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 Avaluació d’execució de les PAO mitjançant els indicadors del PAPE

 Avaluacions

• Programes de Formació Professional per a l’Ocupació

 Formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP)

 Centres d’Innovació i Formació Ocupacional

 AM de contractació del servei de formació per a l’ocupació de la indústria de l'hostaleria i del turisme

 Programa de formació amb compromís de contractació

 Forma i insereix

 Programes de formació transversal del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

 Avaluació comparativa del programes anteriors

• Programes mixtes de treball i ocupació

 Programa Treball i Formació Línia RMI i Línia d’Aturats de llarga durada

• Programes d’orientació professional

 Accions d’orientació i acompanyament professional (antics IPIS)

 Espais de Recerca

• Programes d’ocupació juvenil:

 Projectes Singulars, Noves Oportunitats d’ocupació (pendent publicació)

 TLN Mobilicat

• Programes de :

 SIOAS

 MARMI

 Emprenedoria

• Avaluació de satisfacció de serveis:

 Avaluació d’empreses

 Avaluació d’usuaris

• Avaluació d’intermediació laboral:

 Agències de col·locació

 Programa d’autoavaluació del funcionament del SOC amb la metodologia EVADES

Estructura del document

La diagnosi del mercat de treball i situació econòmica de Catalunya s’ha dividit en dues parts: (1) la 

primera, focalitzada en l’històric de dades, cobrint el període 2014-2019, i (2) la segona, centrada en les 

dades disponibles del primer semestre de 2020. Malauradament, la situació de la Covid-19 ha canviat les 

perspectives i tendències que hi havia fins ara, no podent obviar-se, en conseqüència, l’impacte de la 

crisis sanitària a Catalunya

1/ Pre COVID19

Diagnosi de la situació econòmica i 

del mercat de treball 2014-2019

2/ COVID19

Diagnosi de la situació econòmica i 

del mercat de treball pel primer 

semestre 2020

Indicadors de resultats 2012-2020

Addicionalment a la diagnosi, es poden a disposició, els següents indicadors de resultats que mesuren 

l’impacte de les PAO en el territori i en les persones
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1. Trets característics del mercat laboral de Catalunya

Desigualtats entre 

col·lectius, destacant les 

taxes d’activitat i ocupació 

inferiors en les dones, 

malgrat la distribució 

poblacional catalana és 

paritària 

Reducció de les taxes 

d’atur, encara que per sobre 

dels nivells de la UE-28

Increment dels salaris 

mitjos inferior a 

l’increment de la 

productivitat, mesurat a 

partir del PIB
Dinamisme del mercat 

laboral, traduït en una 

elevada rotació, alta 

temporalitat i un gran 

nombre de contractes 

inferiors a 3 mesos

Diferències entre territoris 

quant a taxes d’ocupació i 

sectors productius 

rellevants

2. Principals magnituds econòmiques

Exclusió social

Malgrat la taxa de creixement és superior 

a nivell espanyol que a Catalunya, el PIB 

per càpita espanyol continua per sota

Gairebé ¼ de la població 

es trobava en risc 

d'exclusió social o 

pobresa, estadística que ha 

empitjorat en els darrers 

anys

Creixement econòmic

Taxa d’atur

Desigualtats

Rotació

Territoris

Salaris

(euros)

Estructura terciaritzada on el sector serveis 

representa un 67% del PIB (aportant el 

turisme un 12% al total del PIB). La 

indústria representa gairebé 1/5 del PIB i el 

pes de l’agricultura no arriba al 1% però es 

manté estable en el temps. La construcció

representa un 5%

Sectors productius de Catalunya

La taxa de creixement de les afiliacions en 

activitat d’alt contingut tecnològic és 

superior a la del total d’afiliació, tant a nivell 

global com en els diversos sectors

Activitats de contingut tecnològic

2.1 PIB per càpita

Dades extretes de l’Eurostat i l’Idescat (dades 

oficials no disponibles per Catalunya en el 2019)

Pre COVID19
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Malgrat les dades anteriors relatives al creixement econòmic, els increments de la productivitat no

han anat seguits d’augments equivalents en el nivell de salaris.

