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INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS

Desembre 2015

Indicadors de conjuntura econòmica
INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

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

CATALUNYA 2014-2015

CATALUNYA 2014-2015
Variació
mensual (%)

Variació
interanual (%)

Índex de preus de consum1

0,3

0,0

Índex de preus industrials2

-0,8

-3,6

Índex de producció industrial

-

2,6

-2,2

Novembre 2014

-3,8

-3,9

Octubre 2015

Novembre 2015

3

Els preus de consum han augmentat el 0,3% aquest darrer mes de novembre, i
la inflació interanual s'ha situat en el 0%. L'índex de producció industrial dels deu
primers mesos de l'any 2015 ha estat el 2,6% més alt que el del mateix període
de l'any passat. Revertint la tendència que es venia observant, l'indicador de
clima industrial del mes d'octubre ha estat més negatiu que el del mes anterior i
també més negatiu que el d'ara fa un any.

Font: Idescat.
1) Darrera dada: novembre 2015.
2) Darrera dada: octubre 2015.
3) Variació interanual de la mitjana de l'índex dels deu primers mesos de l'any (20142015) corregit d'efectes de calendari.

Indicadors de mercat de treball
ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

CATALUNYA Novembre 2015

CATALUNYA 2014-2015

Var. Interanual (%)

Atur registrat1

521.660
243.982
277.678
28.644
15.060
13.584
204.335
107.290
97.045
3.057.782

Homes
Dones
Ctes. indefinits1
Homes
Dones
Ctes. temporals1
Homes
Dones
Afiliació. Total Sistema2

2.330.173

-10,3
-14,1
-6,7
19,0
17,1
21,1
18,1
20,0
16,2
3,3

2.422.090
Novembre 2014
Novembre 2015

531.532 539.605

Règim general
Règim autònoms

Al mes de novembre l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 3,3%
respecte al mes de novembre de l'any anterior. En el mateix període els
treballadors afiliats al règim general1 han tingut un increment del 3,9% i els
treballadors afiliats al règim especial d'autònoms han tingut un increment de
l'1,5%.
(1) Exclosos del règim general el Sistema Especial Agrari i el Sistema Especial de Treballadors de la

1) Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.
2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Llar.

Evolució de l'ocupació des de l'inici de la crisi: branques d'activitat i gènere
POBLACIÓ OCUPADA PER GÈNERE, DIFERENCIANT L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, L'EDUCACIÓ I LA SANITAT DEL TOTAL

Dones -

Dones *

Homes -

CATALUNYA, 2T 2008 - 3T 2015

Homes *

125
113,1

115

110,7

105
95,1
95

88,0
83,1

85

77,9

75

78,6
75,1

65
2

3
2008

4

1

2

3

4

2009

1

2

3

2010

4

1

2

3

2011

4

1

2

3

2012

4

1

2

3

2013

4

1

2

3

2014

4

1

2

3

2015

Unitats: índex base 100 = 2n trimestre de 2008.
Font: elaboració pròpia a partir de l'EPA (INE).
Nota: el signe "-" fa referència a la població ocupada, restant-li la branca d'activitat d'Administració pública, educació i activitats sanitàries. Per contra, el signe "*" fa referència a la població
ocupada a l'Administració pública, l'educació i les activitats sanitàries.

Al gràfic es representa l'evolució de la població ocupada per gènere a partir a l'ocupació estimada pel 2n trimestre de 2008 (el trimestre amb un major nombre
de persones ocupades a Catalunya), diferenciant la branca d'activitat d'Administració pública, educació i activitats sanitàries del total. S'observa que l'evolució de
l'ocupació en aquesta branca és significativa, i a l'excloure-la, la destrucció d'ocupació entre homes i dones és similar al llarg de la crisi.

EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ DES DE L’INICI DE LA CRISI: BRANQUES D’ACTIVITAT I GÈNERE
La crisi econòmica ha afectat de forma molt negativa la
població ocupada a Catalunya, si bé l’impacte ha estat
diferent en funció de la branca d’activitat. A continuació
s’estudia la magnitud d’aquests canvis des de l’any 2008,
posant èmfasi en l’evolució diferenciada d’homes i dones.

Utilitzant dades de l’EPA, el 2n trimestre de l’any 2008 és on
s’estima que la població ocupada a Catalunya va registrar el seu
màxim històric, amb 3,6 milions d’ocupats/des. A partir de
llavors, i fins al 1r trimestre de 2013, la població ocupada
decreix, fins a retrocedir un 19,6% (situant-se en 2,9 milions de
persones). Des d’aquest punt mínim de 2013, la població
ocupada augmenta un 6,1% fins al 3r trimestre de 2015
(arribant als 3,1 milions de persones).
A continuació s’analitzaran dades de l’EPA per estudiar les
variacions de la població ocupada al 2n trimestre dels anys
2008, 2013 i 2015, a fi d’homogeneitzar la comparativa. Així
mateix, es farà ús de les dades d’afiliació per l’últim dia del
segon trimestre (30 de juny) dels anys 2008, 2013 i 2015, per
tenir una font alternativa amb la qual comparar les dades EPA.
Utilitzant l’EPA, s’observa que entre 2008 i 2013 (el període
recessiu), en tots els sectors disminueix la població ocupada, a
excepció de l’Administració pública, l’educació i les activitats
sanitàries, on aquesta augmenta un 4,5%. En canvi, entre 2013 i
2015 (el període expansiu), tots els sectors incrementen la
població ocupada, a excepció de l’agricultura (-13,8%) i la
construcció de maquinària, equips electrònics, material de
transport i indústries manufactureres diverses (-0,2%).

