificats, afectats pel
descens del nivell de la plantilla fixa que es va assolir amb aquestes contractacions.
Altres novetats destacables de la Llei 35/2010 en relació amb el foment de l’ocupació són que els
treballadors/ores amb contractes que es beneficiïn de les bonificacions previstes per aquesta norma

174. La inclusió d’aquest requisit indica que, tot i partir dels estudis que han assenyalat que les bonificacions no serveixen per a la creació
d’ocupació atès l’efecte de pes mort sinó per focalitzar l’ocupació que es crea cap a determinats col·lectius, la Llei 35/2010 continua
apostant per les bonificacions com un instrument de creació d’ocupació. En aquest sentit, vegeu la nota a peu de pàgina 165 i Pérez
del Prado, Daniel. ”Los incentivos económicos de fomento del empleo en la reforma laboral de 2010”. En: La reforma del mercado de
trabajo. Lex Nova, p. 279.
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seran objectiu prioritari als plans de formació per a persones ocupades dins els programes de formació
professional per a l’ocupació, així com de qualsevol altra mesura de política activa d’ocupació amb
l’objectiu d’incrementar-ne la qualificació professional.
Es poden beneficiar de les reduccions establertes en aquest Programa les empreses i societats laborals
o cooperatives a les quals s’incorporin treballadors com a socis treballadors o de treball, sempre que
aquestes últimes hagin optat per un règim de Seguretat Social propi de treballadors per compte d’altri.
Així mateix, es poden beneficiar d’aquesta mesura els autònoms que contractin persones treballadores
pertanyents a algun dels col·lectius objecte d’aquesta mesura.
En la resta d’aspectes (exclusions, concurrència, import màxim, incompatibilitat, reintegrament d’imports percebuts indegudament) la Llei 35/2010 declara aplicables les previsions de la Llei 43/2006.
D’altra banda, altres bonificacions a tenir en compte als efectes del col·lectiu objecte d’aquest informe
són les que afecten el personal investigador.
Així, el contracte de pràctiques, indefinit o per obra o servei de durada mínima de 3 mesos amb personal investigador dedicat en exclusiva a R+D+i, inclòs als grups 1, 2, 3 i 4 de cotització, dóna dret a
una bonificació del 40% en les aportacions empresarials a les quotes de la Seguretat Social per contingències comunes.175
També es bonifica el contracte en pràctiques amb personal investigador en formació que acabi el seu
període de beca. En aquests casos es pot aplicar una bonificació del 30% de la quota empresarial a la
Seguretat Social per contingències comunes durant el primer any comptat des del primer dia del mes
següent a l’alta a l’RGSS.176
D’altra banda, cal tenir en compte els incentius següents per als treballadors autònoms: els homes
menors de 30 anys i les dones menors de 35 anys poden aplicar una reducció de 15 mesos i 15 addicionals de bonificació del 30% de la quota resultant d’aplicar sobre la base mínima el tipus mínim de
cotització vigent al RETA.177

Programa excepcional d’ocupació per a la transició cap a la contractació
estable
La recent aprovació del Programa excepcional d’ocupació per a la transició cap a la contractació
estable forma part del Pla de xoc previst pel Reial decret-llei 1/2011 de mesures urgents per promoure
la transició a l’ocupació estable i la requalificació professional de les persones aturades.178

175. Reial decret 278/2007, de 23 de febrer, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat Social respecte del personal investigador.
La bonificació afecta la contractació de personal investigador per part d’empreses dedicades a activitats de recerca i desenvolupament i
innovació tecnològica i és incompatible amb la deducció que per aquestes activitats es pot aplicar a la Llei de l’Impost de Societats, raó
per la qual l’empresa ha d’optar entre ambdues possibilitats.
176. Disposició addicional 2a. del Reial decret 63/2006 pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació (BOE núm. 29, de
3.2.2006).
177. LGSS.
178. BOE núm. 37, de 12.2.2011. Convalidat per Resolució de 24.2.2011, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial
decret-llei 1/2011, de 11 de febrer, de mesures urgents per promoure la transició a l’ocupació estable i la requalificació professional de
les persones aturades (BOE núm. 51, d’1.03.2011). En vigor des del 13.2.2011.
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Aquest programa és vigent fins al 12.2.2012179 i té per objectiu impulsar la contractació a temps parcial de persones joves aturades i persones aturades de llarga durada mitjançant reduccions en la quota
empresarial a la Seguretat Social, sempre que la jornada oscil·li entre el 50% i el 75% de l’habitual i la
durada del contracte no sigui inferior a sis mesos.
Es poden acollir a aquestes reduccions les empreses que contractin, de manera indefinida o temporal,
persones desocupades inscrites ininterrompudament en l’oficina d’ocupació almenys des de l’1 de
gener de 2011, mitjançant un contracte de treball a temps parcial; cal que es tracti o bé de persones
joves entre 16 i 30 anys o bé de persones inscrites a l’oficina d’ocupació durant almenys dotze mesos
en els divuit mesos anteriors a la contractació.
En aquests casos, les empreses tenen dret, durant els dotze mesos següents a la contractació, a una
reducció del 100% en totes les quotes empresarials a la Seguretat Social, si el contracte el realitzen
empreses la plantilla de les quals sigui inferior a 250 persones, o del 75%, en el supòsit que l’empresa
contractant tingui una plantilla igual o superior a aquesta xifra.
En els supòsits de contractes temporals, la durada inicial ha de ser igual o superior a sis mesos, mitjançant qualsevol modalitat de contractació de durada determinada o temporal, inclosa la modalitat del
contracte en pràctiques, que en permeti la subscripció a temps parcial de conformitat amb el que s’ha
establert legalment. En cap cas no es pot aplicar aquesta reducció als contractes de treball subscrits
sota les modalitats d’interinitat i de relleu.
Si els contractes es fan amb persones amb discapacitat o que tinguin acreditada la condició de víctima de violència de gènere o de violència domèstica o que estiguin en situació d’exclusió social, les
empreses poden optar per aplicar les reduccions de quotes esmentades o les bonificacions regulades
en el capítol I de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació, si
concorren els requisits corresponents.
Transcorregut el període d’un any d’aplicació de la reducció de quotes als contractes indefinits, si
escau, les empreses es poden acollir a la bonificació que els pugui correspondre d’acord amb la Llei
35/2010, de 17 de setembre, o a l’article 2 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, exclusivament per
al temps que en quedi, descomptant el període transcorregut de reducció. Aquesta previsió també és
aplicable en el supòsit de contractes temporals subscrits amb persones amb discapacitat o que tinguin
acreditada la condició de víctima de violència de gènere o de violència domèstica o estiguin en situació
d’exclusió social, respecte als quals l’empresa hagi optat per l’aplicació de les reduccions de quotes.
Si la transformació en indefinits de contractes temporals subscrits d’acord amb aquest programa es
fa abans del transcurs d’un any des de la data de subscripció i amb la mateixa jornada o una altra
de superior, dóna dret a les bonificacions de quotes regulades per la Llei 35/2010 sempre que, en el
moment de la contractació inicial, les persones desocupades contractades reunissin els requisits exigits
per aquesta Llei. En aquests casos s’ha de descomptar del període objecte de bonificació el període
transcorregut de reducció. No obstant això, les empreses que hagin subscrit contractes temporals als
quals s’hagin aplicat les reduccions de quotes esmentades, poden transformar els contractes en contractes indefinits ordinaris o en contractes de foment de la contractació indefinida a què es refereix
la disposició addicional primera de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del

179. Contractes indefinits o temporals a temps parcial formalitzats entre 13.2.2011 i 12.2.2012.
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mercat de treball per a l’increment de l’ocupació i la millora de la seva qualitat, sigui quina sigui la data
de transformació, sempre que aquesta tingui lloc abans del transcurs dels dotze mesos següents a la
contractació inicial.
Es poden beneficiar de les reduccions establertes en aquest programa les empreses i societats laborals
o cooperatives a les quals s’incorporin treballadors com a socis treballadors o de treball, sempre que
aquestes últimes hagin optat per un règim de Seguretat Social propi de treballadors per compte d’altri.
Així mateix, es poden beneficiar d’aquesta mesura els autònoms que contractin persones treballadores
pertanyents a algun dels col·lectius objecte d’aquesta mesura.
Les contractacions efectuades a l’empara del programa han de representar un increment net de la
plantilla de l’empresa en els mateixos termes que la Llei 35/2010.180 Així mateix, durant el període
de durada de la reducció, les empreses estan obligades a mantenir el nivell d’ocupació assolit amb la
contractació realitzada. L’incompliment d’aquestes previsions dóna lloc a l’abonament de les cotitzacions corresponents a les reduccions aplicades sobre els contractes afectats per l’incompliment.
Supletòriament, s’aplica la Llei 43/2006 llevat de les exclusions de les contractacions realitzades amb
treballadors que en els vint-i-quatre mesos anteriors a la data de la contractació hagin prestat serveis
en la mateixa empresa, grup d’empreses o entitat mitjançant un contracte per temps indefinit, o en els
últims sis mesos mitjançant un contracte de durada determinada o temporal o mitjançant un contracte
formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.

7.2. Programes de formació-ocupació i altres mesures formatives
Els programes públics de formació-ocupació s‘inclouen, conjuntament amb les accions formatives dels
contractes per a la formació, dins la formació en alternança, que és aquella iniciativa de formació del
subsistema de formació professional que té per objecte contribuir a l’adquisició de competències professionals de l’ocupació a través d’un procés mixt d’ocupació i formació que permet al treballador/a
compatibilitzar l’aprenentatge formal amb la pràctica professional al lloc de treball.
Les administracions públiques, per millorar la qualificació i possibilitats d’ocupació de determinats
col·lectius de persones aturades, poden establir programes públics d’ocupació-formació en els quals
els treballadors/ores participants rebin formació professional adequada a l’ocupació que cal exercir en
alternança amb el treball i la pràctica professional.
Hi ha diverses manifestacions d’aquest tipus de programa que tenen les persones joves com a col·lectiu
destinatari.
En primer lloc, cal fer referència al Programa Noves cases per a nous oficis,181 que es destina a
persones aturades menors de 25 anys inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats al Servei
d’Ocupació de Catalunya.

180. Tot i que no s’exclouen del còmput els contractes indefinits extingits durant el període de prova.
181. Ordre TRE/369/2010, de 28 de juny, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a
entitats locals per a la realització de projectes de cases d’ofici dins del Programa Noves cases per a nous oficis (projecte Impuls - Treball).
Per al període 2010-2011 s’hi destina un pressupost de 29.493.293,48 euros, cofinançats pel Fons Social Europeu. Per a l’exercici 2011
correspon un import de 18.366.602,48 euros.
Segons dades del SOC a 21 de juliol de 2011, l’import atorgat en aquest programa ha estat de 29.668.600 euros, i les persones beneficiàries han estat 3.381. Pel que fa a les ocupacions amb major nombre de persones, destaquen: jardineria; pintura, treballs forestals,
polimanteniment d’edificis, tècnic de sistemes microinformàtics i disseny i manteniment de pàgines web.
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Les cases d’ofici incloses en el nou programa es configuren com un procés on l’aprenentatge i la
qualificació s’alternen amb un treball productiu en activitats relacionades amb els nous sectors de les
activitats de caràcter emergent, com també qualsevulla altra activitat d’utilitat pública o social que permeti la inserció mitjançant la professionalització i l’adquisició d’experiència dels alumnes treballadors.
Les entitats beneficiàries poden ser entitats locals de Catalunya, les seves entitats dependents o vinculades i els consorcis i fundacions d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part de les
administracions públiques amb competències en polítiques actives d’ocupació i promoció econòmica.
Un altre programa destacable de formació en alternança amb el treball és el Programa d’experiència
professional per a l’ocupació juvenil (Programa Suma’t)182 destinat a joves aturats de 18 a 25 anys en
situació de fracàs escolar (que no hagin finalitzat l’ESO), per tal d’incrementar-ne la formació i l’ocupabilitat.
És un programa que combina la realització d’accions d’orientació, de formació i d’adquisició d’experiència professional en empreses amb l’objectiu de millorar la qualificació professional de les persones
joves desocupades i facilitar la seva inserció laboral.
Els principals objectius del Programa Suma’t són augmentar l’ocupabilitat de les persones joves que
busquen feina, estimular la formació i l’aprenentatge de les persones que han abandonat el sistema
educatiu prematurament183 i acompanyar i estimular el desenvolupament de les competències bàsiques i tècniques necessàries per a la seva inserció laboral mitjançant la formalització de contractes per
a la formació per als quals es preveuen ajuts destinats tant a la formació com als costos laborals.
En aquest sentit, cal tenir en compte les modificacions introduïdes per la reforma laboral del 2010 en
el règim dels contractes per a la formació: es permet que la formació específica prèvia feta en el marc
de programes públics de formació i treball serveixi com a formació teòrica; el treballador/a tindrà la
mateixa protecció social que la resta de treballadors/ores i l’empresa té dret a aplicar una bonificació
del 100% de les cotitzacions a la Seguretat Social. Si, a l’acabament del contracte per a la formació,
l’empresa decideix contractar de forma indefinida la persona jove, també comptarà amb una bonificació per a la transformació del contracte temporal en indefinit.
La durada del contracte per a la formació ha de ser de sis mesos en empreses184 que rebran una subvenció equivalent al 70% del salari mínim interprofessional.185