L’escletxa de gènere és 

de 6,5212 € el 2017,  i 

aquesta augmenta amb 

l’edat

Escletxa salarial de gènere

6.522

Salari brut anual mig

25.180

(euros)

Dades extretes de l’INE

El 2017, el salari mig per 

persona era de 25.180 

(augment del 3% 

respecte el 2016); xifra 

inferior al 3,7% 

d’increment del PIB per 

càpita

3. Teixit empresarial de Catalunya

Sector serveis

El sector serveis és el que 

concentra el major nombre 

d’empreses, i en particular el 82% 

(515.989 en valors absoluts)

Grandària

El 95% de les empreses a 

Catalunya són microempreses o 

empreses sense persones 

assalariades

95%

82%

Sector industrial

Malgrat les empreses del sector 

industrial representen un 6% del 

total d’empreses a Catalunya, 

aquestes són les que generen un 

major VAB per unitat

Sector construcció

El sector de la construcció 

representa el 12% del total, encara 

que el nombre d’empreses ha 

caigut abruptament respecte el 

2008

A Catalunya hi ha gairebé 83 empreses per cada 1.000 habitants i la tendència és creixent. Aquest

índex és superior al de l’Estat (71,5), fet que evidencia un major dinamisme empresarial català.

El sector serveis, dintre del qual destaquen el comerç 

al detall i el comerç a l’engròs, és l’únic que ha 

incrementat el nombre d’empreses

2.2 Salari brut anual mig
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4. Mercat de treball

Fins el 2018, la taxa d’activitat a Catalunya queia a causa, principalment, de l’envelliment de la

població, provocat al seu torn, per taxes de fertilitat baixes i l’augment de l’esperança de vida.

Reducció que es produïa tot i que la població activa, en termes absoluts, augmentava. El 2019, hi

ha un canvi de tendència, i la taxa d’activitat augmenta a Catalunya.

4.1 Taxa d’activitat

(%  de la població total) Gènere
El percentatge de dones actives és inferior al 

dels homes (47,7% vs. 52,3%), malgrat la 

distribució per sexe de la població catalana és 

paritària (51,0% de dones i 49,0% d’homes).

Edat
El volum més gran de població activa té entre 35 i 

44 anys.

Estructura productiva
La distribució de la població activa en funció del 

sector d’activitat es correspon amb l'estructura 

productiva de Catalunya.
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Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

0,3%

18,2%

5,3%

76,1%

Dades extretes de l’INE i Eurostat

Malgrat el sector serveis predomina 

en tots els territoris en termes 

d’ocupació, s’observen diferències 

significatives entre províncies 

quant a la importància relativa de 

cada sector productiu

Província

Mentre que en el sector serveis el 

pes de les dones ocupades és 

superior (55% de dones vs. 45% 

d’homes), la resta de sectors 

tendeixen a la masculinització

Gènere

Dades extretes de l’Idescat (2019)

4.2 Població ocupada per sector d’activitat

76,1%
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Dades extretes de l’INE i Eurostat

25%

Joves
La taxa d’atur dels joves (16 a 29 anys) al 4t trimestre de 2019, va ser d’un 19,5%, és

a dir, 10,1 punts per sobre de la taxa d’atur total, malgrat que l’ocupació juvenil ha

millorat, sobretot a partir de 2016.

Majors de 45 anys

Dones

Persones amb baixa qualificació

Aturats de llarga durada

Malgrat la seva taxa d’ocupació ha augmentat, són el col·lectiu amb més

permanència a la situació d’atur i amb menys trànsits de desocupat a

ocupat.

Les persones amb estudis secundaris de primera etapa com a màxim

representen gairebé el 50% del total de les persones aturades.

Paral·lelament, destaca la reducció del nombre de persones sense cap

tipus de titulació o estudis primaris a l’atur, fet que deriva de l’increment

del nivell formatiu de la població.

Les persones en situació d’atur des de fa mes d’un any representen el 39%
del total de persones en situació de desocupació, i les de fa més de 2 anys el

23%.

Decreixement

Malgrat les taxes d’atur de Catalunya i l’Estat

s’han reduït considerablement entre 2014 i 2019,

aquestes continuen per sobre de la mitjana de la

UE-28 i s’allunyen dels valors pre-crisis.

Zones urbanes

Les taxes d’atur són més reduïdes a les ciutats,

no observant-se aquesta tendència a tots els

EEMM de la UE.

Les dones presenten taxes d’atur més elevades, tot i que l’escletxa de

gènere està disminuint els últims anys.

Grups minoritaris
Els estrangers representaren el 21% de l’atur registrat, i les persones amb discapacitat,

aproximadament el 2%.

4.3 Taxa d’atur

4.4 Atur i desigualtats entre col·lectius
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4.5 Temporalitat i parcialitat

Temporalitat Parcialitat

86,6%

Incidència significativa dels

contractes de molt curta

durada (més de la ½ dels

contractes temporals són

inferiors als 3 mesos).

