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AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

CATALUNYA Setembre 2010 CATALUNYA 2009-2010

Var. Interanual

Atur registrat1 557.268 4,9

Variació 
interanual (%)

Índex de preus de 
consum1 0,0

- 5,22

Índex de preus 
industrials1

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

2) Variació interanual de la mitjana dels índexs mensuals des del 
mes de gener al mes d'agost.

Tot i que els preus al consum no han variat aquest darrer mes, la
variació interanual ha pujat fins al 2,4%. La variació intermensual dels
preus industrials ha estat del 0,2%, mentre que l'interanual ha pujat fins
al 3,2%. La producció acumulada des de principis d'any ha estat el
5,2% més alta que la del mateix període de l'any passat. Finalment,
l'indicador de clima industrial del mes de setembre, tot i que és menys
negatiu que ara fa un any, empitjora respecte del mes anterior.

1) Darrera dada: mes de setembre de 2009.

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

INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA

INDICADORS DE MERCAT DE TREBALL - RELACIONS LABORALS

2,4

3,20,2

Font: Idescat i INE.

Índex de producció 
industrial

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

Variació 
intermensual (%)

-28,3
-16,9

-22,7

Setembre 2009 Agost 2010 Setembre 2010

INúmero 43. Octubre 2010
INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS

2.488.984

552 478

2.473.845

Setembre 2009Homes 291.522 3,8
Dones 265.746 6,1

Ctes. indefinits1 27.481 -7,0
Homes 13.457 -1,6
Dones 14.024 -11,7

Ctes. temporals1 182.390 6,0
Homes 93.115 7,7
Dones 89.275 4,3

Afiliació2 3.105.691 -0,8

CATALUNYA 2T 2008-2T 2010 CATALUNYA 1T 2008-2T 2010
Unitats: percentatges.

2T 2010 Var. 2T 08-2T 10
Milers de persones (percentatges)

Agricultura 68 18,1%
Indústria 598 -21,5%
Construcció 287 -30,4%
Serveis 2.154 -6,3%
TOTAL 3.107 -12,0%

2T 2010 Var. 2T 08-2T 10

Milers de persones (punts percentuals)

Agricultura 2,2% 0,6
Indústria 19,3% -2,3
Construcció 9,2% -2,4
Serveis 69,3% 4,2
Total 100,0% 0,0

Sectors

OCUPACIÓ I ATUR

Al mes de setembre els treballadors afiliats al Règim General de la
Seguretat Social han tingut un decrement del 0,6% respecte al mes de
setembre de l'any anterior. En el mateix període els treballadors afiliats
al Règim Especial d'Autonòms han tingut un decrement del 2,4%.

Unitats: milers de persones de 16 a 64 anys, percentatges i punts 
percentuals.

CREXEMENT DE L'OCUPACIÓ PER SECTORS CREIXEMENT DE L'ATUR I L'ATUR DE LLARGA DURADA

2) Font: Seguretat Social. Ministeri de Treball i Immigració.

1) Font: Observatori del treball. Departament de Treball.

Tot i que el creixement de l'atur i de l'atur de llarga durada han
començat a desaccelerar se durant el darrer any segueixen mantenint

Composició sectorial
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2008 2009 2010

Atur de llarga durada Atur

Règim general
Règim 

autònoms

2.488.984

552.478

2.473.845

539.455
Setembre 2009

Setembre 2010

Total 100,0% 0,0

Font de la taula i del gràfic: elaboració pròpia a partir de les 
microdades de l'EPA.

començat a desaccelerar-se durant el darrer any, segueixen mantenint
creixements elevats. En el cas de l'atur de llarga durada, demostra una
baixa rotació entre aturats i ocupats.
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L’ocupació a Catalunya ha retrocedit l’1,9% entre el 
segon trimestre de l’any 2009 i el segon trimestre de l’any 
2010. Aquest fet, sumat a un lleuger increment de 
l’activitat (+0,4%), ha derivat en un increment moderat 
de la taxa d’atur, que al segon trimestre de l’any 2010 
era del 17,8% a Catalunya (1,9 punts percentuals –pp- 
més que al segon trimestre de l’any 2009). 

Gràfic 1. Creixement interanual de la població en edat 
de treballar (16-64 anys), la població activa i la població 
ocupada. Catalunya, 1T 2008-2T 2010 
Unitats: percentatges. 

