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INTRODUCCIÓ
En el marc del Programa LÀBORA, amb la finalitat de disseny de l’estratègia i del Manual de
prospecció d'empreses, s’ha realitzat un anàlisi de la situació dels sectors d'ocupació a Barcelona;
quina és la seva evolució, en quins grups estan dividits i recollir tota la informació possible sobre
els mateixos.

CONTEXTUALITZACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL
La situació econòmica i social actual és ben coneguda, però es farà un repàs a grans trets
de l'escenari global econòmic i, posteriorment, un més concret centrat en l'àmbit regional.

Evolució global
TAXA D’ATUR
A nivell europeu, la crisi econòmica en ha colpejat fortament, però han estat pocs països
els que han rebut la pitjor sacsejada, entre ells, Espanya. Aquesta informació es reflecteix en dades
com les següents:

Taula 1: Desglossament de l’Atur a setembre de 2014

País
Alemanya
Regne Unit
França
Països Baixos
Espanya
Portugal
Grècia

Dones
4,60%
5,60%
10,30%
6,40%
25,40%
14,20%
29,50%

Homes
5,40%
6,20%
10,70%
6,60%
22,80%
13%
23,10%

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Eurostat

Per contrastar aquestes dades s'informa que la taxa d'atur actual a la Unió Europea dels
28 ascendeix al 10%. A més, si es complementa aquesta informació amb que la taxa d'atur juvenil
a Espanya ascendeix al 53,7% pel 21,6% de la zona EU-28 es pot afirmar que la situació és molt
negativa. Aquest no és l'únic problema en aquesta qüestió ja que l'evolució esperada de l'atur a
nivell estatal no és la desitjada: s'espera que caigui al 14,6% l'any 2020 (a causa de la pèrdua de
població activa) i no baixarà del 10% fins d'aquí a 15 anys.
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CREIXEMENT ECONÒMIC
La UE actualment continua creixent, però, cada vegada les previsions són més ajustades.
l'últim canvi es va produir quan es va disminuir l'estimació per a l'any 2014 de l’1,2% a l’1,1%. Això
és doblement greu, ja que si Espanya no creixés, la UE podria estirar d’ella, però tot sembla indicar
que aquesta suposició serà complicada de complir. El dubte resideix ara en qui sortirà abans de la
crisi econòmica. Segons estimacions del FMI, Espanya serà l'economia que lideri el creixement de
les grans potències de la zona euro el 2015, amb un 1,5% d'expansió, però trigarà 20 anys a
recuperar el creixement econòmic previ a la crisi.
L'evolució esperada té l'inconvenient que es basa en dades estadístiques i per la seva naturalesa,
no són gens determinants1.

Il·lustració 1: El PIB en la UE

Font: El País

En poques paraules, les dades són poc favorables. L'atur va seguir sent un greu problema
a Espanya i continuarà generant més desigualtat i exclusió social. A la vegada, l'economia creixerà
però sembla que això no es traduirà en una millora de la situació de les classes mitjana i baixa.

1

Recordar que les estimacions es fan sobre un interval i les dades que s'estan oferint són la mitjana de
l'interval, de manera que en un futur aquestes podrien canviar enormement.
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Evolució Regional
Després de consultar l'Institut Nacional d'Estadística, és evident que la situació a Catalunya no
és negativa, tan sols és alarmant. Començant amb una síntesi de dades rellevants:
I.
II.
III.

La taxa d’activitat de la població és del 62,62%
La taxa d’atur és del 19,1%
El PIB per càpita és de 26.666€

Sens dubte, Catalunya, juntament amb CCAA com Madrid o Euskadi, són les economies regionals
que tiren d'Espanya (per exemple, el PIB per càpita a Andalusia és de 16.666 € i la seva taxa d'atur
és del 33%, encara que el seu IPC també és menor). De l'informe d’Indicadors de conjuntura
econòmica es pot extreure més informació interessant:
I.
II.
III.
IV.

