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INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS

Novembre 2019

Indicadors de conjuntura econòmica
CLIMA EXPORTADOR

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

CATALUNYA 2018-2019

CATALUNYA 2018-2019
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Índex de preus industrials1

-1,1
-4,2

-10,6

T3/2018

Índex de producció industrial

-0,8

Font: Idescat.
1) Darrera dada: octubre 2019.
2) Variació interanual de la mitjana de l'índex dels nou primers mesos de l'any (20182019) corregit d'efectes de calendari.

T2/2019

T3/2019

Unitats: Cartera de comandes. Saldo de respostes (positives/negatives).

Els preus de consum han augmentat el 0,8% aquest mes d'octubre i la seva
evolució interanual ha estat del 0,3%. Els preus industrials, en canvi, tot i pujar el
0,2% aquest mateix mes, s'han reduït l'1% en termes interanuals. La producció
industrial acumulada fins al mes de setembre ha estat el 0,8% més baixa que la
de l'any anterior. Finalment, l'indicador de clima exportador del tercer trimestre
mostra una situació pitjor que la del mes passat i que la d'ara fa un any.

Indicadors de mercat de treball
AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ
CATALUNYA Octubre 2019

CATALUNYA 2018-2019
2.727.732

Var. Interanual (%)

Atur registrat1
Homes
Dones
Ctes. indefinits

1

Homes
Dones
Ctes. temporals1
Homes
Dones
Afiliació. Total Sistema2

387.267
167.280
219.987
47.518
24.832
22.686
271.306
137.135
134.171
3.431.650

-1,0
-0,7
-1,2
-4,9
-5,3
-4,4
-3,7
-4,9
-2,5
1,9

1) Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
2) Font: Seguretat Social. Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

2.796.591

Octubre 2018

549.608 548.186

Règim general

Octubre 2019

Règim autònoms

1

Al mes d'octubre l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 1,9% respecte
al mes d'octubre de l'any anterior. En el mateix període els treballadors afiliats al
règim general2 han tingut un increment del 2,5% i els treballadors afiliats al
règim especial d'autònoms3 han tingut un decrement del 0,3%.
(1) Afiliats en alta el darrer dia de mes. (2) Exclosos del règim general el Sistema Especial Agrari i
el Sistema Especial de Treballadors de la Llar. (3) Inclòs el Sistema Especial per a Treballadors per
Compte Propi Agraris -SETA-.

La situació dels joves al mercat de treball
DIFERÈNCIES DE LES TAXES D'ACTIVITAT I OCUPACIÓ ENTRE LA POBLACIÓ JOVE (16-29 anys) I LA RESTA (30-64 anys)
CATALUNYA 2006-2019
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Diferències en la taxa d'activitat
Diferències en la taxa d'ocupació
Unitats: punts percentuals (en valor absolut).
Font: elaboració pròpia a partir de l'EPA (INE).
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Entre l'any 2006 i el tercer trimestre de l'any 2019 la taxa d'activitat
(en mitjana mòbil anual) de la població de 16 a 29 anys ha disminuït
10,8 punts percentuals (pp) passant del 72,1% al 61,3%. En canvi, la
de la població de 30 a 64 anys ha augmentat 4,6pp, del 78,8% al
83,4%. Això ha fet que el diferencial de la taxa d'activitat entre
ambdós grups d'edat passés de 6,6pp a 22,1pp (15,5pp de diferència
més), fent evident el retard en l'entrada al mercat de treball dels joves
experimentat durant aquests 13 anys. Això es podria explicar, en part,
pel comportament de la taxa d'ocupació, amb diferències entre grups
d'edat que no superaven els 10,0pp l'any 2006 i que l'any 2019
s'enfilen fins als 26,4pp, amb un descens notable de la taxa
d'ocupació dels joves (-16,0pp) i un lleuger increment de la dels adults
(+0,9pp). Val a dir, però, que des de 2016 sembla haver-se produït
una estabilització d'aquestes diferències.