1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 -0,3 -0,6 -0,6 -0,8 -0,5

3,2 2,9
1,5 1,4

0,6

-1,4

-0,9

-2,1 -2,1

0,4
2,2

1,2

-0,9

-4,3
-8,8

-10,3
-8,6 -7,9 -4,2

-1,9

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T

2008 2009 2010

En edat de treballar Activa Ocupada
 

 Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
 
La taxa d’activitat s’ha situat al 77,9%, mentre que la 
taxa d’ocupació ha baixat fins al 64,0%, 0,9 pp menys 
que al segon trimestre de l’any 2009. Així mateix, 
s’aprecia una lleugera disminució de la població en 
edat de treballar (-0,5%), que podria intensificar-se, 
conseqüència de l’emigració, de continuar les males 
perspectives laborals. 

La destrucció d’ocupació s’ha seguit concentrant entre 
la població de 25 anys o menys (-6,8% d’ocupats/des). 
La taxa d’atur d’aquesta franja d’edat, el segon 
trimestre de 2010, era del 40,4%, 22,5 pp per sobre de la 
mitjana catalana. La destrucció d’ocupació també ha 
estat més intensa que en la resta de col·lectius entre els 
homes (-2,9%) i la població estrangera (-2,9%), que 
presenta també una elevada taxa d’atur (30,0%). 

Per sectors, la pèrdua de població ocupada s’ha 
mantingut elevada a la construcció (-15,8%) i s’ha 
moderat a la indústria (-3,3%). En canvi, l’agricultura i els 
serveis han incrementat lleugerament la població 
ocupada respecte al segon trimestre de 2009. 

Per nivell de qualificació, en el darrer any la pèrdua de 
població ocupada ha estat més intensa entre el 
personal qualificat manual (-3,8%) i el personal tècnic i 
directiu (-3,1%). La població ocupada no qualificada 
s’ha reduït el 0,4%, mentre que el personal qualificat no 
manual s’ha incrementat el 0,9%. 

La proporció de població treballant a temps parcial s’ha 
incrementat lleugerament fins al 12,7%, 0,8 pp més que al 
segon trimestre de l’any 2009, i es concentra entre la 
població femenina, on aquesta taxa arriba al 22,2%, 1,4 
pp més que al segon trimestre de 2009. 

La població assalariada s’ha reduït l’1,2% i representa el 
84,3% de la població ocupada el segon trimestre de 

2010. El pes dels assalariats al sector públic sobre el total 
d’assalariats s’ha incrementat fins al 15,1%, 0,3 pp més 
que al segon trimestre de 2009. 
 
Entre els assalariats/des, la taxa de temporalitat s’ha situat 
al 17,5%, 0,7 pp menys que al segon trimestre de 2009, 
amb una pèrdua del 4,8% dels ocupats/des amb 
contracte temporal i del 0,4% dels ocupats/des amb 
contracte indefinit. Malgrat això, tal i com es pot veure al 
gràfic 2, la pèrdua de població ocupada amb contracte 
indefinit explica aproximadament el 50,0% de la pèrdua 
de població assalariada durant la segona meitat de l’any 
2009, fruit del major pes d’aquest col·lectiu. La reducció 
de la temporalitat s’ha concentrat al sector públic, on els 
treballadors temporals han retrocedit el 8,3%, pel 3,9% al 
sector privat durant el darrer any. Malgrat això, la 
temporalitat al sector públic (23,3%) se situa encara 6,9 
pp per sobre de la del sector privat (16,4%). 

Gràfic 2. Creixement interanual de la població 
assalariada per tipus de contracte. Catalunya, 1T 2008-2T 
2010 
Unitats: percentatges. 
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 Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
 

La població aturada ha augmentat el 12,3%, fent-ho de 
forma especialment intensa entre la població de 35 a 54 
anys (+18,4%), les dones (+19,7%) i la població amb 
nacionalitat espanyola (+15,6%). Aquest fenomen 
s’explica per la incorporació a l’activitat de persones que 
busquen feina per suplir la pèrdua del lloc de treball de la 
parella (treballador afegit), però que no en troben. El 
nombre de persones aturades se situa per sobre de les 
675.000 persones el segon trimestre de 2010. 

És significatiu l’increment dels aturats de llarga durada 
(+65,9%), que deixa la taxa d’atur de llarga durada en el 
43,3%, gairebé la meitat dels aturats. Així, al segon 
trimestre de 2010, més de 290.000 persones portaven un 
any o més a l’atur. 

Per llars, el 73,0% tenien tots els seus membres actius 
ocupats, 3,3 pp menys que al segon trimestre de 2009. Per 
contra, el 8,6% tenien tots els seus membres actius aturats, 
1,1 pp més que al segon trimestre de 2009. 

S’observa, doncs, que la situació al mercat de treball 
segueix sent negativa, si bé s’aprecia una 
desacceleració en la destrucció d’ocupació. 
Destaquen l’increment del nombre d’aturats/des de 
llarga durada i la concentració dels aturats/des per 
llars. 

EL MERCAT DE TREBALL A CATALUNYA 
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