Elevada rotació, que afecta

principalment a les dones,

joves menors de 25 anys i

activitats del sector serveis-

salut.

Els contractes de jornada

parcial involuntària

representen a l’Estat, el

doble de la mitjana de la UE-

28 (30 i 60% respectivament

el 2018). Els joves són els

més afectats.

4.6 Treball per compte propi – perfil de l’autònom persona física

16,1%

Dades Informe Rotació laboral a Catalunya. Any 2019

Dades expressades en valors absoluts Desembre 2019

Dades Informe Evolució i perfil del treball autònom

Per antiguitat en el negoci, el 54%

porten 5 o més anys com a autònoms, i

el 81% no tenen assalariats.

El 64% dels treballadors autònoms

són homes; el 85% són nacionals, i

el 46% tenen entre 40 i 54 anys.

Increment del treball autònom

femení (+1,5%) i de persones

físiques estrangeres (+10,4%).

Per sectors productius, han crescut les

afiliacions als règims d’autònoms del

sector serveis (+0,8%) i

construcció (+1%).

13,4%

85,4%

14,6%

De les afiliacions a la Seguretat Social

són per compte propi (any 2019).

256.779

39.138

15.755

16.904

Serveis

Construcció

Indústria

Agricultura

http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/rotacio_laboral/arxius/informe_rotacio_laboral_2019.pdf
http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/Evolucio_i_perfil_del_treball_autonom/2019/arxius/Evolucio_i_perfil_treb_autonom_des_2019.pdf
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5. Trets característics del mercat laboral de Catalunya

Evolució del pressupost PAO, SOC i de la taxa d’atur

Font dades atur: Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE.

Dades del pressupost PAO 2013 i 2014, no disponibles.

Pressupost PAO suma SOC + Departaments.
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6. Reflexions del SOC

Els dies 21 i 31 de gener, des de la Direcció del SOC es van planificar dues jornades de

reflexió i debat sobre el futur dels serveis públics d’ocupació, en el context social i

econòmic previs als afectes de la COVID19.

Les ponències i els documents vinculats a les jornades estan disponibles a la Intranet del

SOC, apartat “Compartim la informació”  “El SOC del Futur”
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Grans trets

El Covid19 ha provocat un impacte sobre el 

mercat de treball significatiu; en especial, sobre 

l’atur, contractació, afiliació a la seguretat social i la 

presència d’ERTOS i EROS. Tanmateix, hi hagut un 

augment de les prestacions per desocupació i en la 

cobertura dels serveis i prestacions socials. 

L’impacte afecta sobretot en la renda, en 

l’augment de la desigualtat, el mercat de 

l’habitatge, la salut, l’educació i gran varietat de 

sectors econòmics .

 El sector amb major afectació és el de 

turisme, el qual contribueix més al PIB català 

(un 12%)

 Durant el  T1-2020, les baixes d’afiliació a la 

Seguretat Social s’han incrementat pels serveis 

d’allotjament (13,8%), bars i restaurants 

(12,2%), construcció d’immobles (9,1%), 

activitats artístiques (18,5%), activitats 

esportives i d’entreteniment (10,3%) i el comerç 

al detall (6,6%). Per contra, activitats essencials 

com la farmacèutica (1,8%) i energies 

elèctriques o gas (3,4%) mostren un augment 

d’altes a la Seguretat Social 

Taxa d’atur 10,66% (T12020)

Variació interanual de l’atur 

registrat (maig 2020-2019)

30,2% (05/2020)

Persones treballadores en 

ERTO

724.986 persones 

(17/06/2020)

Variació interanual de la 

producció industrial (abril 

2020-2019) 

-31,7%

(04/2020)

Variació interanual PIB 

(T1.2020-T1.2019)

-4,2% (T12020)

Variació interanual de turistes 

estrangers (abril 2020 –

2019)

-100% (04/2020)

Variació interanual de  les 

vendes en grans superfícies 

(abril 2020 – 2019)

-33,4% (04/2020)

Variació interanual 

d’afiliacions a la seguretat 

social (maig 2020 - 2019)

-4,2% (05/2020)

Font dades: Idescat

Indicadors de l’impacte del COVID19 

(Catalunya)