El PIB català ha crescut en 2014 2 punts per sobre de l’Estatal (després de la recessió
prèvia)
Les exportacions de béns ha patit un petit cop en el segon semestre de 2014
La taxa d'atur en el que va d'any ha baixat un 3%, un punt més que l'espanyola
L’IPC s’ha estancat

El problema en les CCAA riques resideix en la possible desigualtat que existeix, la qual acaba
reflectint-se en una major exclusió dels estaments de classe mitjana i baixa de la societat. Un
exemple d'això és la juxtaposició que a Catalunya hi ha 107.000 famílies que sobreviuen sense cap
ingrés (25.000 més que el 2008) mentre que el PIB per càpita se situa en 26.000€, o per exemple
que el llindar de pobresa a Catalunya se situï en 9.422€ mentre que la mitjana nacional estigui en
8.100€.
Tampoc s'ha de caure en la bonança dels indicadors generals, ja que aquests no tenen per què
plasmar-se en els individus (a Espanya durant la crisi el nombre de rics ha augmentat dràsticament i
el de pobres també).
Fins aquí la contextualització de la situació econòmica tant d'Espanya com de Catalunya.
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L’OCUPACIÓ A CATALUNYA
Tot seguit, es presenten les últimes dades estadístiques de l'INE organitzats per Idescat en
relació a l'ocupació, la seva evolució i més informació relacionada.

Indústria
Primer, es mostren les dades de la xifra de negoci i ocupació relatius al sector industrial:
Taula 2: Xifra de negoci en la indústria (milers d’euros). Per agrupacions d’activitat

Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta indústria d’empreses de l’INE

Les úniques seccions de la indústria que han continuat creixent, tot i que s'ha ralentit, són la
indústria extractiva i de refinació de petroli, la indústria de productes alimentaris i la fabricació de
vehicles de motor, remolcs i semiremolcs. Aquestes dues primeres indústries són les úniques que
han augmentat les persones ocupades en aquests anys, en el sector de l'automoció l'ocupació ha
caigut un 0,2% (Taula 3). Cal reflectir que un sector pugui créixer mentre que la seva ocupació
baixi és una dada molt rellevant.
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Taula 3: Persones ocupades en la industria (milers). Per agrupacions d’activitat

Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta indústria d’empreses de l’INE

Serveis
Mentrestant, el sector serveis sembla estar a punt de sortir de la destrucció d'ocupació
després d'un descens d’11 punts en l'any 2011, però pràcticament amb un estancament el 2012
(Taula 4). En aquest sector el més alarmant és que exceptuant les comunicacions, cap dels
subsectors ha crescut durant el 2012.

Taula 4: Persones ocupades en els serveis. Per agrupació d’activitat

Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta indústria d’empreses de l’INE

En valors absoluts, els subsectors més importants són el comerç a l'engròs i els/les
intermediaris/es, el comerç al detall i el transport i l’emmagatzematge (excloent d'aquestes dades
la venda de vehicles de motor) que representen més del 50% de la xifra de negocis total (Taula 5).
No obstant això, la taxa d'ocupació total que ofereixen al sector sobrepassa per escàs marge el
40%. Mentrestant, l’hostaleria i les activitats administratives i serveis auxiliars ofereixen ocupació
al 30% del sector, representant tan sols al voltant d'un 20% de la xifra de negocis.
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Taula 5: Xifres de negoci en els serveis (milers d’euros). Per agrupacions d’activitat

Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta indústria d’empreses de l’INE

Ocupació de la població
Un cop analitzats de forma general dos dels principals sectors que afecten la ciutat de
Barcelona es presenta a continuació la informació relativa a les persones ocupades per
subsectors, dades de gènere i situació professional de les mateixes.
Taula 6: Població ocupada en el sector turístic (milers de persones) 2014-III

Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta indústria d’empreses de l’INE
Taula 7: Població ocupada en el sector cultural (milers de persones) 2014-III

Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta indústria d’empreses de l’INE
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Taula 8: Població ocupada en la construcció (milers de persones) 2014-III

Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta indústria d’empreses de l’INE

Cal destacar que dels subsectors més importants, el que més ocupació ofereix és el sector turístic,
amb 410.000 persones ocupades. També es reflecteix el predomini dels homes en els sectors
cultural i hoteler, amb una presència del 60% per un 40% de dones.
Tot seguit es mostra una taula que torna a fer referència al sector serveis i que permet apreciar
dues coses importants, ja que la seva informació és actual:

I.