182. Ordre TRE/500/2010, de 25 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases que han de regir la concessió d’ajuts per a la realització del
Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma’t). DOGC 5746, de 2-11-2010. Ordre/522/2010,
de 12 de novembre, de modificació de l’Ordre TRE/500/2010, de 25 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases que han de regir la
concessió d’ajuts per a la realització del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma’t), i
d’ampliació del termini de presentació de sol·licituds.
El programa té un pressupost de 19.986.303,90 euros cofinançats pel Fons Social Europeu. Segons dades del SOC a juliol de 2011, s’ha
atorgat un import de 13.930.490 euros i es preveu que hi haurà 3.373 persones beneficiàries.
El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 22.10.2010 per a les entitats locals; per a les empreses seleccionades el termini
és d’un mes des de la data de l’inici del contracte. El programa finalitzarà a 31 de març de 2012.
183. Formació per millorar l’ocupabilitat i facilitar la inserció laboral de les persones joves destinatàries del programa a través d’una acció
formativa orientada a proporcionar competències clau que els permetin interactuar en l’entorn sociolaboral i d’una formació teòrica
necessària per al desenvolupament adequat d’un determinat lloc de treball i per facilitar l’obtenció del títol de graduat en educació
secundària obligatòria.
184. Les entitats locals corresponents als municipis de més de 30.000 habitants en la demarcació de Barcelona; entitats locals corresponents
als municipis de més de 20.000 habitants en la resta de demarcacions; consells comarcals i entitats jurídiques de creació voluntària,
constituïdes d’acord amb la normativa de règim local vigent a Catalunya, d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part
d’administracions públiques amb competències en polítiques actives d’ocupació, promoció econòmica i desenvolupament local, que
abastin un territori de més de 20.000 habitants i empreses seleccionades per les entitats locals.
185. El salari mínim interprofessional per al 2011 és de 641,40 euros mensuals. El 70% d’aquest import equival a 448,98 euros.
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Cal tenir en compte que, tot i la reforma introduïda pel Reial decret llei 10/2011 en els contractes
formatius que s’ha analitzat prèviament, el Reial decret llei 14/2011 estableix que en els projectes
d’escoles taller, cases d’oficis i tallers d’ocupació i altres projectes d’ocupació-formació promoguts
per les comunitats autònomes, aprovats o pendents d’aprovació en base a convocatòries anteriors
a l’entrada en vigor del Reial decret llei 10/2011 es podrà utilitzar la modalitat del contracte per a la
formació d’acord amb la normativa vigent en el moment d’aprovació dels projectes o convocatòries
esmentats.186
L’empresa haurà de tutelar el desenvolupament del procés de treball efectiu realitzat per la persona
jove mitjançant la designació d’un tutor/a d’empresa entre els seus treballadors o treballadores.

PQPI
Els programes de qualificació professional inicial (PQPI)187 tenen per objectiu que l’alumnat assoleixi les
competències professionals pròpies d’una qualificació de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions
professionals, així com que tingui la possibilitat de fer una inserció sociolaboral satisfactòria i ampliï les
seves competències bàsiques per poder prosseguir estudis en els diferents ensenyaments.
Fins l’aprovació de la Llei d’economia sostenible i de la Llei orgànica 4/2011 que la complementa,188
aquests programes s’adreçaven a persones joves més grans de 16 anys que finalitzaven l’educació
secundària obligatòria sense haver-ne obtingut el graduat.189 A partir de les modificacions introduïdes
per les normes esmentades, els PQPI s’adrecen a aquells alumnes més grans de 15 anys per als quals es
consideri que és la millor opció a l’hora d’aconseguir els objectius de l’educació secundària obligatòria
sempre que hi hagi l’acord dels alumnes i dels seus pares o tutors.
L’oferta de PQPI està integrada per programes directament organitzats i gestionats pel Departament
d’Ensenyament amb la col·laboració d’altres administracions i d’empreses i per programes autoritzats
pel Departament d’Ensenyament, però desenvolupats per altres administracions i entitats privades.
Dins del primer tipus de programa s’ha de distingir entre els PQPI-Pla de transició al treball (PQPIPTT)190 i els PQPI-Formació i aprenentatge professional (PQPI-FIAP).
Els PQPI-FIAP es desenvolupen amb la col·laboració del Departament d’Empresa i Ocupació i el Fons
Social Europeu i formen part de l’oferta educativa dels instituts públics.

186. Vegeu nota a peu de pàgina número 146. En aquest mateix sentit, vegeu l’Ordre EMO/243/2011, de 28 de setembre, de modificació
de l’Ordre TRE/500/2010, de 25 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases que han de regir la concessió d’ajuts per a la realització
del Programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma’t), i s’amplia el termini d’execució del
programa (DOGC núm. 5975, de 30.9.2011).
187. Regulats, en l’àmbit català, a l’article 60 de la LEC, desenvolupat pel Decret 140/2009, de 8 de setembre. DOGC núm. 5463, de 14.09.2009.
Per al 2010-2011, cal tenir en compte l’Ordre TRE/371/2010, de 28 de juny, per la qual s’estableixen les bases de concessió de subvenció
del Programa de qualificació professional inicial i s’obre la convocatòria per al curs acadèmic 2010-2011 i la Resolució EDU/919/2010,
de 24 de març, per la qual s’obre la convocatòria d’autorització als establiments per impartir el Programa de qualificació professional
inicial corresponent al curs escolar 2010-2011.
188. Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible (BOE núm. 55, de 5.3.2011) i Llei orgànica 4/2011 complementària de la Llei d’economia
sostenible, per la qual es modifiquen les lleis orgàniques 5/2002 de les qualificacions i de la formació professional, 2/2006 d’educació i
6/1985 del Poder judicial (BOE núm. 61, de 12.3.2011).
189. Excepcionalment l’edat podia reduir-se a 15 anys amb l’acord dels alumnes i dels pares o tutors.
190. S’imparteixen en instituts públics o en instal·lacions municipals.
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Des del Departament d’Empresa i Ocupació, a través del SOC, es preveu la concessió de subvencions191 per realitzar aquest tipus de programa amb l’objectiu d’oferir a les persones joves, d’entre 16 i
24 anys,192 la formació bàsica i professional que els permeti una inserció social i laboral satisfactòria i
també la seva continuïtat formativa.

Altres programes amb contingut formatiu: Treball als barris, Treball a les 7
comarques i Projectes integrals
En el marc dels projectes Treball als barris193 i Treball a les 7 comarques194 poden aprovar-se programes de qualificació professional que prioritzin els col·lectius més desafavorits amb mesures adreçades
a seleccionar-los, motivar-los, inserir-los i mantenir-los dins un procés formatiu. Dins els col·lectius als
quals s’adrecen aquests programes s’inclouen les persones joves, amb caràcter general,195 o bé les
persones joves amb fracàs escolar.196
Les accions complementàries de desenvolupament local i territorial incloses dins els projectes integrals
d’entitats locals 2010-2011 inclouen accions de formació integrada que tenen per objectiu millorar
les competències professionals, de base i transversals, que van dirigides a persones en situació d’atur,
entre les quals, preferentment aquelles que no tenen assolit un nivell mínim de qualificació com poden
ser les persones joves amb fracàs escolar.197

191. Als centres i les entitats de formació inscrites en el Registre de centres i entitats de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya que,
prèviament, el Departament d’Educació hagi autoritzat en la mateixa convocatòria. El pressupost és de 7.000.000 euros, que compten
amb el cofinançament del Fons Social Europeu. L’import atorgat l’any 2010 és de 7.059.696 euros i les persones beneficiàries previstes
són 2.247.
192. La convocatòria és anterior a l’aprovació de la Llei d’economia sostenible i la Llei orgànica 4/2011 que la complementa.
193. Resolució TRE/2495/2010, de 19 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2010 per a la concessió de subvencions en el marc
del Projecte “Treball al barris”.
194. Resolució TRE/2567/2010, de 26 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2010 per a la concessió de subvencions, per a la
realització de projectes ocupacionals i de desenvolupament local complementaris al Pla d’iniciatives de dinamització comarcal en el
marc del Projecte “Treball a les 7 comarques”.
195. Accions en sectors emergents que combinin formació i contractació en el marc del Projecte Treball als barris. Aquestes accions van adreçades bé a la formació i contractació de persones joves menors de 25 anys que ja disposen d’uns nivells mínims de formació associada a
unes competències tècniques bàsiques per tal que puguin assolir un nivell de formació, perfeccionament o especialització més avançat,
o bé adreçades a la formació i contractació en alternança de persones en situació d’atur de 25 anys o més.
Aquestes accions tenen com a finalitat la realització d’obres o serveis públics que aportin un benefici social a la comunitat o al barri
objecte d’actuació. En aquest sentit, es podran tenir en compte projectes d’actuació en àmbits de caràcter innovador com el medi
ambient, les noves tecnologies (tècnics d’imatge i so), el reciclatge de residus, els serveis de proximitat o vinculats a la Llei de dependència, la dinamització sociocultural per a joves que generin sinèrgies en la xarxa cultural i social del barri (ràdio, hotels d‘oficis, en
l’autoocupació, etc.).
Els col·lectius beneficiaris d’aquestes accions són: menors de 25 anys (persones amb un nivell mínim de qualificació assolit - ESO, batxillerat, mòdul formatiu de grau mitjà o similar- que volen treballar i persones que hagin participat amb anterioritat en accions de formació
i contractació de durada superior als 12 mesos -subvencionada pel SOC- i que necessiten completar el procés de formació i treball abans
d’incorporar-se al món laboral); majors de 25 anys en situació d’atur, prioritàriament dones.
L’any 2010 els programes de qualificació professional dins el Projecte Treball als barris han beneficiat, segons dades del SOC a juliol de
2011, a 981 persones de les 1.633 previstes. Dins aquests programes, les accions de formació integrada han tingut 132 persones participants, 95 de les quals de 30 anys o menys; les accions de formació professionalitzadora han tingut 794 persones participants, 241 de
les quals de 30 anys o menys i les accions en sectors emergents que combinin formació i contractació (que es dirigeixen a joves menors
de 25 anys) a 55 persones.
196. Així, les accions de formació integrada del Projecte de Treball a les 7 comarques, que, en l’àmbit de Pallars Jussà, el Ripollès, l’Anoia, la
Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià i la Ribera d’Ebre, s’adrecen a aquelles persones que no tenen assolit un nivell mínim de qualificació
(ESO o similar) entre les quals s’inclou les persones joves amb fracàs escolar. Aquests tipus d’accions formatives tenen per objectiu la
millora de les competències professionals, les competències de base i les competències transversals.
L’any 2010 els programes de qualificació professional dins el Projecte Treball a les 7 comarques han beneficiat, segons dades del SOC
corresponents a juliol de 2011, 175 persones, dada superior a les 166 previstes. Dins d’aquests programes, les accions de formació integrada han tingut 71 persones participants, 16 de les quals de 30 anys o menys i les accions de formació professionalitzadora han tingut
104 persones participants, 42 de les quals de 30 anys o menys.
197. Ordre TRE/293/2010 per la qual s’estableixen les bases que han de regir la concessió de subvencions per a projectes innovadors cofinançades pel Fons Social Europeu i s’obre la convocatòria per a l’any 2010 (DOGC núm. 5634, de 21.5.2010). El pressupost previst per a l’any
2011 és de 5.900.000 euros.
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Altres mesures
En l’àmbit estatal cal tenir en compte que l’Acord social i econòmic per al creixement, l’ocupació
i la garantia de les pensions conté un conjunt de mesures per garantir més i millor formació als
joves. L’Acord posa de manifest que els estudis internacionals indiquen que l’any 2020 només el 15%
de l’ocupació a la Unió Europea serà per a persones sense cap qualificació professional i per tant cal
garantir que en el futur el 85% de les persones joves espanyoles tinguin com a mínim una formació́
professional de grau mitjà. Aquest objectiu servirà alhora per elevar la qualificació de les persones joves
i millorar la seva situació present i futura al mercat de treball.
Partint d’aquesta constatació s’acorden les mesures següents:
––

Augmentar l’oferta de places de formació professional al sistema educatiu dirigides als sectors
amb més possibilitats de creixement de l’ocupació i convocar el procediment de reconeixement
de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral especialment dirigit
a la població actualment aturada i que no té qualificació reconeguda, per oferir-los posteriorment
la formació complementària que necessiten per tal d’obtenir un títol de formació professional o
un certificat de professionalitat.

