
Indicadors de conjuntura econòmica

CATALUNYA 2011-2012

CATALUNYA 2011-2012

1) Darrera dada: setembre 2012.

Indicadors de mercat de treball

CATALUNYA Setembre 2012 CATALUNYA 2011-2012

Var. Interanual (%)

Atur registrat1 632 457 5 2

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I DE
PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Índex de preus de consum1 3,9

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

-

3,8

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

1,0

Variació 
interanual (%)

Al mes de setembre els preus de consum han pujat l'1% respecte del mes
anterior, i la inflació interanual ha pujat fins al 3,9%. L'índex de preus industrials
del mateix mes ha augmentat el 0,3% intermensualment i el 3,8% en termes
interanuals. La producció industrial mitjana dels vuit primers mesos del l'any ha
estat el 2,4% més baixa que la del mateix període de l'any passat. L'indicador de
clima industrial del mes de setembre ha millorat respecte del d'agost però no en
relació amb el d'ara fa un any.

Font: Idescat i INE.

Índex de producció industrial

Variació 
intermensual (%)

0,3Índex de preus industrials1

-2,42

2) Variació interanual de la mitjana de l'índex del mes de gener al mes d'agost (2011-
2012).

-19,7

-26,6 -25,4

Setembre 2011 Agost 2012 Setembre 2012

INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS
65 

Octubre 2012

2.409.471
2.340.697Atur registrat 632.457 5,2

Homes 324.621 4,4
Dones 307.836 6,2

Ctes. indefinits1 21.299 -9,0
Homes 10.274 -8,1
Dones 11.025 -9,8

Ctes. temporals1 151.509 -15,4
Homes 77.440 -15,4
Dones 74.069 -15,5

Afiliació. Total Sistema2 2.959.992 -2,4

El mercat de treball a Catalunya

3T 2008 3T 2011 3T 2012

De 16 a 24 anys 20,3 43,1 49,0

De 25 a 34 anys 10,0 20,6 24,2

De 35 a 54 anys 7,1 16,8 19,4

De 55 a 64 anys 4,7 12,7 16,6

Dona 8,3 18,5 22,4

Home 9,6 20,5 23,0

Nacionalitat espanyola 7,1 15,9 19,9

Nacionalitat estrangera 16,8 36,2 36,8

Total 9,0 19,6 22,7

Unitats: percentatges. Unitats: percentatges.

Al mes de setembre els treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat
Social1 han tingut un decrement del 2,9% respecte al mes d'agost de l'any
anterior. En el mateix període els treballadors afiliats al Règim Especial
d'Autònoms han tingut un  decrement de l'1,8%.
(1) Exclosos del Règim General el Sistema Especial Agrari i el Sistema Especial de Treballadors de la
Llar. 2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

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

EVOLUCIÓ DE LA TAXA D'ATUR

Taxa d'atur per grups d'edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 3T 2008, 3T 2011 i 3T 
2012

Evolució de la taxa d'atur de la població de 16 anys o més. Catalunya, 1976-2012

Règim general
Autònoms

532.706 522.996

Setembre 2011

Setembre 2012

22,8
21,7 22,6
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Font: elaboració pròpia a partir de l'EPA (INE). Font: elaboració pròpia a partir de l'EPA (INE).

L'actual crisi econòmica fa que la taxa d'atur a Catalunya se situï en màxims històrics, per equiparar-se amb les crisis dels anys vuitanta i la dels anys noranta.
Durant aquesta crisi, s'han ampliat les diferències per grups d'edat i per nacionalitat. En canvi, des d'una perspectiva de gènere, l'actual crisi ha anivellat les taxes
d'atur d'homes i dones, i ha arribat a situar la taxa d'atur masculina per sobre de la femenina.



  

EL MERCAT DE TREBALL A CATALUNYA 

 L’ocupació a Catalunya ha retrocedit un 6,3% entre el 
tercer trimestre de 2011 i el tercer trimestre de l’any 2012. 
És el segon període més intens de destrucció d’ocupació 
des de l’inici de la crisi (el més intens fou el comprés entre 
els anys 2008 i 2009). Aquesta situació ha provocat una 
reducció del 2,5% de la població activa en termes 
interanuals. Així, la taxa d’activitat i la d’ocupació se situen 
respectivament en un 78,2% i un 60,4%, 0,9 pp (punts 
percentuals) i 3,2 pp menys que al tercer trimestre de l’any 
2011. 

A resultes de l’evolució d’aquestes variables, la taxa d’atur 
augmenta 3,1 pp, i se situa en un 22,7%, mentre que la 
població en edat de treballar (de 16 a 64 anys) es redueix un 
1,5%. 