LA SITUACIÓ DELS JOVES AL MERCAT DE TREBALL

Un dels aspectes on hi ha hagut un canvi més notable ha estat en
el temps de treball. Així, si abans de la crisi la taxa de treball a
temps parcial dels joves era un 50% més alta que la dels adults,
ara és més del doble. En canvi, el percentatge de treballadors a
temps parcial que ho són de forma involuntària és similar entre
joves (40,5%) i adults (46,1%). Aquest últim indicador presenta
una tendència a la baixa, després d’haver-se situat, a finals del
2016, vora el 54,0% i el 60,0% per a joves i adults,
respectivament. Tot i així, el percentatge de joves que treballa a
temps parcial de forma involuntària és encara elevat (11,3% dels
ocupats i 5,6% del total de la població jove) en comparació al
període previ a la recessió (4,0% i 2,5%, respectivament).
Gràfic 1. Taxa de treball a temps parcial, per grups d’edat.
Catalunya, 2006-2019

Gràfic 2. Taxa de temporalitat, per grups d’edat. Catalunya, 20062019
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Com s’ha vist al gràfic de la pàgina anterior, el diferencial de les
taxes d’activitat i d’ocupació entre la població de 16 a 29 anys i
la de 30 a 64 anys ha crescut de forma considerable d’ença de
l’inici de la recessió. És a dir, s’ha produït un retard en l’entrada
al mercat de treball. Pel que fa a la taxa d’atur dels joves, aquesta
és més alta ara que a l’inici del període recessiu, tot i que manté
la proporció de 2 a 1 amb el segment de població de 30 a 64 anys
(20,1% i 9,6%, respectivament). En canvi, la taxa d’atur de llarga
durada dels joves (24,2%) és la meitat que la de la població de 30
a 64 (49,3%). El percentatge d’adults que rep una prestació per
desocupació és el triple que el de joves (36,0% i 12,0%,
respectivament), quan fins a l’any 2013 era el doble.

augmentat entre la població jove i ha disminuït entre la població
adulta, augmentant les diferències entre ambdós grups.

2007

La gran recessió viscuda entre 2008 i 2013, sumada a la
dualitat del mercat de treball català, ha derivat en un retrocés
en les condicions laborals, concentrat en determinats grups de
població. Un dels col·lectius més afectats ha estat els joves. A
continuació s’estudien alguns indicadors de les condicions
laborals que ajuden a copsar la magnitud del canvi
experimentat.

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

Si estudiem les transicions entre l’ocupació i l’atur o la inactivitat,
la situació també ha empitjorat per a la població jove. Així, si
definim un índex de rotació com la suma dels que surten i entren
d’un lloc de treball entre un trimestre i un altre sobre el total
d’ocupats, els joves obtindrien un percentatge de 26,2%, per un
7,1% dels adults (+19,0pp). L’any 2006 els valors eren,
respectivament, 21,2% i 8,2% (+13,0pp).
Quan s’estudia l’evolució dels últims anys dels salaris nominals per
grups d’edat s’observa un descens entre la població jove i un
increment a la resta de grups d’edat (l’augment del treball a temps
parcial i la temporalitat entre la població jove poden explicar una
part d’aquestes diferències).
Gràfic 3. Variació del salari brut anual nominal entre 2008 i 2017,
per grups d’edat. Catalunya i Espanya
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Unitats: percentatges i punts percentuals.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE).

Un altre indicador important és la taxa de temporalitat, que ha
augmentat més entre la població de 16 a 29 anys que entre la
població de 30 a 64 anys. Així, abans de la gran recessió, la
relació entre ambdós grups era de 2,5 a 1 (45,1% i 19,6%,
respectivament, l’any 2006), mentre que actualment és de 3 a 1
(49,6% i 16,1%, respectivament). És a dir, la temporalitat ha
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EES (Idescat).

En resum, doncs, s’observa un empitjorament de les condicions de
treball de la població jove en tots els àmbits estudiats. Aquest fet
se suma a -o pot explicar- la menor participació d’aquests al mercat
de treball.
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