––

El Ministeri de Treball i Immigració i el Ministeri d’Educació treballaran conjuntament i amb els
interlocutors socials per fer un estudi que permeti identificar els sectors amb mes possibilitats de
creixement de l’ocupació i elaborar una proposta de mapa de l’oferta de formació professional
que doni resposta a les necessitats dels diferents sectors productius adequades al model de creixement econòmic. Aquest mapa ha de servir de referent per planificar el conjunt de l’oferta de
formació professional.

––

Analitzar conjuntament les infraestructures i els recursos econòmics dels quals es disposa, com
també el col·lectiu dels formadors existent a fi d’optimitzar-ne la utilització i fer una oferta que
cobreixi tant les necessitats de les persones joves escolaritzades en el sistema educatiu com les
necessitats de la població activa, especialment dirigida a les persones joves per millorar les seves
possibilitats d’ocupabilitat.

––

Potenciar les plataformes en línia, amb oferta semipresencial, per facilitar l’accés a les ofertes de
formació professional al conjunt de la població. Amb aquest objectiu es preveu ampliar a cent els
actuals nou cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior, que també
permetran ser cursats de forma parcial per ajustar-se a les necessitats de la població activa.

Pla de xoc de mesures urgents per promoure la transició a l’ocupació estable
i la requalificació professional de les persones aturades (Programa Prepara)
El Pla de xoc aprovat pel Reial decret llei 1/2011 inclou mesures d’orientació professional i de formació
per a l’ocupació dirigides, entre d’altres, al col·lectiu de persones joves,198 posant l’accent en aquelles
que tinguin baixa qualificació. El Reial decret llei estableix que, durant un any des de la seva entrada en
vigor, els serveis públics portin a terme accions de millora de la seva ocupabilitat, mitjançant itineraris

198. La resta de col·lectius són: més grans de 45 anys en situació de desocupació de llarga durada, persones procedents del sector de la construcció i d’altres afectats per la crisi que, dins d’aquests col·lectius, tinguin baixa qualificació.
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individuals i personalitzats d’ocupació que incrementin les seves oportunitats d’ocupació.199 Aquest
programa ha estat prorrogat durant sis mesos pel Reial decret llei 10/2011.
Així mateix, pel que fa al col·lectiu de persones joves amb especials problemes de qualificació, es
preveu que s’ha de promoure el seu acostament a les empreses afavorint per a això la utilització dels
contractes formatius i totes les altres mesures que facilitin llur transició de l’educació al treball.
En la mateixa línia, el Reial decret llei 1/2011 estableix que s’han de promoure accions que comportin
més coordinació entre les administracions educatives i els serveis públics d’ocupació, amb la finalitat
de reduir les taxes d’abandonament escolar i de completar i millorar els nivells d’educació i formació
de les persones joves que hagin abandonat els seus estudis.
El Reial decret llei esmentat també preveu, amb caràcter general per a les persones aturades que esgotin la prestació per atur, un programa de requalificació professional així com la inclusió, durant l’any
2011, d’entre un 20% i un 40% de persones desocupades en els plans de formació d’oferta dirigits
prioritàriament a persones ocupades assegurant l’accés de les persones incloses al pla de xoc a les
accions formatives que es programin durant 2011.

Reial decret llei 10/2011 de mesures urgents per a la promoció de l’ocupació
dels joves, el foment de l’estabilitat en l’ocupació i el manteniment del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la protecció
per desocupació
Finalment, el Reial decret llei 10/2011 estableix que es procedirà a l’elaboració de plans específics de
formació professional que contribueixin a la incorporació dels col·lectius de persones joves i aturades
al mercat de treball.200
En aquesta línia, a finals de setembre de 2011, el Govern anuncia la posada en marxa d’un programa
de formació per a persones joves sense qualificació dirigit a requalificar i orientar professionalment
51.000 persones joves en situació d’atur i ocupats menors de 30 anys sense formació o amb baixa
qualificació mitjançant dos tipus de formació: d’una banda, accions vinculades a l’obtenció de certificats de professionalitat no inferiors a 450 hores d’aprenentatge i, d’altra banda, la realització de
pràctiques no laborals a les empreses. Aquestes actuacions s’han de dur a terme en sectors d’activitat
que, malgrat la crisi econòmica, mostren un creixement de l’ocupació.201

199. En el mes següent a l’entrada en vigor de la norma, emesa el 13.2.2011, en el si del Consell General del Sistema Nacional d’Ocupació
s’havia d’acordar un protocol de coordinació, aplicació i seguiment de la posada en marxa d’aquesta mesura, que avaluï de manera
contínua els resultats per realitzar els ajustos i millores necessaris.
200. Disposició addicional quarta del Reial decret llei 10/2011.
201. Segons el Ministeri de Treball i Immigració, aquests sectors serien les anomenades ocupacions verdes, dins les quals es troben el tractament de residus i gasos o la depuració d’aigües; tot el relacionat amb les ocupacions blanques i el sector d’atenció a les persones o les
noves tecnologies.
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7.3. Foment de l’ocupació
Dins el marc del Projecte Impuls-Treball,202 l’any 2010 es van preveure subvencions per a plans d’ocupació locals dirigits a la contractació de treballadors o treballadores aturats, entre els quals s’especificava les persones joves de fins a trenta anys, en sectors estratègics, emergents o innovadors.203
Les entitats beneficiàries són ajuntaments o les seves entitats dependents o vinculades; les entitats
locals d’àmbit supramunicipal amb personalitat jurídica pròpia i entitats jurídiques de creació voluntària d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques i amb
competències en polítiques actives d’ocupació i promoció econòmica i desenvolupament local. Els
sectors són medi ambient; tecnologies de la informació i la comunicació; arranjament d’habitatges,
equipaments i espais públics; dinamització i cohesió comunitària; serveis relacionats amb les activitats
bàsiques de la vida diària i sostenibilitat urbana.204
D’altra banda, també dins el Projecte Impuls-Treball, durant l’any 2010 es van dur a terme plans d’ocupació amb entitats sense ànim de lucre i universitats públiques205 i plans extraordinaris d’ocupació local per a entitats locals,206 ambdós dirigits, entre d’altres col·lectius, a persones joves de fins a 30 anys.
L’any 2010 el Govern va destinar 1,2 milions d’euros perquè 1.200 persones joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social seguissin itineraris d’inserció i orientació per tornar al mercat laboral.
Aquests itineraris d’inserció i orientació, portats a terme per entitats sense ànim de lucre, es dirigeixen
a persones joves en risc de vulnerabilitat que estiguin emparades pel sistema de protecció de la Generalitat, joves menors que es trobin complint o hagin complert una mesura judicial i joves menors que,
per qüestions socials o personals, es trobin en risc d’exclusió, entre altres casos de persones joves.

202. El Projecte Impuls és una iniciativa posada en marxa pel Departament de Treball, actual Departament d’Empresa i Ocupació, amb
l’objectiu d’impulsar les polítiques en matèria d’ocupació, més adaptades a la realitat de cada persona i prioritzant aquells sectors
amb més perspectives de futur. Aquestes accions es despleguen en quatre eixos d’actuació: assessorament, formació, treball i igualtat
d’oportunitats.
203. Ordre TRE/235/2009, de 8 de maig, per la qual s’estableixen les bases reguladores i es fa pública la convocatòria de 2009 per a la concessió de subvencions per a la realització dels plans d’ocupació i per a les actuacions de la xarxa d’orientació per a l’ocupació (DOGC núm.
5379, de 14.5.2009), modificada per l’Ordre TRE/351/2009, de 7 de juliol (DOGC núm. 5422, de 16.7.2009). Resolució TRE/2665/2010, de
30 de juliol, per la qual es fa pública la convocatòria per presentar sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització d’accions
per a l’ocupació amb entitats locals, dins del marc del Projecte Impuls, per als anys 2010 i 2011 (DOGC núm. 5688, de 9.8.2010). Segons
dades del SOC a juliol de 2011, l’any 2010 es va atorgar un import de 40.266.972 euros i es preveia que les persones beneficiàries fossin
5.965.
204. Per l’any 2011 s’hi destinen 58.100.000 euros.
205. Resolució TRE/1573/2010 per la qual s’obre la convocatòria per presentar sol·licituds de concessió de subvencions per a la realització de
plans d’ocupació amb entitats sense ànim de lucre i universitats públiques, dins del marc del Projecte Impuls-Treball, per a l’any 2010
(DOGC núm. 5633, de 20.5.2010). Segons dades del SOC a juliol de 2011, l’any 2010 s’hi va destinar un pressupost de 4.650.694 euros i
les persones beneficiàries reals van ser 656, 252 de les quals de 30 anys o menys.
En la convocatòria de l’any 2011 per a la concessió de subvencions de plans d’ocupació a entitats sense ànim de lucre i universitats
públiques (Resolució EMO/1679/2011, de 30 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions de plans d’ocupació a entitats
sense ànim de lucre i universitats públiques, DOGC núm. 5917, d’11.7.2011) el col·lectiu de persones destinatàries és el de treballadors/
ores desocupats/ades, inscrits com a mínim 6 mesos com a demandants d’ocupació al servei públic d’ocupació que no cobrin la prestació
i/o subsidi d’atur o els manqui un mes per exhaurir-la en el moment de la presentació de l’oferta d’ocupació, i no hagin participat en
projectes del Programa de plans d’ocupació iniciats als anys 2009 i 2010. Dins d’aquest col·lectiu, els projectes destinats als i les joves de
fins a 35 anys tenen caràcter preferent. També tenen caràcter preferent els projectes destinats a treballadors i treballadores que han
participat en accions formatives relacionades amb els sectors fixats com a preferents a la convocatòria, és a dir, medi ambient, tecnologies de la informació i la comunicació i dinamització i cohesió comunitària; treballadors i treballadores amb discapacitat i altres col·lectius
amb especials dificultats d’inserció laboral; treballadors/ores desocupats/ades que hagin desenvolupat la seva activitat professional com
a autònoms i que no tenen dret a cap subsidi i/o ajut.
206. Ordre TRE/84/2010, de 22 de febrer, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions
a entitats locals per a la realització de plans extraordinaris d’ocupació locals (DOGC núm. 5574, de 24.2.2010). Modificada per l’Ordre
TRE/213/2010 (DOGC núm. 5605, de 12.4.2010). Termini ampliat per Resolució TRE/2482/2010 (DOGC núm. 5677, de 23.7.2010). Segons
dades del SOC a juliol de 2011, l’import atorgat són 90.760.568 euros i 12.877 persones beneficiàries reals, 3.246 de les quals de 30 anys
o menys.
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Finalment, cal tenir en compte les polítiques de foment de l’emprenedoria entre el col·lectiu de
persones joves, en el context del foment de l’emprenedoria en general.
En aquest sentit s’ha de destacar que l’Agència Catalana de la Joventut207 posa en marxa un programa
per impulsar, fomentar i donar suport a tots els/les joves que volen ser emprenedors i emprenedores i
crear la seva pròpia empresa i lloc de treball.
Els objectius són donar suport a les administracions locals en l’elaboració i la implementació de polítiques de joventut en autoempresa i emprenedoria; desenvolupar programes de foment i suport a
l’emprenedoria i la coordinació amb altres departaments, administracions públiques i agents privats en
el foment de l’autoempresa i l’emprenedoria jove.
El programa es concreta en el Servei d’Autoempresa que es fonamenta en el desenvolupament de
dinàmiques d’informació, orientació, assessorament i acompanyament personalitzades per a les persones joves; en el suport a la presència juvenil a centres i vivers d’empresa; en l’organització de seminaris de generació d’idees i en la promoció de l’autoempresa a les universitats i a centres educatius de
secundària i formació professional.
D’altra banda, cal tenir en compte que l’any 2010 el Departament de Treball (l’actual d’Empresa i Ocupació) va posar en marxa el Programa Creixement emprenedor (Projecta’t)208 en el marc del Pla Inicia
amb l’objectiu de desenvolupar un itinerari d’acompanyament, assessorament i formació intensius per
millorar les capacitats empresarials de les persones emprenedores que estan en procés de creació, llançament o creixement de la seva empresa.209 Les persones joves, fins a 30 anys inclosos, juntament amb
les dones i les persones en situació d’atur, són persones beneficiàries a les quals s’ha de donar prioritat
en la concessió dels ajuts previstos per aquest programa. Així mateix, el Programa Promoció de l’ocupació autònoma210 també té en compte específicament el col·lectiu de persones joves en l’establiment
de la subvenció per a l’establiment com a persona treballadora autònoma o per compte propi.211

