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Var. Interanual (%)Var. Interanual (%)Var. Interanual (%)Var. Interanual (%)

Atur registrat1 661.817 4,5

Homes 340.973 3,1

0,50,50,50,5Índex de preus industrials1

-2,7-2,7-2,7-2,72222

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

1) Darrera dada: gener 2013.

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

Índex de preus de consum1 3,33,33,33,3

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

----

2,52,52,52,5

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

-1,2-1,2-1,2-1,2

Variació Variació Variació Variació 
interanual (%)interanual (%)interanual (%)interanual (%)

Al mes de gener els preus de consum han baixat l'1,2% respecte del mes
anterior, i la inflació interanual ha estat del 3,3%, lleugerament més baixa que la
del mes passat (3,6%). Els preus industrials han augmentat el 0,5% al gener
(respecte el mes anterior) i el 2,5% en termes interanuals. La producció industrial
de l'any 2012 ha estat el 2,7% més baixa que la de l'any anterior. L'indicador de
clima industrial del mes de gener ha estat menys negatiu que el de desembre,
però pitjor que el d'ara fa un any.

Font: Idescat i INE.

Índex de producció industrial

Variació Variació Variació Variació 
intermensual (%)intermensual (%)intermensual (%)intermensual (%)
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Gener 2012 Desembre 2012 Gener 2013

INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALSINDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALSINDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALSINDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS
69 69 69 69 

Febrer 2013

2.350.395
2.229.485

Gener 2012

Dones 320.844 6,1

Ctes. indefinits1 21.157 29,4

Homes 11.141 22,8

Dones 10.016 37,6

Ctes. temporals1 148.603 6,7

Homes 72.960 3,5

Dones 75.643 9,9

Afiliació. Total Sistema2 2.838.4312.838.4312.838.4312.838.431 -4,1-4,1-4,1-4,1

Evolució del mercat de treball des de l'inici de la crisiEvolució del mercat de treball des de l'inici de la crisiEvolució del mercat de treball des de l'inici de la crisiEvolució del mercat de treball des de l'inici de la crisi

CATALUNYA 1976-2012

Unitats: percentatges (eix d'ordenades) i número de trimestres (eix d'abcisses).

Font: elaboració pròpia a partir de l'EPA.

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

EVOLUCIÓ DEL MERCAT DE TREBALL DES DE L'INICI DE LA CRISI

Variació de la població ocupada des del trimestre de màxima ocupació previ a l'inici de cada crisiVariació de la població ocupada des del trimestre de màxima ocupació previ a l'inici de cada crisiVariació de la població ocupada des del trimestre de màxima ocupació previ a l'inici de cada crisiVariació de la població ocupada des del trimestre de màxima ocupació previ a l'inici de cada crisi

2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Al mes de gener els treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social1 

han tingut un decrement del 5,1% respecte al mes de gener de l'any anterior. En
el mateix període els treballadors afiliats al Règim Especial d'Autonòms han
tingut un  decrement del 2,2%
(1) Exclosos del Règim General el Sistema Especial Agrari i el Sistema Especial de Treballadors de
la Llar. 
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L’actual crisi econòmica, només comparable amb la gran depressió dels anys 30 del segle passat, és ja la més intensa en democràcia pel que fa a destrucció de
llocs de treball. Atès que no sembla que s'estigui ralentitzant la pèrdua d'ocupats/des, i que s'estan duent a terme polítiques fiscals contractives, és previsible que
aquesta destrucció continuï.



  

EVOLUCIÓ DEL MERCAT DE TREBALL DES DE L’INICI DE LA CRISI 
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Fa gairebé 5 anys des de l’inici de l’actual crisi econòmica, i 

lluny de donar-se per superada, segueix destruint llocs de 

treball a Catalunya a un ritme constant i intens. A 

continuació es compara la situació de la població d’entre 16 

i 64 anys al segon trimestre de l’any 2008 (el trimestre amb 

un major nombre d’ocupats/des a Catalunya), amb la seva 

situació el quart trimestre de l’any 2012. 

 

Durant aquest període la població ocupada s’ha reduït el 

21,3%, situant la taxa d’ocupació en el 59,1%, 13,0 punts 

percentuals (pp) menys que al segon trimestre de 2008. La 

taxa d’activitat només ha retrocedit en 0,2 pp situant-se en 

un 77,9%, el que ha situat la taxa d’atur en el 24,1%, 16,5pp 

més que a l’inici de la crisi. 