 

Gràfic 1. Variació interanual de la població en edat de treballar 
(16-64 anys), població activa i població ocupada. Catalunya 
1T 2008-3T 2012 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA 
(INE). 
 

Durant l’últim any la destrucció d’ocupació segueix afectant en 
major mesura a la població amb nacionalitat estrangera (-
11,0%) i la població jove (els menors de 25 anys perden el 
16,5% de la seva població ocupada, mentre que els individus 
d’entre 25 i 34 anys en perden l’11,7%). A diferència dels anys 
2008-2009, però, la intensitat en la pèrdua de llocs de treball 
és major entre les dones (-6,9%) que entre els homes (-5,9%). 

En la primera fase de la crisi, la indústria i la construcció 
destrueixen el gruix dels llocs de treball. En canvi, en l’últim 
any són els serveis (-5,7%), juntament amb la construcció (-
19,7%), els sectors que més població ocupada perden. Malgrat 
això, tant la indústria (-3,9%) com el sector primari (-1,8%) 
perden població ocupada. 

Si hom observa l’evolució dels serveis, s’aprecia que bona part 
d’aquesta correcció s’explica pel descens de la població 
ocupada al transport (-15,4%), a l’administració pública, 
educació i activitats sanitàries (-5,9%) i al comerç i l’hostaleria 
(-4,8%). Aquests tres subsectors expliquen el 58,9% de la 
destrucció d’ocupació durant el darrer any. 

Tal i com ja succeí al primer període de la crisi, la destrucció 
de llocs de treball es concentra entre les persones amb un 
menor nivell educatiu. Així, la població ocupada amb estudis 
primaris i amb estudis secundaris de primera etapa perden, 
respectivament, l’11,0% i el 8,8% d’ocupats/des. La població 
amb estudis secundaris de segona etapa perd el 7,0% 
d’ocupats/des, mentre que les persones ocupades amb estudis 
superiors retrocedeixen el 2,5%. 

Quelcom similar passa amb el nivell de qualificació: tant en 
aquesta etapa com en l’anterior, les persones no qualificades i 
les qualificades manuals perden una part important 
d’ocupats/des (-15,4% i -6,2%, respectivament). 

El descens d’ocupació l’últim any es concentra a les províncies 
de Barcelona (-7,1%) i Tarragona (-5,7%), tal i com ja succeí 
entre els anys 2008 i 2009. 

Malgrat que la pèrdua de població ocupada a temps parcial el 
darrer any és menor que en el període 2008-2009, amb una 
reducció de la població ocupada del 4,6%, la taxa de treball a 
temps parcial amb prou feines augmenta en 0,2 pp, fins al 
13,2%. 

La conjuntura actual es mostra també més desfavorable per la 
població assalariada que veu reduïda la seva població ocupada 
(-7,2%), tant  al  sector  privat  (-7,6%)  com  al  sector  públic 
(-5,2%). Aquesta situació contrasta amb l’interval comprés 
entre el 2008 i 2009, on assalariats del sector privat i 
autònoms eren els col·lectius més afectats per la crisi. Això 
provoca un descens de 0,8 pp en el pes dels assalariats sobre 
el conjunt de població ocupada (83,9%), i que el pes dels 
assalariats al sector públic sobre el total d’assalariats augmenti 
en 0,3 pp, fins al 15,9%. 

Tal i com ja passava en la primera part de la crisi, l’impacte de 
la recessió durant l’últim any és molt superior entre els 
treballadors amb contracte temporal (-16,6%) que entre els 
que disposen de contracte indefinit (-4,7%), malgrat les 
successives reformes laborals. Així, no és estrany que la 
temporalitat es redueixi 2,1 pp fins a situar-se en el 19,0%. 

Destaca també l’augment de 3,5 pp de la taxa d’atur de llarga 
durada el darrer any, que se situa en un 52,6%. 

 

Taula 1. Situació dels actius de la llar al mercat de treball. 
Catalunya, 3T 2008, 3T 2011 i 3T 2012 

 3T 2008 3T 2011 3T 2012 

Tots aturats 3,6 9,4 12,0 

Ni tots ocupats ni tots 
aturats 

10,8 19,5 20,5 

Tots ocupats 85,5 71,1 67,5 

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

Per últim, destaca l’increment sostingut del percentatge de llars 
on tots els seus membres actius es troben a l’atur, que 
augmenta 2,6 pp fins a situar-se en un 12,0% de les llars 
catalanes. En un 67,5% de les llars tots els actius/ves treballen, 
3,6 pp menys que fa un any. 
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