207. L’Agència Catalana de la Joventut, que depèn del Departament de Benestar Social i Família, és l’ens públic de la Generalitat encarregat
d’executar les polítiques de joventut a Catalunya. La seva principal funció és el desenvolupament i l’execució de programes que fomentin l’emancipació entre les persones joves d’entre 15 a 29 anys. Molt especialment, la seva activitat se centra en empènyer els joves cap
a tres grans àmbits estratègics: la formació, l’emprenedoria i la internacionalització.
208. Ordre TRE/263/2010, de 27 d’abril, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions en espècie, en la modalitat de formació i acompanyament empresarial per a la millora de les habilitats empresarials de les persones emprenedores a Catalunya, Programa
Creixement emprenedor (Projecta’t), dins del marc del Projecte Impuls, i s’obre la convocatòria per a l’any 2010 (DOGC núm. 5623, de
6.5.2010).
209. Les accions del Programa Projecta’t anaven encaminades a: 1) Millorar les habilitats i donar suport a les persones emprenedores per tal
d’estimular la creativitat i transformar-la en innovacions rendibles, aprofundir sobre tècniques de negociació empresarial, impulsar i
establir les xarxes comercials de treball, millorar les capacitats organitzatives i desenvolupar estratègies per a la implicació de les persones en el creixement de l’empresa i a 2) Incrementar les possibilitats de desenvolupament i creixement de les empreses i dels projectes
de les persones emprenedores mitjançant un suport intensiu en aspectes relacionats amb la gestió empresarial, les habilitats personals
i interpersonals, l’intercanvi d’experiències i la participació en espais de finançament.
210. Ordre TRE/605/2010, de 22 de desembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per
a la promoció de l’ocupació autònoma (DOGC núm. 5784, de 28.12.2010).
211. El programa té com a finalitat contribuir al finançament dels projectes destinats a la constitució en persones treballadores autònomes
o per compte propi de les persones en situació d’atur inscrites a les oficines de treball de la Generalitat. Les subvencions poden ser per
a l’establiment com a persona treballadora autònoma, subvencions financeres, subvencions per a assistència tècnica i subvencions per a
formació. Dins el primer tipus de subvencions esmentades, es distingeix específicament les persones joves de 30 anys o menys en situació
d’atur establint que la subvenció màxima que els correspon és de 4.500 euros, enfront dels 4.000 en el cas de persones en situació d’atur
en general, o les superiors que corresponen en cas de dones (5.000 euros), persones discapacitades (8.000 euros o 9.000 si es tracta de
dones) o persones víctimes de violència domèstica (s’incrementen un 10% les subvencions).
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Finalment, cal tenir en compte que el 2010 s’ha prorrogat, amb caràcter indefinit, la possibilitat que
les persones joves menors de 30 anys i les dones menors de 35 anys capitalitzin fins el 80% de la
prestació d’atur. 212

7.4. Inserció laboral a través de beques
7.4.1 Introducció
La inserció al mercat de treball a través de pràctiques formatives amb una beca com a contraprestació,
inicialment sorgida al sector de la recerca universitària, s’ha estès en l’actualitat a tots els àmbits laborals i sectors productius. El fet que sovint els becaris en formació facin alguna activitat laboral en el
marc del compromís formatiu planteja la necessitat de distingir entre relació formativa i relació laboral.
En l’actualitat poden distingir-se diferents tipus de beques: en el marc de programes de cooperació
educativa; de col·laboració en l’àmbit universitari; beques en l’àmbit de l’empresa privada i en l’àmbit
de l’Administració pública. L’aprovació de la nova Llei de la Ciència, la tecnologia i la innovació que
s’analitza a l’apartat 7.4.4 probablement tindrà incidència en aquest panorama.
Atesos els buits de la regulació legal en la regulació dels diferents supòsits de beques, la jurisprudència
ha anat establint els criteris de delimitació entre la relació laboral i la relació existent entre qui gaudeix
d’una beca o subvenció econòmica per a la realització d’estudis o investigacions i qui l’abona.
Com a punt de partida, amb caràcter general s’exclou de l’àmbit d’aplicació de l’Estatut dels treballadors tot treball que s’efectuï en desenvolupament d’una relació diferent a la que uneix els treballadors
que voluntàriament presten els seus serveis retribuïts per compte d’altri i dins l’àmbit d’organització
i direcció d’una altra persona física o jurídica anomenada empresari.213D’altra banda, cal tenir en
compte la presumpció d’existència d’un contracte de treball entre qui presta un servei per compte i
dins l’àmbit d’organització i direcció d’un altre i aquell qui rep el servei a canvi d’una retribució.214
Les beques són en general retribucions dineràries o en espècie orientades a possibilitar l’estudi i la
formació del becari. La finalitat de la beca no és beneficiar-se de l’activitat del becari sinó que és un
ajut per a la seva formació. Per tant, l’essència de la beca és concedir un ajut econòmic per fer front
a la formació adequada al títol que pretén o que ja ostenta. L’import de la beca no constitueix una
retribució de serveis.215
En conseqüència, l’activitat encomanada al becari ha de respondre a la finalitat formativa de la beca
atès que, en cas contrari, la relació entre les parts serà laboral.216
Determinar si l’activitat del becari s’integra o no d’una manera efectiva dins l’estructura productiva
de l’empresa o institució que atorga l’ajut és el factor determinant per decidir si existeix o no relació

212. Disposició final 20a de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2011. BOE núm. 311, de
23.12.2010, per la qual es modifica la disposició transitòria quarta de la Llei 45/2002 de mesures urgents per a la reforma del sistema de
protecció per atur i millora de l’ocupabilitat amb efectes 1 de gener i vigència indefinida.
213. Article 1.1 i 1.3.g del Reial decret legislatiu 1/1995 pel qual s’aprova el Text refós de la llei de l’Estatut dels Treballadors (BOE núm. 85,
de 29.3.1995).
214. Article 8.1 ET. Es tracta d’una presumpció que admet prova en contra de qui mantingui la inexistència de la relació laboral.
215. STS 7.7.1998.
216. STS 22.11.2005.
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laboral.217 L’activitat del becari no s’incorpora a l’ordenació productiva de la institució que atorga
la beca i, per això, si bé el perceptor de la beca fa una activitat que pot ser entesa com a treball i
percep una remuneració en atenció a aquesta, qui concedeix la beca i la fa efectiva no pot ser confós
amb la condició pròpia de l’empresari218, atès que no incorpora el treball del becari al seu patrimoni,
circumstància essencial en la figura de l’empresari, l’activitat del qual, tot i que pot estar mancada
d’ànim de lucre, no està mai mancada de sentit de lucre en l’activitat que exerceix.219 Acreditar la
laboralitat requereix acreditar que el profit de l’entitat empleadora becant prevalgui sobre el profit
personal i científic del becari.220
L’empresa o institució que atorga l’ajut no té condició d’empresa, atès que segons l’article 1.2 de
l’Estatut dels Treballadors són empresaris les persones físiques o jurídiques o comunitats de béns que
rebin la prestació de serveis dels treballadors (treballadors que voluntàriament presten els seus serveis
retribuïts per compte d’altri i dins l’àmbit d’organització i direcció d’una altra persona física o jurídica
anomenada empresari) així com de les persones cedides a empreses usuàries per ETT legalment constituïdes.
En qualsevol cas cal tenir en compte que la naturalesa de la relació existent no depèn de la qualificació
atribuïda per l’entitat convocant de la beca221 i que la naturalesa pública o privada de l’entitat atorgant de la beca no determina la qualificació jurídica de la relació.
Finalment, cal tenir en compte que disfressar una relació laboral amb les robes d’una beca constitueix
un frau de llei i que els actes realitzats a l’empara del text d’una norma que persegueixin un resultat
prohibit per l’ordenament jurídic, o contrari a ell, es consideraran executats en frau de llei i no impediran l’aplicació de la norma que s’intentava eludir.222
En les mesures que s’han anat proposant els darrers anys en el context de la lluita contra l’atur juvenil
hi ha present la preocupació per establir un marc legal que ampliï les garanties i permeti un control
més gran dels col·lectius prelaborals.
Així, la Llei 27/2009 establia que en un termini de 4 mesos, el Govern havia de presentar un estudi
sobre les pràctiques no laborals i llur regulació actual, incidint en aspectes com el grau de compliment
de la seva finalitat formativa i la utilització fraudulenta d’aquesta fórmula per cobrir llocs de treball. A
la vista dels resultats d’aquest estudi, que també havia d’ocupar-se de l’evolució de la utilització dels
contractes de treball en pràctiques i de formació i la seva utilitat per a la inserció laboral de les persones
joves, el Govern havia de plantejar, en el marc del diàleg social, la revisió del marc jurídic de la incorporació de les persones joves al mercat de treball. En la revisió esmentada, es preveurà la necessitat de
reincorporar a l’activitat formativa aquelles persones joves que no hagin acabat els estudis obligatoris.
Entre les mesures per promoure l’acostament de les persones joves a les empreses i per facilitar la
seva transició de l’escola al treball, esbossades al Pla de xoc per combatre l’atur de persones joves i de
persones aturades de llarga durada, aprovat al gener de 2011, es feia referència específica a una nova

217. Vegeu, en aquest sentit, Palomeque López, Manuel Carlos “Las relaciones jurídicas de formación a través de beca o estipendio”. Revista
del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 83, p. 250.
218. STS de 4.4.2006.
219. STS de 13.6.1988.
220. STS 28.7.1995.
221. STS 22.11.2005.
222. Article 6.4 Codi civil. STS 22.11.2005.
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regulació de les pràctiques no laborals. Amb tot, aquesta referència no ha estat recollida ni a l’Acord
social i econòmic per al creixement, l’ocupació i la garantia de les pensions de 2.2.2011 que concretava
més el pla de xoc ni al Reial decret llei 1/2011 pel qual es regula definitivament.
D’altra banda, la preocupació generada per la desprotecció del col·lectiu de becaris des del punt de
vista de la Seguretat Social va propiciar la disposició addicional 21a. de la Llei 30/2007, de mesures
en matèria de Seguretat Social, que preveia que abans del 31.12.2007 s’avalués l’aplicació del Reial
decret 63/2006 de l’Estatut del personal investigador en formació que s’analitza al subapartat 7.4.4
en relació amb la incorporació al règim de protecció social del personal becari, i s’adoptessin les mesures necessàries per garantir aquesta incorporació als sectors del col·lectiu en què s’hagin manifestat
majors dificultats, com els becaris a l’estranger i els titulars de beques associats a projectes de recerca
i beques de tipus tecnològic, entre altres.
En la mateixa línia, l’Acord Social i Econòmic per al creixement, l’ocupació i la garantia de les pensions
de 2.2.2011, en l’apartat relatiu a les pensions, fa referència específica al fet que les persones joves
cada vegada amb més freqüència entren al mercat de treball a través de la participació en programes
formatius o d’investigació, en algunes ocasions sense la corresponent protecció social i assenyala que:
––

Els programes formatius, de formació professional o universitaris, gaudiran de la mateixa protecció que els contractes formatius, amb les mateixes limitacions temporals, i els ens i empreses que
els financin hauran de cotitzar a la Seguretat Social pels beneficiaris en els mateixos termes.