L’evolució respecte a les dades presentades de l’any 2012
a. El comerç a l’engròs ha caigut de 231.303 empleats en 2012 als 153.500 de l’any
2014-III
b. El comerç al detall ha crescut dels 293.940 als 323.400
c. L’ Hostaleria ha crescut fins els 249.700

II.

La seva importància global en absorbir un 74% de la població ocupada de Catalunya
Taula 9: Població ocupada en els serveis (milers de persones) 2014-III

Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta indústria d’empreses de l’INE
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Informació dels establiments
Alhora és interessant conèixer la distribució de l'ocupació a Catalunya i les característiques
de les empreses que generen ocupació:

Taula 10: Establiments. Per sector d’activitat

Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta indústria d’empreses de l’INE

De nou, el predomini dels serveis és aclaparador, amb una taxa del 80% dels establiments, a la
vegada, els establiments amb menys de 10 assalariats copen pràcticament el 95% de totes les
corporacions. Sembla que l'autoocupació s'està convertint en una sortida professional, qüestió que
es reflecteix en el fet que les empreses unipersonals són les úniques que creixen en nombre.
Pel que fa a les dades relatives a empreses, els números són molt similars als anteriors en tots els
aspectes (Taula 11).

Taula 11: Empreses. Per sector d’activitat, dimensió i condició jurídica

Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta indústria d’empreses de l’INE

Finalment, es mostra el cost laboral mitjà per treballador/a en funció del sector, on novament el
sector serveis té un paper important: els seus/seves treballadors/es són els que menys cost
laboral tenen. Tanmateix aquesta informació és massa concreta com per treure conclusions
generals sobre aquest i els altres sectors estudiats.
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Taula 12: Cost laboral per treballador i mes.

Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta indústria d’empreses de l’INE
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L’OCUPACIÓ A BARCELONA
Abans d'entrar en l'apartat final que estudiarà els sectors d'ocupació s'analitzarà
informació rellevant sobre la població activa de Barcelona.

Segmentació de la població
La taula següent desglossa les persones majors de 16 anys, en funció del seu gènere,
formació i relació amb l'activitat laboral.
Taula 13: Ocupació de majors de 16 anys, en funció del gènere, formació i la seva relació d’activitat en
Barcelona (2011)

Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta indústria d’empreses de l’INE

Com es pot veure, Barcelona compta amb una població de més 1.300.000 persones dels quals,
només compten amb treball a jornada completa 600.000, mentre que altres 400.000 no poden
treballar. És a dir, Barcelona compta amb:
I.
II.

106.623 Treballadors/es a temps parcial (11%2)
188.958 Persones buscant feina (19%)

2

Percentatge sobre la població major de 16 anys menys els estudiants, jubilats, prejubilats, pensionistes
i rendistes.
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III.
IV.

21.164 Persones amb invalidesa permanent (2%)
209.000 Ocupats tenen una formació de batxillerat o inferior (36%)

Encara que aquesta informació no fa referència als sectors d'ocupació, sí que mostra la formació
que poden tenir les persones aturades de la ciutat. Informació molt interessant a l'hora de
formalitzar un manual de prospecció i/o inserció laboral.
Per comparar aquestes dades amb Catalunya i fer referència al Barcelonès tenim la Taula 14,
Taula 14: Població per relació amb l’activitat3

Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta indústria d’empreses de l’INE

La següent taula classifica el nivell d’ocupació per sectors en Barcelona,
Taula 15: Població ocupada segons els sectors d’activitat, edat i gènere

Font: Idescat, a partir de dades de l’Enquesta indústria d’empreses de l’INE

Aquesta taula a més d'oferir els nivells d'ocupació per sector, ofereix informació sobre l'edat dels/
de les treballadors/es. Igual que a nivell de Catalunya, a Barcelona el sector serveis absorbeix la
major part del mercat laboral amb una quota del 84%.