Taula. Variació de la població ocupada, per branques
d’activitat1. Catalunya, segon trimestre 2008 – segon
trimestre 2015
EPA (16-64 anys)
Agricultura

Afiliació Seguretat Social

2008-13 2013-15 2008-15 2008-13 2013-15 2008-15
-9,8
-13,8
-22,2
-11,5
0,9
-10,7

Indústria I

-27,2

17,2

-14,7

-23,6

2,5

Indústria II

-32,9

2,9

-31,0

-26,7

1,8

-21,7
-25,4

Indústria III

-28,1

-0,2

-28,3

-29,6

3,5

-27,1

Construcció

-57,2

2,6

-56,1

-56,0

3,2

-54,6

Serveis I

-14,7

8,9

-7,1

-7,9

6,1

-2,3

Serveis II

-10,9

2,3

-8,9

-13,0

6,9

-7,0

Serveis III

-17,2

6,3

-12,0

-10,4

7,7

-3,5

Serveis IV

4,5

0,8

5,4

3,3

4,5

8,0

Serveis V

-7,9

2,9

-5,3

-11,3

6,5

-5,6

Total

-19,4

4,5

-15,8

-16,0

5,4

-11,5

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE) i l’Observatori d’Empresa i
Ocupació.
(1) Agricultura=agricultura, silvicultura i pesca. Indústria I=indústria de
l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper. Indústria II=indústries
extractives, refinament de petroli, química, farmacèutica, cautxú i
plàstiques, subministrament d’electricitat, gas, vapor i aire condicionat,
aigua i gestió de residus, i metal·lúrgia. Indústria III=construcció de
maquinària, equips electrònics i material de transport, i instal·lació i
reparació industrials. Construcció=construcció. Serveis I=comerç,
reparació
d’automòbils
i
hostaleria.
Serveis
II=transport,
emmagatzematge,
informació
i
telecomunicacions.
Serveis
III=intermediació financera, assegurances, activitats immobiliàries,
serveis professionals, científics, administratius i altres. Serveis
IV=Administració pública, educació i activitats sanitàries. Serveis
V=altres serveis.

Utilitzant dades d’afiliació, aquestes semblen coincidir amb l’EPA
per al període recessiu (aproximadament), però apareixen algunes
diferències remarcables en el període expansiu, apuntant a un
increment de l’afiliació en totes les branques d’activitat.
Tornant a les dades EPA, i pel que fa a la destrucció d’ocupació
del primer període, sobresurt de forma molt destacada la
construcció, que perd el 57,2% dels ocupats/des. La segueix la
indústria, amb pèrdues que varien del 27,2% fins al 32,9%
depenent de la branca. Els serveis i l’agricultura, en canvi,
pateixen uns descensos menys acusats, si bé d’una magnitud
considerable. Destaca, en tot cas, el descens de la població
ocupada en intermediació financera, assegurances, activitats
immobiliàries, serveis professionals, científics, administratius i
altres (-17,2%).
Durant els darrers dos anys, sobresurt l’evolució positiva de
l’ocupació en la indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del
paper (+17,2%), fet que la diferència de les altres branques
industrials, si bé les dades d’afiliació semblen contradir aquesta
evolució diferenciada. Així mateix, entre els serveis, destaquen les
millores en comerç, reparació d’automòbils i hostaleria (+8,9%) i
en intermediació financera, assegurances, activitats immobiliàries,
serveis professionals, científics, administratius i altres (+6,3%).
Utilitzant dades d’afiliació, a aquests dos sectors caldria afegir-hi
el transport, emmagatzematge, informació i telecomunicacions,
així com la categoria “altres serveis”, si bé cal tenir present que
les dades d’afiliació analitzen un període lleugerament diferent, el
que podria explicar les diferències.
Si s’analitzen les dades de l’EPA de variació de l’ocupació per
gèneres1, durant el període recessiu la població ocupada
femenina decreix un 14,0%, mentre que la masculina ho fa un
23,7%, sent un dels col·lectius més afectats per la crisi, juntament
amb la població jove (-56,4% entre 16 i 24 anys) i de nacionalitat
estrangera (-39,6%). Malgrat això, en tots els sectors la població
ocupada femenina decreix més que la masculina2, a excepció de
l’Administració pública, l’educació i les activitats sanitàries, on la
població ocupada femenina augmenta un 13,1%, mentre que la
masculina retrocedeix un 12,0%. De fet, com es mostra al gràfic
de la plana anterior, aquesta branca d’activitat explica
pràcticament la totalitat de la diferència de pèrdua d’ocupació
entre homes i dones durant el període de crisi, doncs a l’exclourela de l’anàlisi, la població ocupada femenina retrocedeix un
22,1%, per un retrocés del 24,1% de la masculina.
Pel que fa al període expansiu posterior, el nombre de dones
ocupades creix un 4,0%, mentre que nombre d’homes ho fa un
4,9%. Per sectors, el creixement del nombre de dones ocupades
és superior al dels homes en totes les branques industrials i el
transport , emmagatzematge, informació i telecomunicacions
(d’aquestes branques, la població masculina ocupada només
augmenta a la indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del
paper). En canvi, la població masculina ocupada augmenta més
en totes les branques de serveis (a excepció del transport,
emmagatzematge, informació i telecomunicacions), on destaca
que la població ocupada femenina retrocedeix en l’Administració
pública, l’educació i les activitats sanitàries, així com en la
categoria altres serveis.

1

Al fer el creuament sectorial per edat i nacionalitat no es disposa de
mostra suficient per realitzar-ne l’anàlisi.
2
Val a dir que, durant aquest període recessiu, la població masculina
ocupada a la categoria “altres serveis” augmenta un 29,9%, i a
l’agricultura ho fa un 0,6%.