––

S’eliminaran les restriccions al fet que l’inici de la cotització de la Seguretat Social pugui produir-se
a través de programes formatius o d’investigació (no es requerirà activitat laboral prèvia per a la
subscripció de conveni especial).

––

Quan sigui necessari (per exemple en cas de treballs a l’estranger) es possibilitarà la formalització
de convenis especials per a la participació en programes de formació i investigació remunerats.

––

Es permetrà el pagament de cotitzacions, per una única vegada i per un termini no superior a dos
anys, per les situacions en les quals existeix obligació de cotitzar en l’actualitat, i en les quals en
el període de quatre anys previs a la promulgació de la llei, en no existir, va provocar una àmplia
llacuna de cotització en els anys inicials de la vida laboral dels cotitzants.

––

S’establiran mecanismes d’avaluació i seguiment de les modificacions anunciades.

Així mateix, les recomanacions per a la reforma del sistema de pensions, aprovades el 25.1.2011 pel
Congrés dels Diputats, dins les mesures de lluita contra el frau, inclouen la necessitat d’adoptar plans
conjunts entre la Seguretat Social, els serveis públics d’ocupació, la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, l’Agència Estatal d’Administració Tributària i el Ministeri de l’Interior per protegir els col·lectius
més vulnerables, en especial els becaris.
Algunes de les línies descrites han quedat recollides per la Llei 27/2011 sobre actualització, adequació
i modernització del sistema de Seguretat Social.223

223. BOE núm. 184, de 2.8.2011.
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Així, es preveu que en el termini de tres mesos des de la publicació de la Llei224 el Govern, en els termes i condicions que es determinin reglamentàriament, establirà els mecanismes d’inclusió al règim
general de la Seguretat Social dels participants en programes de formació finançats per organismes o
entitats públics o privats que, vinculats a estudis universitaris o de formació professional, comportin
contraprestació econòmica per als afectats sempre que en raó de la realització d’aquests programes
no hi hagi obligació d’estar d’alta en el respectiu règim de Seguretat Social. Les persones que es trobin
en aquesta situació en el moment de l’entrada en vigor del desenvolupament reglamentari d’aquesta
previsió, podran subscriure un conveni especial, per una única vegada, en el termini, els termes i les
condicions que determini el Ministeri de Treball i Immigració, que els possibiliti el còmput de cotització
per als períodes de formació fets abans d’aquesta data fins a un màxim de dos anys.
D’altra banda, amb l’objectiu d’evitar el frau laboral, fiscal i de Seguretat Social que es produeix quan
s’encobreixen llocs de treball a través d’estades formatives o en pràctiques s’estableix que les ajudes
dirigides a titulats acadèmics amb l’objectiu de subvencionar estades de formació, pràctiques, col·
laboració o especialització que impliquin la realització de tasques en règim de prestació de serveis,
hauran d’establir en qualsevol cas la cotització a la Seguretat Social com a contractes formatius i se
supeditaran a la normativa laboral si obliga a la contractació laboral dels seus beneficiaris o als convenis o acords col·lectius vigents a l’entitat d’adscripció si estableixen millores sobre el supòsit d’aplicació general. Així mateix, s’estableix que les administracions públiques competents duran a terme
plans específics per a l’eradicació del frau laboral, fiscal i a la Seguretat Social associat a les beques
que encobreixen llocs de treball i que els programes d’ajuda existents s’hauran d’adequar a les noves
previsions, especificant que en el cas dels ajuts finançats amb fons públics l’adequació s’haurà de fer
en el termini de quatre mesos.225
Finalment, cal fer referència al Pla de formació i experiència professional per a joves a empreses
que s’analitza a l’apartat següent.
En l’àmbit de Catalunya, cal tenir en compte l’Acord de mesures d’ocupació juvenil que, en la línia
estratègica 4 de l’eix 1, inclou que el Consell de Relacions Laborals estudiï l’establiment de mesures
per garantir que les pràctiques a les empreses serveixin realment per experimentar la formació teòrica.
En el marc d’aquest Acord s’ha subscrit un protocol de col·laboració entre el Departament d’Empresa i
Ocupació i cinc empreses226 per difondre experiències d’èxit que facilitin als joves la conciliació laboral,
acadèmica i personal. Aquesta iniciativa respon a la necessitat de millorar les competències acadèmiques i professionals de les persones joves i al mateix temps reforçar aquelles polítiques que permeten la
compatibilització d’aquests àmbits; vol incidir especialment en les dones joves, que són encara les que
presenten més dificultats per equilibrar els diferents espais vitals i per mantenir-se i promocionar-se en
el mercat de treball. Pel que fa a les empreses, aquestes promouen mesures de flexibilitat laboral específiques i adaptades a les necessitats de les persones joves estudiants de formació professional, formació ocupacional, batxillerat i grau universitari, perquè puguin compatibilitzar les diferents activitats.

224. Tres mesos a partir de l’entrada en vigor de la norma. Aquesta previsió està continguda a la disposició addicional tercera, l’entrada en
vigor de la qual està prevista el mateix dia de la publicació al BOE, és a dir, el 2.8.2011.
225. Disposició addicional 41a. Llei 27/2011. L’entrada en vigor d’aquesta disposició es produirà l’1.1.2013.
226. Abacus Cooperativa, Establiments Viena, Mercadona, MRW i Suara Cooperativa. Signat el 7.3.2011.
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7.4.2. Programes per a persones joves amb baixa qualificació professional
El Consell de Ministres del 15.4.2011 encarrega al Servei Públic d’Ocupació Estatal que articuli un Pla
de formació i experiència professional per a joves a empreses227que està previst que beneficiï
30.000 joves aturats i aturades amb baixa qualificació que podran optar a una beca de 400 euros
mensuals a càrrec de l’empresa228 durant sis mesos per formar-se i rebre un aprenentatge pràctic.

7.4.3. Programes per a persones joves que cursen formació professional
En aquest apartat s’analitzen en primer lloc els programes Leonardo da Vinci i Eurodissea, que ofereixen la possibilitat de realitzar estades de pràctiques professionals a diferents països de la Unió Europea
i, alhora, perfeccionar l’idioma. A Catalunya aquests programes els gestiona el SOC, que realitza la
selecció de les persones participants així com el seguiment i l’avaluació de totes les estades.
El Programa Leonardo da Vinci forma part del programa d’aprenentatge permanent, que és el principal mecanisme de finançament europeu en el camp de l’educació.229 El Programa Leonardo da Vinci
atén les necessitats d’ensenyament i aprenentatge dels participants en la formació professional, així
com dels centres i organitzacions que imparteixen o faciliten aquesta educació i formació.
Entre les accions subvencionades pel Programa Leonardo da Vinci, destaquen, als efectes del present
informe, els projectes de mobilitat, que poden incloure estades transnacionals en empreses o centres
de formació per a persones en formació professional inicial i estades transnacionals en empreses o
centres de formació per a persones en el mercat laboral.
El SOC gestiona el Programa Leonardo da Vinci-Motiva 3 en col·laboració amb entitats situades en els
diferents països d’acolliment230 que cerquen les pràctiques laborals i l’allotjament per als participants.
Per a l’any 2011 es convoquen ajuts per a 100 persones per fer estades de 16 setmanes.231 Les persones participants han de tenir de 18 a 35 anys i trobar-se en situació d’atur o treball precari; residir a
Catalunya, conèixer suficientment l’idioma del país d’acolliment o una llengua vehicular i tenir formació i/o experiència professional pràctica en l’àmbit laboral objecte de l’estada.
El Programa Leonardo da Vinci ofereix una beca que, entre d’altres, inclou un curs intensiu de l’idioma
durant les primeres setmanes d’estada al país de destinació i pràctiques professionals en empreses la
resta del temps.

227. Acord del Consell de Ministres de 15.4.2011 segons la reunió de març entre el president del Govern i els responsables de les 40 empreses
més importants d’Espanya i representants de la CEOE. Les empreses que van acudir a la reunió i podrien formar part del programa de
beques són: Anfac, Telefónica, Banco Santander, La Caixa, Repsol-YPF, Grupo Planeta, Iberdrola, BBVA, Mercadona, Cepsa, Mapfre, Gas
Natural, FCC, Acciona, Bankia, OHL, Abengoa, Gamesa, Globalia, Indra, Amadeus Global Travel, CAF y Telecinco, ACS-Dragados, Endesa,
Inditex, El Corte Inglés, ArcelorMittal, Grupo Mondragón, Ferrovial, Hispasat, Sacyr Vallehermoso, Banco Popular, Iberia, Abertis, Acerinox, Técnicas Reunidas, Banco Sabadell, Agbar, Sol Meliá i Enagás.
228. Aquesta iniciativa es va acordar el 26.3.2011 durant una reunió del president del Govern amb representants de les quaranta empreses
més importants i amb el president de la CEOE.
229. El Programa d’aprenentatge permanent comprèn el període 2007-2013 i compta amb un pressupost de 7.000 milions d’euros per finançar projectes i activitats que estimulin l’intercanvi, la cooperació i la mobilitat entre els sistemes d’educació i formació dins la UE.
El Programa d’aprenentatge permanent comprèn quatre programes en cadascun dels quals es concedeixen ajuts i subvencions a projectes que incrementin la mobilitat transnacional de les persones, fomentin les associacions bilaterals i multilaterals o millorin la qualitat
dels sistemes d’educació i formació a través de projectes multilaterals. Aquests programes són: el Programa Comenius, que atén les
necessitats d’ensenyament i aprenentatge de tots els participants en l’educació infantil, primària i secundària, així com dels centres i
organitzacions que imparteixen aquesta educació; el Programa Erasmus i el Programa Leonardo da Vinci, que s’analitzen en aquest
apartat i el Programa Grundtvig, que atén les necessitats d’ensenyament i aprenentatge dels participants en les formes d’educació de
persones adultes.
230. Alemanya, França, Irlanda, Itàlia i Regne Unit.
231. L’any 2010 hi va haver 82 participants catalans i 20 participants estrangers van venir a Catalunya.
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Eurodissea és un programa d’intercanvis de persones joves posat en marxa el 1985 per l’Assemblea
de les Regions d’Europa232 que té com a objectiu oferir pràctiques a l’estranger a persones joves d’entre 18 i 30 anys que cerquen ocupació. L’objectiu és doble: proporcionar una experiència professional
a l’estranger i una immersió lingüística durant un període de 3 a 7 mesos. Les regions participants
financen el programa, fent-se càrrec de les despeses que comporta l’acolliment de les persones participants. Durant els anys 2010 i 2011, el SOC convoca 160 beques de 4 a 7 mesos de durada dirigides a
joves d’entre 18 i 30 anys que resideixin a Catalunya i es trobin en situació d’atur o treball precari, que
coneguin suficientment l’idioma del país d’acolliment o una llengua vehicular i que tinguin la formació
i/o l’experiència professional pràctica en l’àmbit laboral objecte de l’estada.233
El programa ofereix una beca que, entre d’altres aspectes, inclou un curs intensiu de l’idioma durant un
mes a l’inici de l’estada al país de destinació i pràctiques professionals en empreses la resta del temps.
El Programa Erasmus forma part del programa d’aprenentatge permanent i té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge de les persones participants en educació superior
formal i en formació professional de nivell terciari així com a les institucions que imparteixen aquest
tipus de formació.
Dins d’aquest programa és preveuen ajuts per la realització d’un període de pràctiques durant un període de temps en una empresa o organització d’un altre país europeu amb la finalitat de contribuir a
què les persones s’adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, adquireixin aptituds
específiques i millorin la seva comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió alhora que
adquireixen experiència laboral. Aquestes pràctiques poden anar acompanyades de cursos de preparació o actualització en la llengua d’acollida o de treball.
La durada mínima és de 3 mesos, 2 per als estudiants matriculats en un cicle de formació professional
de grau superior, i la màxima, de 12 mesos.
Els ajuts tenen com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals derivades de la mobilitat dels estudiants (principalment despeses de viatge i manutenció) a conseqüència de l’estada a
l’estranger.