INFORMACIÓ4 SECTORIAL5
Tot i que les perspectives no són positives, l'economia segueix funcionant i per tant segueix
havent-hi proveïdors/es de treball. Tot seguit es recollirà informació sobre la situació laboral de
diferents activitats econòmiques. Aquestes es basaran en la informació recollida per Barcelona
Treball agrupada en els 25 sectors amb futur de l'economia (Taula 16).
3

Les diferències entre la taula 15 i la 14 poden ser degudes a diferents operacions de càlcul.
Es tracta d'informació el més actualitzada possible que comprèn principalment els anys 2008-2010
amb algunes aportacions més presents.
5
Es tracta de subsectors o activitats econòmiques.
4
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Taula 16: Sectors amb futur6 de Catalunya

Font: Barcelona Treball

Aquests 25 sectors s’agruparan en 3 grups diferents:
I.
II.
III.

Consolidats
En creixement
Emergents

En un primer moment seleccionar els subsectors consolidats és una tasca relativament senzilla a
causa del seu llarg recorregut, però, a l'hora de classificar els sectors en creixement i emergents
s'entra en un terreny molt més opac. Probablement hi haurà sectors inclosos en algun grup que es
podrien haver inclòs en els altres. En qualsevol cas es tractarà de minimitzar el debat i per a això es
mostren els criteris per classificar cada subsector:
I.
II.
III.
IV.

Edat del sector
Evolució econòmica del sector
Situació en el context internacional i no en el català
Necessitat coberta pel sector

Sectors Consolidats
Els sectors tradicionals són una garantia de treball dins de l'economia. Pertanyen a
l'economia dels països des de fa dècades, la seva evolució econòmica és molt lenta i cobreixen
necessitats que es podrien considerar de primer ordre. Aquest grup absorbeix a 18 de les 25
activitats previstes a la Taula 16.

AGRICULTURA I PESCA
Es tracta d'un sector molt intensiu en mà d'obra i en maquinària. Els avenços tecnològics i
biològics seran fonamentals perquè l'activitat agrària i pesquera continuï en expansió sense

6

Aquesta classificació de futur és molt àmplia ja que comprèn sectors ja establerts (Turisme i
Hostaleria), sectors en creixement actual (Telecomunicacions i TIC) i, finalment, sectors emergents
(Smart Cities).
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modificar els entorns naturals i respectant el medi ambient. Aquesta àrea depèn en gran mesura de
les subvencions rebudes. L'any 2011 representa el 2,3% del PIB espanyol i el 0,9% del PIB català.
A nivell estatal ocupa a 732.000 persones i 54.100 a Catalunya, però, es troba en tendència
negativa, entre els motius:
I.
II.

L'envelliment de les persones ocupades (43 anys de mitjana)
Manca de relleu generacional

En aquest cas, els professionals demandats abasten tot l'àmbit de formació, des d’enginyeries fins
cicles formatius.

BANCA I FINANCES
La tendència futura d'aquest sector depèn de:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

La transparència en les seves actuacions
L’increment de qualitat en els seus serveis
La racionalització de xarxes d’oficines
La multicanalitat
L’expansió d’entitats financeres espanyoles en mercats europeus
La formació dels seus treballadors/es
L’auge de la banca ètica

El pes econòmic d'aquest sector arriba al 4,5% del PIB català, i està creixent a un ritme del 3% (5% a
Espanya). Mentrestant, el nombre de persones ocupades en aquest sector ha baixat un 3% a
Espanya i un 20% a Catalunya.
Els/les professionals més demandats/ades són els que disposen d'una titulació en administració i
direcció d'empreses acompanyada a més d'experiència professional i/o màsters o cursos
especialitzats. Sense oblidar l'exigència de competències bàsiques com els idiomes.