 

Per col·lectius, aquesta pèrdua d’ocupació ha afectat més els 

joves, amb un descens del 56,8% dels ocupats/des existents 

al segon trimestre del 2008 entre els menors de 25 anys, i del 

35,4% entre les persones de 25 a 34 anys. La destrucció de 

llocs de treball ha estat d’un 26,3% entre els homes, mentre 

que entre les dones ha estat del 14,9%. La intensitat també 

ha estat major entre els individus de nacionalitat estrangera, 

que perden un 41,4% de la seva població ocupada durant el 

període, per un 16,9% entre la població de nacionalitat 

espanyola. 

 

Per nivell d’estudis s’observen diferències significatives. Així, 

entre les persones que han assolit com a molt un títol de 

primària s’han perdut el 47,5% dels llocs de treball, per un 

21,8% entre els de secundària de primera etapa i un 27,9% 

entre els de secundària de segona etapa. En canvi, entre la 

població amb estudis superiors, la població ocupada només 

ha retrocedit l’1,4%. 

 

Per sectors, s’aprecia la intensitat de la crisi a la construcció, 

amb una pèrdua del 58,9% dels seus ocupats/des. Tampoc 

és menyspreable el gran retrocés de la indústria, amb el 

32,3% menys dels ocupats/des que existien al segon trimestre 

de l’any 2008 (-37,5% a les indústries extractives, de 

refinament del petroli, indústria química, transformació del 

cautxú, metal·lúrgia, energia i aigua; -31,2% a la construcció 

de maquinària, equips electrònics, material de transport i 

indústries manufactureres diverses; -26,3% a la indústria de 

l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i paper). Finalment, els serveis 

perden l’11,1% de la població ocupada (destaquen la pèrdua 

del 19,8% en intermediació financera i activitats 

immobiliàries, del 19,1% al transport i del 15,7% al comerç i 

hostaleria, així com l’increment del 5,1% a l’Administració 

pública, educació i activitats sanitàries), mentre que 

l’agricultura en perd el 14,8%. 

 

La major destrucció de llocs de treball es produeix entre 

empresaris/es amb assalariats/des (-28,2%) i entre 

assalariats/des (-21,6%), mentre que entre els/les 

autònoms/es es perd el 14,1% dels ocupats/des. Entre els 

assalariats/des, s’aprecia un efecte diferenciat entre 

assalariats/des al sector privat, amb un retrocés del 24,9% i el 

sector públic, amb un increment de l’1,5%. Així mateix el 

retrocés també és major entre els treballadors amb jornada a 

temps complet (-23,4%) que entre els treballadors a temps 

parcial (-6,4%). També hi ha diferències significatives entre 

indefinits, amb una destrucció d’ocupació del 17,1%, i 

temporals, on la destrucció arriba al 37,6%. 

 

La pèrdua d’ocupació ha estat territorialment desigual, amb 

una major intensitat a Barcelona (-22,3%) i  Tarragona (-

20,2%) i una intensitat molt forta, però menor, a Girona (-

18,5%) i sobretot a Lleida (-14,9%). 

 

Si s’estudia l’evolució de l’afiliació per comarques entre el 

segon trimestre del 2008 i el segon trimestre del 2012, 

s’aprecia millor el patró territorial en la destrucció d’ocupació, 

amb destruccions de llocs de treball que varien del -7,6% de la 

Segarra, al -25,9% de l’Alta Ribagorça. 

 

 
Variació de la població afiliada, per comarques. Catalunya 
segon trimestre (2T) 2008 - segon trimestre (2T) 2012(1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitats: percentatges. 

(1) Els efectes estacionals generaven una forta distorsió en els resultats si 

s’utilitzen dades del quart trimestre del 2012. 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i 

Ocupació. Departament d’Empresa i Ocupació. 

 

Així mateix, la destrucció d’ocupació a Catalunya se situa 

entre les més fortes d’Espanya segons dades de l’EPA. Així, 

respecte al punt de màxima ocupació, i per la població de 16 

anys o més, l’ocupació es redueix el 17,3% a Espanya, per un 

20,8% a Catalunya. A l’altre extrem, entre les CCAA amb 

menor destrucció, destaquen Navarra (-12,9%) i Madrid (-

13,1%). 
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