7.4.4. El personal investigador en formació
Fins l’aprovació recent de la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació,234 que substitueix la Llei
d’investigació científica i tecnològica de 1986 i té per objecte establir un marc general per al foment
i la coordinació de la investigació científica i tècnica, les condicions de prestació de serveis del personal investigador en formació han estat regulades per l’Estatut del personal investigador en formació
(EPIF),235 que estableix el règim jurídic del personal investigador en formació i la seva relació amb les
entitats públiques o privades a les quals estan adscrits.

232. Les regions que en formen part són Brussel·les-Capital i Valònia (de Bèlgica); Baden-Württemberg (d’Alemanya); Bourgogne, Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Ile-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées, Picardie, Poitou-Charentes i Rhône-Alpes (de França); la
Vall d’Aosta (d’Itàlia); Açores i Madeira (de Portugal); Adjara (de Geòrgia) ; Vojvodina (de Sèrbia); Republika Srpska (de Bòsnia Herzegovina); Cantàbria, Catalunya, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia (d’Espanya); Hrvatska/Croatia, Istra, Karlovac, Sisak-Moslavina,
Splitsko-Dalmatinska, Varazdin, Zagreb County (de Croàcia); Akershus (de Noruega); Arges, Caras-Severin, Harghita, Hunedoara, Timis
(de Romania) Fribourg, Jura, Ticino, Valais (de Suïssa). http://www.eurodyssee.eu/es/regions/the-regions.html
233. L’any 2010 hi va haver 79 participants catalans, i 80 participants estrangers van venir a Catalunya.
234. Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació (BOE núm. 131, de 2.6.2011).
235. Reial decret 63/2006, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador en formació (BOE núm. 29, de 3.2.2006).
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L’EPIF entén per personal investigador en formació els graduats universitaris beneficiaris de programes
d’ajut236 dirigits al desenvolupament d’activitats de formació i especialització científica i tècnica a
través, com a mínim, dels estudis oficials de doctorat,237 sens perjudici de les especialitats previstes en
relació amb les professions sanitàries.238
L’EPIF opta per l’anomenat “model 2+2” que distingeix dues fases, la de beca i la de contracte, en
funció de les diferències en la naturalesa i les característiques de l’activitat que desenvolupen.
La fase de beca té per finalitat primordial facilitar l’estudi i la formació de l’investigador, sense que comporti cap aportació al centre, l’organisme o la universitat d’adscripció, mentre que en la fase de contracte
el personal investigador de contracte té acreditada administrativament una formació avançada a través
del corresponent diploma d’estudis avançats (DEA) o del document administratiu que el substitueix als
efectes de l’Espai Europeu d’Educació Superior,239 i la seva activitat aprofita, fonamentalment, al centre,
organisme o universitat d’adscripció. Per tant, l’EPIF considera que a partir del moment en què s’obté el
DEA, o equivalent, l’activitat del personal investigador deixa de ser exclusivament formativa i pot també
ser considerada productiva, en profit del centre, organisme o universitat d’adscripció.
En la relació que s’estableix hi estan presents l’entitat convocant del programa d’ajut a la recerca, el
personal investigador i l’organisme d’adscripció.
Pel que fa al personal de beca: aquesta fase comprèn els dos primers anys de la concessió de l’ajut.
El personal investigador en formació de beca té dret equivalent al règim de vacances, permisos i llicències de què gaudeixi el personal investigador de l’organisme al qual està adscrit.
L’EPIF no estableix un import mínim d’aquests ajuts i especifica que no tenen naturalesa salarial. L’ajut
econòmic corresponent a la beca gaudeix d’exempció fiscal quan sigui pública o la concedeixi una
entitat sense ànim de lucre.
El personal investigador en formació de beca s’inclou al Règim General de la Seguretat Social (RGSS)
com a assimilat a un treballador per compte d’altri. L’abast de la protecció és el mateix que el de l’RGSS
amb exclusió de la protecció per atur. Hi ha altres especialitats que afecten la cotització i les obligacions d’alta i afiliació. Així, no es cotitza per atur, Fons de garantia salarial ni formació professional; la
base de cotització, tant per contingències comunes como professionals, estarà constituïda per la base
mínima de l’RGSS; les obligacions d’alta, afiliació i baixa corresponen a l’entitat atorgant de la beca,
no a l’organisme d’adscripció. Així mateix, l’entitat atorgant de l’ajut és responsable del compliment
de l’obligació de cotitzar i, amb aquesta finalitat, ha de descomptar l’import que correspongui en el
moment de fer efectiu el pagament de l’ajut. S’estableix una bonificació del 30% de la quota empresarial per contingències comunes el primer any que el personal investigador en formació estigui d’alta
a l’RGSS.240

236. L’entitat convocant ha de comunicar els programes d’ajut al Registre general de programes d’ajut a la recerca.
237. Queda exclòs el personal investigador beneficiari de programes d’ajut dirigits al desenvolupament d’activitats de formació i especialització científica i tècnica que no es trobi realitzant el doctorat. L’article 2.2 EPIF remet a “normativa aplicable” sense que especifiqui què
ha d’entendre’s per normativa aplicable. En la pràctica, sovint s’entén que es fa referència a les pròpies bases de la convocatòria i a la
normativa reguladora de l’organisme d’adscripció.
238. La Llei 44/2003 d’ordenació de les professions sanitàries, desenvolupada pel Reial decret 1146/2006, estableix una relació laboral de
caràcter especial de residència per a la formació d’especialistes en ciències de la salut.
239. Article 20.4 del Reial decret 1393/2007 pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials fa referència al “certificat
corresponent” que s’ha d’expedir per la universitat a l’inici del període de recerca.
240. Disposició addicional 2a. del Reial decret 63/2006.
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Pel que fa al personal de contracte, a aquesta fase s’hi accedeix un cop que s’ha superat el període
de beca i s’ha obtingut el diploma d’estudis avançats o document equivalent. En qualsevol cas, cal
haver completat els dos anys de beca fins i tot si s’ha obtingut el DEA o equivalent amb anterioritat al
transcurs d’aquests dos anys.
Amb caràcter excepcional i sempre que hagin transcorregut els dos anys de beca, l’entitat d’adscripció
pot fer un contracte en pràctiques sense que el subjecte hagi obtingut el DEA o equivalent, sempre que
la seva activitat científica, tecnològica, humanística o artística sigui avaluada positivament per l’òrgan
que determini a la convocatòria l’entitat convocant. En aquesta línia, les entitats convocants de l’ajut
poden substituir el requisit d’obtenció del DEA o equivalent.
El contracte que cal fer al personal d’investigació és el de pràctiques, regulat per l’article 11 ET i desenvolupat pel Reial decret 488/1998;241 cobreix el tercer i quart any des de la concessió de l’ajut a la
investigació i té per finalitat realitzar la corresponent tesi doctoral.
L’entitat convocant del programa d’ajut a la investigació abona a l’organisme o universitat d’adscripció
l’import de l’ajut, incloent el cost de la Seguretat Social.
A diferència del personal investigador en formació de beca, l’organisme d’adscripció és el subjecte
responsable de l’afiliació, alta, baixa i cotització. S’especifica que la base de cotització, tant per contingències comunes como professionals, està constituïda per l’import real percebut.
S’estableix una bonificació del 30% de la quota empresarial per contingències comunes el primer any
que el personal investigador en formació estigui d’alta a l‘RGSS.242
Malgrat l’opció de l’EPIF per al model 2+2, algunes convocatòries han optat per models alternatius
de finançament de l’activitat investigadora més protectors envers el personal investigador, com per
exemple 0+4 (quatre anys de contractació laboral) o 1+3 (un any de beca i tres de contracte laboral)
o fins i tot per altres modalitats contractuals en la fase de contracte, amb l’argument de la naturalesa
laboral de l’activitat desenvolupada per personal investigador en formació des d’un moment anterior
al previst a l’EPIF. En aquest sentit, diversos programes d’ajuts a personal investigador en formació
consideren que, tot i tenir per objecte el desenvolupament i l’especialització científica i tècnica, no
s’orienten específicament a la realització de la tesi doctoral sinó de forma genèrica a la realització de
projectes d’investigació. Sens perjudici d’aquesta justificació i de l’EPIF, des de la doctrina laboralista
s’ha assenyalat que les comunitats autònomes que hagin assumit competències en matèria de foment
de la investigació243 haurien de poder establir models de finançament de la formació investigadora

241. Article 8.4 del Reial decret 63/2006.
242. Disposició addicional 2a del Reial decret 63/2006.
243. Article 158 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (BOE núm. 172, de 20.7.2006).
1.Correspon a la Generalitat, en matèria de recerca científica i tècnica, la competència exclusiva amb relació als centres i les estructures
de recerca de la Generalitat i als projectes que aquesta finança, que inclou en tot cas:
a. L’establiment de línies pròpies de recerca i el seguiment, el control i l’avaluació dels projectes.
b. L’organització, el règim de funcionament, el control, el seguiment i l’acreditació dels centres i les estructures situats a Catalunya.
c. La regulació i la gestió de les beques i dels ajuts convocats i finançats per la Generalitat.
d. La regulació i la formació professional del personal investigador i de suport a la recerca.
e. La difusió de la ciència i la transferència de resultats.
2.Correspon a la Generalitat la competència compartida sobre la coordinació dels centres i les estructures de recerca de Catalunya.
3.Els criteris de col·laboració entre l’Estat i la Generalitat en matèria de política de recerca, desenvolupament i innovació s’han de fixar
en el marc d’allò que estableix el títol V. Així mateix, s’han d’establir els sistemes de participació de la Generalitat en la fixació de les
polítiques que afectin aquestes matèries en l’àmbit de la Unió Europea i en altres organismes i institucions internacionals.
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que millorin el model dissenyat per l’EPIF sempre que s’ajustin a la normativa laboral i de la Seguretat
Social.244
Pel que fa al personal investigador que ja compta amb el títol de doctorat, l’EPIF245 estableix que en
els programes d’ajut a la investigació per a doctors s’ha d’establir la contractació laboral, en concret a
través d’un contracte d’obra o servei determinat regit per l’article 15.1.a) ET.
D’altra banda, cal tenir també en compte que els organismes públics d’investigació, les institucions
sense ànim de lucre que realitzin activitats d’investigació i desenvolupament tecnològic i les universitats públiques beneficiàries d’ajuts o subvencions públiques per a la contractació temporal de personal investigador, científic o tècnic per al desenvolupament de nous programes o projectes singulars
d’investigació que no pugui desenvolupar amb personal propi poden acollir-se al contracte per a la
incorporació d’investigadors al sistema espanyol de ciència i tecnologia que es regirà per la
normativa del contracte en pràctiques amb les següents peculiaritats:246 només poden concertar-se
amb persones en possessió del títol de doctor; no s’aplica el límit de quatre anys247 als quals es refereix l’article 11 ET; el treball a desenvolupar són activitats, programes o projectes d’investigació que
permetin ampliar, perfeccionar o completar l’experiència científica dels interessats; cada dos anys, com
a mínim, s’avaluarà l’activitat desenvolupada pels investigadors i el contracte es pot rescindir en cas
que l’avaluació no sigui favorable; el contracte no pot ser inferior a un any ni superior a cinc anys; cap
investigador no pot estar contractat en el mateix organisme o en un altre diferent per més de cinc
anys en base a aquesta modalitat i la retribució no pot ser inferior a la que correspongui al personal
investigador que realitzi tasques idèntiques.
D’altra banda, cal tenir en compte que els organismes públics d’investigació, les institucions sense
ànim de lucre que realitzin activitats d’investigació i desenvolupament tecnològic i les universitats
públiques, quan siguin beneficiàries d’ajuts o subvencions públiques per a la contractació temporal
de personal investigador, científic o tècnic per al desenvolupament de nous programes o projectes
singulars d’investigació que no puguin desenvolupar amb personal propi també poden fer contractes
per a la realització d’un projecte específic de recerca amb personal investigador i amb personal
científic i tècnic, que es regeixen per l’article 15.1.a) ET amb la particularitat que l’activitat que caldrà
desenvolupar serà avaluada anualment i que el contracte pot resoldre’s en el cas que no se superi
aquesta avaluació.248
El règim que s’acaba de descriure haurà de ser adaptat al nou marc aprovat per la Llei de la ciència, la
tecnologia i la innovació que, en matèria de recursos humans, té per finalitat crear un esquema per
al desenvolupament professional del personal investigador que acaba amb el període de beca. La Llei
entra en vigor passats sis mesos de la seva publicació al BOE (2.6.2011), si bé alguns aspectes, com la