COMUNICACIÓ
Es tracta d'un sector molt important per la seva influència en tots els àmbits de la
societat. Està compost per dos grans àrees d'activitat: el periodisme i la comunicació audiovisual.
L'accés a Internet ha canviat dràsticament el sector i el seu model de negoci, s'estan reforçant els
grans grups multimèdia i reinventant els suports tradicionals. La seva projecció futura dependrà de
com s'adaptin a aquestes noves tecnologies i siguin capaços de satisfer al client d'altres maneres.
El volum de negoci de les empreses catalanes és d'un 17,4% del total d'Espanya. Destaca la gran
diferència en l'origen d'aquestes vendes: A Espanya el 53,4% prové del sector audiovisual mentre
que a Catalunya un 82,1% corresponen a les activitats de cinema i vídeo i enregistrament de so.
Per ocupar-se en aquest sector, és requereix un títol de grau en comunicació, complementat per
un curs especialitzat. Les ocupacions més demandades corresponen a perfils professionals
associats a la producció i periodistes polivalents. Les ocupacions de menor qualificació més
demandades són: el/la programador/a multimèdia, el/la tècnic/a en control de qualitat multimèdia
i el/la mobile game developer.
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ENERGIA I AIGUA
Tant l'energia com l'aigua són sectors estratègics en molts aspectes de la societat. Un, per
la dependència general de tot el sistema i l'altra perquè és necessària per a la vida de l'ésser humà.
El consum d'energia està caient degut en gran mesura a la crisi econòmica. Quant a la producció,
tan sols un 10% del consum es transforma a Espanya. D'altra banda, el nombre d'empreses
relacionades amb la comercialització de l'aigua és de 24.330 a Espanya, de les quals, 72,1% són
empreses instal·ladores.
A Catalunya hi ha 41.200 persones ocupades en el sector energètic, amb una gran presència
masculina (el 75% del conjunt), mentrestant, el subsector de l'aigua dóna feina a 140.500 persones
a Espanya i és el sector que més ha crescut l'any 2011 .
Els/les professionals més demandats/ades són molt diferents (tant en energia com en aigua), un
grup de persones altament qualificades per a diferents funcions i un altre de menor qualificació per
al manteniment, muntatge, etc.

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA
Aquest sector s'estructura en la indústria alimentària i la indústria d'elaboració de begudes.
Aquestes es caracteritzen per introduir cada vegada més innovacions tecnològiques que els
permetin mantenir la seva competitivitat. S'espera un increment en els processos de concentració
horitzontal i d'integració vertical per part de les PIME per la seva incapacitat d’ampliar la
dimensió.
A nivell espanyol, el valor afegit brut se situa en un 15,7% del total de la indústria espanyola amb
un volum de 94.580 milions d'euros, unes xifres relatives similars als del seu pes a Catalunya. El
nombre d'empreses agroalimentàries a la comunitat arriba al 10,3%.
L'ocupació en aquest sector és positiva, el seu atur a nivell estatal se situava al voltant del 10,5%.
A la província de Barcelona, aquesta indústria dóna feina a unes 40.000 persones. Les ocupacions
més demandades són les de tècnic/a i mecànic/a de manteniment de maquinària industrial,
comercials en el sector de l'hostaleria i cadenes alimentàries. Les qualificacions de menor
exigència són les de cicle formatiu per ocupar llocs com operari/a d'envasament o elaborador/a
de la indústria de plats preparats.

INDÚSTRIA QUÍMICA
La indústria química té molta tradició a Catalunya. Aquesta es dedica a extreure i processar
matèries primeres transformant-les en altres substàncies amb característiques diferents a les
originals. El teixit econòmic químic espanyol està format per 9.213 empreses de les quals més del
57% tenen menys de 5 treballadors/es. El volum de negoci l'any 2010 va pujar a 68.000 milions
d'euros, dels quals, el 40,4% va ser generat per Catalunya.
El sector ha perdut des de 2008 un 20% de l'ocupació, a Catalunya ofereix treball a 76.000
persones. Un dels clústers es troba a Tarragona, el qual ofereix treball a 9.221 persones i crea més
de 4.000 llocs de treball indirectes.
Es tracta d'un sector que ofereix llocs de treball molt diversos però per norma general, el personal
del sector químic està més qualificat, més ben format i amb millors sous. És previsible un
increment en les necessitats de personal a R+D+I.
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LOGÍSTICA
La logística és una activitat transversal que forma part de la majoria de sectors econòmics.
Els àmbits d'activitat que constitueixen la cadena logística són:
I.
II.
III.
IV.
V.