Covid 19

Detall de l’evolució de les magnituds principals

La caiguda del PIB és abrupta, essent més 

pronunciada pel conjunt d’Espanya (un 

5.54% de diferència respecte el trimestre 

anterior enfront d’un 4.6% de diferència per 

Catalunya)-6

-5
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-3

-2

-1

0

1

T2/2019 T3/2019 T4/2019 T1/2020

PIB (% Variació intersemestral)

Espanya Catalunya

Situació econòmica de Catalunya

Grans trets

%

Font dades: INE i Idescat
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Detall de l’afectació a Catalunya per activitat econòmica

Situació taxa d’atur (T1-2020)
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Situació taxa d’ocupació (T1-2020)
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Malgrat que les taxes d’ocupació i d’atur seguien una tendència positiva en l’any 2019, aquestes 

empitjoren durant el primer trimestre de 2020. Quant a la taxa d’activitat, succeeix el mateix, essent la 

caiguda a Catalunya més pronunciada que per Espanya en el seu conjunt

Mercat laboral de Catalunya

Catalunya Espanya

Actualment, el col·lectiu més afectat negativament són els joves fins als 25 anys, amb una taxa d’atur que 

quasi duplica a la resta. Tanmateix, la taxa d’atur és superior a Espanya (14,41% vs 10,66%) i superior per 

les dones

Font dades: INE i Idescat
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Agricultura Indústria Construcció Serveis

PIB. Variació interanual (T1-2020)

Font dades: INE i Idescat

Durant el primer trimestre de 2020, 

el sector més perjudicat ha sigut 

el de la construcció, amb una 

variació interanual del PIB del 8% 

enfront de la mitjana del 2,6% de la 

resta de sectors

%



10

Context de Catalunya

Diagnosi de la situació econòmica i mercat de treball

Servei d’Anàlisi, Planificació i Avaluació

Secretaria Tècnica

#SOCalteucostat

Demandants d’ocupació

El sector de la indústria és el que ha 

experimentat un increment relatiu més elevat de 

demandants, tot i que el sector serveis és el aporta 

més persones demandants en termes absoluts, 

(884.972 al mes de Maig). Específicament, les 

activitats econòmiques que acaparen el 50% del total 

de demandants són les vinculades al sector de 

restauració, turisme,  comerç i educació i automoció.

17,40%

195,20%

138,80%

126,10%

11,00%

Agricultura Indústria Construcció Serveis Sense ocupació anterior

Variació Febrer-Maig de demandants 

d’ocupació per sector econòmic

Font dades: Observatori del treball i Model Productiu

Ocupats: persones treballadores demandants d'ocupació, és a dir, fixes discontinus, afectats per ERTO o persones que cerquen una millor ocupació

DONO: persones demandants d’ocupació no ocupades

Disponibilitat limitada: demandants sense ocupació que indiquen en la seva sol·licitud condicions especials de treball (ex: només a domicili, teletreball, etc)

65.084
78.244

396.200

592.057

30.381
31.094

36.804 41.732

410.490
432.323

483.897
499.768

0
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600.000

700.000

Febrer Març Abril Maig

Ocupats Disponibilitat limitada DONO

Tipologia de demandants d’ocupació, variació 

intermensual 2020*

Les persones demandants d’ocupació han 

incrementat cada mes, especialment pel cas de 

les persones considerades ocupades (p.ex. en 

ERTO), on l’increment és del 909% respecte el 

mes de Febrer. En total, pel mes de maig es 

comptabilitzen 1.133.557 demandants 

d’ocupació, els quals majoritàriament són homes 

qui provenen de sectors altament masculinitzats, 

com és la construcció i la indústria. 

3.999 1%

148.970
21%

45.746
6%

507.991
70%

18.280
2%

Treballadors en ERTO (17 Juny 2020)

Font dades: Observatori del treball i INE

Increment d’ERTOs d’un 319% (de 227.255 persones el 22/03 a 724.986 el 17/06).  Un 70% de les persones 

afectades són del sector serveis, tot i que la proporció d’ERTOs totals sobre la població activa del sector 

representa un 20% . Per contra, la industria és el sector amb més ERTOs per treballadors ocupats. Per la 

seva banda, la taxa d’ERTOS per població ocupada i territori no presenta gaires diferències i engloba entre un 

15% i 22%, essent Barcelona el territori amb més ERTOs. 

8%

25%

22%

20%

22%
20%

15% 16%

Barcelona Girona Lleida Tarragona

Treballadors en ERTO per sector
Treballadors en 

ERTO per sector i  

per població 

ocupada

Treballadors en 

ERTO per territori 

i per població 

ocupada

*