244. Vegeu Moreno Gené, Josep. El personal investigador en formación: régimen jurídico laboral y de Seguridad Social, p. 227.
245. Disposició addicional 6a del Reial decret 63/2006.
246. Disposició addicional 6a del Reial decret 63/2006 relativa als programes d’ajut a la recerca per a doctors, que remet a l’article 17 de la
Llei 13/1986 de Foment i Coordinació General de la Investigació Científica i Tècnica, modificat per la disposició addicional 7a de la Llei
12/2001.
247. La Llei 35/2010 ha modificat aquest límit per 5 anys i 7 anys quan es tracti de persones amb discapacitat.
248. Article 48.1 i disposició addicional 13a de la Llei orgànica 6/2001 (BOE núm. 307, de 24.12.2001), modificada per la Llei orgànica 4/2007,
article 17 i disposició addicional 10a de la Llei 13/1986 de foment i coordinació general de la investigació científica i tècnica. D’acord
amb l’article 17 de la Llei 13/1986, per comparació amb el contracte per a la incorporació d’investigadors al sistema espanyol de ciència
i tecnologia, no cal que es tracti de persones en possessió del títol de doctor.
D’altra banda, cal tenir en compte que les universitats també poden acollir-se a les categories contractuals de professor col·laborador
i de professor ajudant doctor, a més de la de professor doctor a les universitats privades, que si bé no tenen caràcter formatiu, estan
pensades per canalitzar la inserció laboral dels investigadors en els moments inicials de la seva carrera.
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regulació del contracte predoctoral que a continuació s’analitzarà, entraran en vigor més tard, passat
un any d’ençà de la publicació al BOE.249
La Llei preveu també que en el termini de dos anys des de la seva entrada en vigor, el Govern elabori un
estatut del personal investigador en formació per substituir l’actual Estatut del personal investigador
en formació que inclogui les prescripcions per al contracte predoctoral.250
Als efectes de la Llei 14/2011 es considera personal investigador el que, tenint la titulació exigida en
cada cas, porta a terme una activitat investigadora, entesa com el treball creatiu realitzat de manera
sistemàtica per incrementar el volum de coneixements, inclosos els relatius a l’ésser humà, la cultura
i la societat, l’ús d’aquests coneixements per crear noves aplicacions, la seva transferència i la seva
divulgació.
Es considera personal investigador el personal docent i investigador que defineix la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, entre les funcions del qual hi hagi la de portar a terme
activitats investigadores.
El personal investigador pot estar vinculat amb la universitat pública o amb un organisme per al qual
presti serveis mitjançant una relació subjecta al dret administratiu o al dret laboral i pot ser funcionari
de carrera, funcionari interí o personal laboral fix o temporal, d’acord amb l’article 8 de la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.251
La Llei 14/2011 distingeix dues etapes en la carrera investigadora, la predoctoral i la postdoctoral. La
consecució de la titulació de doctorat posa fi a l’etapa de formació del personal investigador i inicia
l’etapa postdoctoral, la fase inicial de la qual està orientada al perfeccionament i l’especialització professional del personal investigador.
S’estableixen tres modalitats contractuals específiques, sens perjudici de les modalitats de l’Estatut del
treballador, a les quals poden acollir-se els organismes públics d’investigació i les universitats públiques
que percebin fons el destí del quals inclogui la contractació del personal investigador.
Contracte predoctoral:252 per als investigadors que, dins dels estudis de doctorat, facin tasques
d’investigació en un projecte específic i innovador. Els investigadors han d’estar en possessió del títol
de llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat universitari amb grau de, com a mínim, 300 crèdits ECTS
(European Credit Transfer System) o màster universitari, o equivalent, i hagin estat admesos a un programa de doctorat.
És un contracte temporal amb dedicació completa d’un any de durada prorrogable per períodes anuals
previ informe favorable de la comissió acadèmica del programa de doctorat. La durada màxima, en la

249. Disposició final 11a de la Llei 14/2011.
250. Disposició addicional segona de la Llei 14/2011.
251. Atès l’article 13 de la Llei 14/2011, el personal investigador funcionari es regeix per allò que disposa la Llei 7/2007, de 12 d’abril, pel que
disposa aquesta Llei i supletòriament per la normativa de desplegament de funció pública que li sigui aplicable. El personal investigador
de caràcter laboral es regeix pel que disposen aquesta Llei, el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1995, de 24 de març, les seves normes de desplegament i les normes convencionals. Així mateix, es regeix pels preceptes de
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, que li siguin aplicables.
252. L’entrada en vigor de l’article 21 de la Llei 14/2011 que regula aquest contracte es produirà passat un any de la publicació de la Llei al
BOE, produïda el 2.6.2011.
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mateixa entitat o en una altra diferent, és de quatre anys de durada o sis si es tracta de persones amb
discapacitat.
Les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció o acolliment, risc
durant la lactància i paternitat suspenen el còmput de la durada del contracte.
La retribució no pot ser inferior al 56% del salari de conveni de categories equivalents els dos primers
anys, al 60% el tercer any i al 75% el quart any. En qualsevol cas, el mínim és l’SMI.
S’estableix una reducció del 30% de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes.
Contracte d’accés al sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació:253 per als qui es trobin
en possessió del títol de doctor o equivalent, sense que siguin d’aplicació els límits de cinc o set anys
del contracte en pràctiques, la regulació del qual s’aplica supletòriament.
Té per objecte la realització de tasques de recerca orientades a l’obtenció d’un nivell elevat de perfeccionament i especialització professional per part del personal investigador, que condueixin a la consolidació de la seva experiència professional.
La durada del contracte té un mínim d’un any i un màxim de cinc, en la mateixa entitat o una altra
diferent. Les situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció o acolliment,
risc durant la lactància i paternitat suspenen el còmput de la durada del contracte.
La retribució no pot ser inferior a la corresponent al personal investigador que faci tasques anàlogues.
El personal investigador pot col·laborar complementàriament en tasques docents relacionades amb
l’activitat de recerca proposada fins a un màxim de 80 hores anuals.
Contracte d’investigador distingit254, al qual es poden acollir agents i investigadors de reconegut
prestigi per realitzar activitats de recerca o dirigir equips humans, centres d’investigació, instal·lacions
i programes científics i tecnològics singulars de gran rellevància.
Les parts acorden la durada del contracte, la jornada laboral, els horaris, festes, permisos i vacances.
El contracte pot extingir-se per desistiment de l’empresa, comunicat amb un preavís de tres mesos
que genera per al treballador el dret a la indemnització prevista per acomiadament improcedent, sens
perjudici de la que, si escau, correspongui en cas d’incompliment del preavís.

253. Article 22 de la Llei 14/2011.
254. Article 23 de la Llei 14/2011.
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La disposició addicional primera de la Llei 14/2011 regula l’aplicació d’aquestes modalitats contractuals a altres entitats, entre les quals s’inclouen les universitats privades, l’Església catòlica, entitats
privades sense ànim de lucre i els consorcis públics i fundacions del sector públic.255
A part de preveure aquestes modalitats contractuals específiques per al personal investigador, la Llei
de la ciència, la tecnologia i la innovació estableix que la durada màxima del contracte d’obra i servei
(3 anys ampliables a 4 per negociació col·lectiva) i les previsions sobre l’encadenament de contractes,
previstes respectivament a l’article 15.1.a) i 15.3 ET, no s’apliquen als contractes d’obra o servei determinat per a la realització de projectes específics de recerca científica i tècnica de durada superior a
3 anys fets per les administracions públiques i els seus organismes públics vinculats o dependents, ni
a les modalitats particulars de contracte de treball de la Llei orgànica 6/2001 d’universitats o d’altra
norma amb rang de llei.256
La Llei 14/2011 estableix que els programes d’ajudes a la recerca que impliquin la realització de tasques de recerca en règim de prestació de serveis per personal de recerca han d’establir la contractació
laboral dels seus beneficiaris per part de les entitats a les quals s’adscriguin, mitjançant la formalització
d’un contracte laboral d’acord amb el que estableixen el Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors i el Conveni col·lectiu vigent a l’entitat d’adscripció.257
Finalment, cal tenir en compte les modificacions que el Projecte de llei sobre actualització, adequació i
modernització del sistema de Seguretat Social introdueix en relació amb el personal becari, que s’han
analitzat a l’apartat 7.4.1.

255. Atesa la disposició addicional primera de la Llei 14/2011, aquestes modalitats contractuals poden ser aplicables:
- a les universitats privades i a les universitats de l’Església catòlica únicament quan siguin perceptores de fons el destí dels quals inclogui
la contractació de personal investigador.
- als consorcis públics i fundacions del sector públic en els quals la participació estatal sigui igual o superior a la de cadascuna de les restants administracions públiques, la finalitat o l’objecte social de les quals comprengui l’execució directa d’activitats de recerca científica
i tècnica o de prestació de serveis tecnològics, o aquelles altres de caràcter complementari necessàries per a l’adequat progrés científic i
tecnològic de la societat. Aquestes activitats han de formar part dels programes de desenvolupament del Pla estatal de recerca científica
i tècnica o del Pla estatal d’innovació.
- als consorcis públics i fundacions del sector públic en els quals la participació estatal sigui inferior a la de cadascuna de les restants
administracions públiques, la finalitat o l’objecte social de les quals comprengui l’execució directa d’activitats de recerca científica i
tècnica o de prestació de serveis tecnològics, o aquelles altres de caràcter complementari necessàries per a l’adequat progrés científic i
tecnològic de la societat. Aquestes activitats han de formar part dels programes de desenvolupament del Pla estatal de recerca científica
i tècnica i d’innovació o del Pla estatal d’innovació.
Amb excepció del contracte d’investigador distingit, la resta de modalitats també són aplicables:
- a altres organismes de recerca de l’Administració General de l’Estat diferents dels organismes públics de recerca que es regulen en
aquesta Llei, quan duguin a terme activitat investigadora entesa d’acord amb l’article 13 de la Llei, si bé només quan siguin beneficiaris
d’ajudes o subvencions públiques que incloguin en el seu objecte la contractació de personal investigador
- a les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme activitats de recerca i desenvolupament tecnològic, generin coneixement científic o tecnològic, en facilitin l’aplicació i transferència o proporcionin serveis de suport a la innovació a les entitats empresarials. No obstant això, els articles 20, 21 i 22.1 només els poden ser aplicables quan siguin beneficiàries d’ajudes o subvencions públiques
que tinguin com a objecte la contractació de personal investigador mitjançant la utilització del contracte a què es refereixi cada article,
concedides en el marc de l’Estratègia espanyola de ciència i tecnologia o de l’Estratègia espanyola d’innovació.
256. Disposició addicional 23a de la Llei 14/2011 en relació amb la Disposició addicional 15a apartats 2 i 3 de l’Estatut dels Treballadors segons
redacció feta per la Llei 35/2010.
257. Disposició addicional 28a de la Llei 14/2011.
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8. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
Analitzant el mercat de treball català, i segregant joves i adults, s’observa una menor activitat i ocupació dels joves, combinada amb una major taxa d’atur. Les persones joves ocupades tendeixen a
ser assalariades del sector privat en major mesura que les persones adultes (que es concentren en un
percentatge superior al sector públic i en forma d’autònoms i empresaris).
Els/les joves, amb una temporalitat molt per sobre de la mitjana de la població ocupada, pateixen l’existència de la dualitat al mercat de treball, el que en dificulta la inserció i en complica la permanència.
La variable que més sembla influir en tot el procés d’inserció –des de la finalització de l’etapa formativa
inicial fins a la permanència en un contracte indefinit- és el nivell educatiu que assoleix la persona.
Així, els individus amb majors nivells educatius tenen una major taxa d’ocupació i menors probabilitats
d’estar a l’atur. El temps que tarden a trobar una feina un cop finalitzats els estudis també és menor, i
les probabilitats de què obtinguin un contracte indefinit són més elevades que els individus amb nivells
educatius inferiors. La probabilitat de romandre en un lloc de treball amb contracte indefinit és també
major per als individus amb un nivell educatiu més elevat.
L’ordenament jurídic en els diferents àmbits reconeix el col·lectiu de persones joves com un dels que
presenten més dificultats d’inserció laboral, en relació amb el qual cal prendre mesures específiques
que han de preveure un enfocament integrat i coherent entre els diferents àmbits d’actuació. Aquesta
necessitat d’enfocament integrat i coherent es reclama, especialment, entre l’àmbit educatiu i formatiu i el del mercat de treball. En aquesta línia, moltes de les reformes aprovades darrerament posen
l’èmfasi en l’adopció de mesures dirigides especialment a les persones joves amb dèficit de formació.
El CTESC, ateses les conclusions extretes d’aquest informe, vol posar de manifest les següents consideracions i recomanacions en relació amb l’accés i la inserció del jovent al mercat de treball a Catalunya.

Recomanacions relacionades amb l’educació i la formació
Una major capacitació resultant del sistema educatiu augmenta l’ocupabilitat així com la probabilitat
d’accés i inserció al mercat de treball.
1.

Cal cercar fórmules per reduir la taxa de fracàs escolar. Entre d’altres, cal aprofundir en la detecció
precoç dels nois i noies amb risc de fracàs escolar i dissenyar itineraris de suport que vagin més
enllà d’un curs escolar. Cal establir un seguiment tutoritzat d’aquests alumnes i un suport a les
famílies des d’una perspectiva global quan sigui necessari en col·laboració amb els serveis socials.
Així mateix, cal aprofitar al màxim tots els mecanismes existents per actuar sobre els joves amb risc
de fracàs escolar en els darrers cursos de l’educació secundària obligatòria (itineraris diferenciats,
atenció individualitzada, tenint com a referència el grup heterogeni).
En aquest sentit, cal tenir en compte les recomanacions de l’estudi del CTESC sobre el fracàs
escolar.

2.

Cal incrementar les places de cicles formatius de grau mitjà i superior i millorar la difusió de
l’oferta formativa.
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3.

Cal establir un programa de beques compensatòries potent que millori l’equitat en l’accés als
estudis postobligatoris.

4.

Cal reforçar el sistema d’orientació acadèmica i aprofundir en la vessant laboral d’aquesta orientació, garantint els recursos públics necessaris.

5.

6.
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a.

S’haurien de millorar els processos d’orientació vocacional dins del sistema educatiu i
iniciar-los a edats més primerenques (13-14 anys) amb una orientació transversal i adequada a la seva edat.

b.

S’hauria de fomentar la interrelació entre l’orientació laboral a totes les etapes educatives i formatives i el mercat de treball per tal que aquesta disposi d’un millor coneixement dels llocs de treball existents i així es faciliti la inserció laboral.

c.

Cal un treball conjunt des dels centres educatius amb els orientadors laborals per no
“perdre” els alumnes amb fracàs escolar. Objectiu: del centre a l’oficina de treball o als
serveis locals d’ocupació.

En relació amb les persones joves amb baixa qualificació
a.

Cal dissenyar estratègies per evitar l’abandonament prematur del sistema educatiu amb
l’objectiu d’assolir la titulació en ESO.

b.

S’hauria de fomentar el desenvolupament dels programes de qualificació professional
dirigits a joves que han abandonat els estudis reglats, amb un triple objectiu: motivar-los
per a la reincorporació al sistema educatiu, assolir la titulació en ESO i dotar-los d’un
certificat de professionalitat de nivell 1.

c.

Cal ampliar i redistribuir territorialment l’oferta de places de programes de qualificació
professional inicial per tal de facilitar-hi l’accés de les persones joves.

d.

S’hauria de fomentar el desenvolupament de programes mixtos de formació i treball
que combinin processos formatius amb l’aprenentatge d’un ofici.

e.

Cal agilitar l’acreditació de competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral en aquells joves que, malgrat que presenten una baixa qualificació professional, ja han tingut experiències laborals.

En relació amb les persones joves amb qualificació mitjana o que estan cursant estudis per
obtenir-la
a.

S’hauria de fomentar el sistema dual de la formació professional de manera que es combini l’adquisició de coneixements teòrics i d’experiència prelaboral mitjançant les pràctiques a les empreses, tot facilitant la transició cap al mercat de treball d’aquests joves.

b.

Cal millorar l’oferta formativa en relació amb els professionals intermedis i tècnics atès
que la polarització dels perfils formatius repercuteix en la manca d’aquests professionals.

7.

En relació amb les persones joves amb qualificació superior o que estan cursant estudis per obtenir-la
a.

Cal establir les mesures adients per regular les pràctiques i les beques que realitza aquest
col·lectiu de persones joves.

b.

S’hauria de fomentar la relació entre la universitat o els centres de formació professional
i l’empresa amb la realització de pràctiques d’estudiants, per tal d’adquirir competències
laborals més enllà dels coneixements teòrics.

c.

Cal establir mesures que facilitin la transició cap al mercat de treball de les persones
joves que han assolit una qualificació professional superior, incorporant l’orientació i la
inserció laborals al currículum i reforçant aquests serveis i la recerca activa de feina dins
la pròpia institució formativa.

d.

Cal aprofundir en l’estudi de la sobrequalificació i la subocupació i vincular de manera
més directa l’oferta formativa i les necessitats del sistema productiu i del mercat de
treball. En aquest sentit, destaca la importància dels estudis de prospectiva en relació
amb l’ajust entre l’oferta i la demanda del mercat de treball. Vegeu, com a exemple,
l’estudi del CTESC Oferta formativa de Formació Professional a Catalunya i qualificacions
requerides per les empreses.

8.

Cal incidir en l’aprenentatge d’idiomes, especialment l’anglès, i fomentar que les persones joves
tinguin una formació bàsica de qualitat. Per aconseguir aquest objectiu cal, entre d’altres, ampliar
i redistribuir les places a les escoles oficials d’idiomes.

9.

Cal facilitar la mobilitat de les persones joves dins l’espai europeu amb l’objectiu de millorar la
seva capacitació professional (idiomes, coneixements, experiència professional) i augmentar les
seves possibilitats d’inserció al mercat de treball en el moment del retorn, tot cercant sistemes que
permetin la presa de contacte amb l’empresa.

10. Cal fomentar l’esperit emprenedor i la capacitat d’emprendre en l’etapa educativa obligatòria i
postobligatòria, vetllar per la percepció social de la iniciativa emprenedora i la figura de l’empresa,
dotar dels coneixements necessaris per emprendre i disposar de les mesures adequades per a cada
moment del procés de creació d’una nova empresa (elaboració del pla d’empresa, finançament i
consolidació).
Cal incorporar dins el sistema educatiu la formació necessària per dotar els joves dels coneixements necessaris per a la creació d’empreses o altres iniciatives emprenedores.
Cal apostar per les universitats, els instituts i les escoles de formació professional ja que són els
espais on es desenvolupa el nou talent emprenedor.
11. Cal incorporar al currículum el coneixement del sistema de relacions laborals, la cultura de la prevenció de riscos laborals i les habilitats socials des d’una perspectiva global (alumnes, professors,
pares,...) i transversal.
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Recomanacions relacionades amb la inserció en el mercat de treball i el foment de l’ocupació
12. Cal reforçar els serveis públics d’intermediació per tal que esdevinguin referents a l’hora de trobar
feina.
13. Cal establir un nou marc d’incentius per fomentar la contractació estable de persones joves.
14. En relació amb les modalitats contractuals:
a.

Cal garantir el bon ús de les modalitats de contractació específiques per a joves (contracte per a la formació i l’aprenentatge i contracte de pràctiques).

b.

S’hauria de modificar el sistema de contractació dissenyat específicament per a joves
mitjançant la concertació entre els agents socials i l’Administració atès que l’actual no
s’utilitza perquè no resulta atractiu per a les empreses ni per als treballadors.

15. Cal facilitar la compatibilitat entre formació i treball mitjançant la potenciació de la contractació a
temps parcial, garantint una protecció social i legal igual a la resta de contractes.
16. Seria necessari incrementar les pràctiques als centres de treball i les beques de formació, atès que
constitueixen uns dels mecanismes d’inserció en la transició formació-treball. Així mateix, cal incentivar les empreses per tal que incorporin un major percentatge de persones joves un cop hagin
finalitzat el període de pràctiques o de beca de formació.
17. L’organització del temps de treball és cabdal per assolir la competitivitat de les nostres empreses
i l’economia. La flexibilitat ha de ser positiva tant per a les empreses com per als treballadors. En
aquest sentit, un sistema més flexible de gestió d’hores de treball (bossa d’hores i jornades variables, ...) podria ser un bon pont d’entrada al mercat de treball satisfactori per a tothom que, d’una
banda, permetria a les empreses adequar-se a les demandes dels mercats i clients i, de l’altra,
permetria als treballadors atendre les seves necessitats formatives i personals.
18. Cal dissenyar i desenvolupar programes d’assessorament individualitzat d’orientació i inserció
laboral per a joves en situació d’atur. En aquest camp són necessàries noves polítiques actives
d’ocupació centrades en els molt joves (16-20) i en els joves en risc d’exclusió social o en atur de
llarga durada.
19. Cal impulsar la mobilitat interna i la formació contínua que permeti a les persones joves adquirir
noves habilitats i coneixements.

Altres recomanacions generals
20. Cal fomentar la cultura de la importància de la formació al llarg de la vida com a millora de
l’ocupabilitat i facilitar aquesta formació (conciliació, beques,....).
21. És indispensable que l’Administració es doti dels instruments necessaris per obtenir, verificar, tractar, sistematitzar, mantenir actualitzada i fer pública tota la informació sobre ocupació i formació
del nostre territori amb l’objectiu, d’una banda, de posar-lo a la disposició dels diferents usuaris
potencials (les persones que estudien, les que cerquen feina, les que les orienten acadèmicament
o formativa, i també les empreses i, molt especialment, les que planifiquen l’oferta formativa i les
polítiques actives d’ocupació,...). D’altra banda, també per contribuir a l’ajust entre les necessitats
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del mercat laboral i l’oferta formativa i aportar a les empreses el capital humà que necessiten per
al seu desenvolupament.
22. Cal garantir el compliment de l’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil 2009-2012, prioritzant
el seguiment de les mesures establertes a l’eix 3, relatiu a la formació, l’orientació i la inserció. Així
mateix, cal promoure la continuïtat d’aquesta experiència de concertació social.
23. S’ha de desplegar el Pla nacional de la joventut de Catalunya 2010-2020 en tots els punts referents a joves i ocupació. En especial, s’ha d’impulsar i reconèixer el paper de l’associacionisme pel
que pot aportar de millora en la transició al món laboral en dotar les persones joves d’habilitats
transversals, valors i actituds que milloren la seva ocupabilitat.
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