Compres i aprovisionament
Gestió de logística
Dipòsit
Emmagatzematge i manipulació de mercaderies
Operacions i producció

El volum de negoci d'aquest sector és de 99 milions d'euros l'any 2010. Dins del PIB català el seu
pes puja al 4%. Cal destacar, que només el port de Barcelona representa el 2% del PIB de tot
Catalunya.
La tendència en l'ocupació és, igual que en altres sectors, negativa caient un 14% l'any 2012. A
més, es tracta d'un sector amb un gran biaix de gènere ja que el 81,4% dels seus treballadors/es
són homes. A Catalunya l'any 2011 comptaven amb uns 100.000 empleats/ades, dels/de les quals,
el 40% treballaven a Barcelona (el 4,6% dels empleats/ades de la ciutat) a més d'altres 8.200
treballadors/es autònoms (en aquest cas, el 7,2 % dels autònoms de la ciutat).
L'activitat logística empra un ampli ventall de professionals en tots els nivells acadèmics. Per als
nivells més bàsics es requereix polivalència i disposar de carnets professionals per a conducció de
carretons elevadors. Les ocupacions més demandades són les de comprador/a, tècnic/a de
logística, operari/a de magatzem, cap de trànsit, etc.

SALUT
Comprèn les activitats i ocupacions destinades a recuperar, mantenir i protegir la salut de
les persones i, en aquest sentit, preveu l'assistència sanitària i la salut pública. La salut constitueix
un dels béns més preuats per la ciutadania i la seva rellevància en el progrés social i econòmic dels
països és indubtable.
El pes econòmic d'aquest sector arriba al 4,5% del PIB de Catalunya. La despesa pública de la
Generalitat és de 1.150 euros per persona, per sota de la mitjana nacional situada a 1.228 euros. La
despesa en salut de llar per any ascendeix a 1.030€ a Catalunya, 120 euros més que la mitjana
espanyola.
L'any 2012, 226.300 persones (de totes elles, 76.259 són treballadors/es públics) a Catalunya
estaven ocupades en aquest sector, un 15% menys que 12 mesos abans. Els perfils formatius més
emprats són mitjans i alts, però s'observa una tendència a l'alça en la demanda de professionals
amb cicles professionals determinats.

SERVEIS SOCIALS
El sector dels serveis socials recull un conjunt de recursos, prestacions, activitats,
programes, objectes i equipaments destinats a l'atenció social de la població. L'augment de la
demanda i la professionalització del sector estan marcant la seva evolució i la dels serveis que
presta, el que ha propiciat l'aparició de grups empresarials dedicats.
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S'estima que el sector social català dóna feina a 100.000 persones, a Espanya les dades mostren
que es tracta d'un sector amb una gran diferència de dedicació en funció del gènere, doncs el
86,3% dels treballadors/es són dones.
Els perfils professionals més demandats requereixen titulació reglada específica, així com
formació complementària. Les ocupacions més demandades estan relacionades amb els serveis
d'atenció directa a usuaris/es.

TURISME I HOSTALERIA
El turisme i l'hoteleria és un dels principals motors econòmics tant de l'Estat com de
Catalunya. Aquest sector s'estructura en tres grans àmbits d'activitat.
I.
II.
III.

L’allotjament
La restauració i la planificació
La gestió i comercialització d’ofertes i serveis turístics

L'aparició de fenòmens com el low cost, la proliferació d'Internet, l'ús dels smartphones, de les
xarxes socials i de les diferents aplicacions, l'increment sostingut dels creuers que surten de la
ciutat i la diversificació i internacionalització del turisme marcaran l'esdevenir del sector.
És l'únic sector que va generar ocupació en 2011 i un dels majors contribuents a l'increment del
PIB. El nombre de persones ocupades o disposades a treballar en el sector turístic va arribar a ser
de 2 milions de persones, és a dir, el 12% de les persones actives. A Barcelona genera uns 100.000
llocs de treball.
El 61% de les persones dedicades al sector compta amb estudis secundaris. Tot i que cada vegada
es requereixen persones més qualificades. Els coneixements transversals com els idiomes són molt
importants dins d'aquest sector. Les ocupacions de menor qualificació són les de cambrer/a, cap de
cuina o assessor/a de serveis turístics.

AUTOMOCIÓ
La indústria de l'automoció constitueix un dels sectors tractor de l'economia mundial. A
Catalunya, el sector està constituït per una àmplia oferta d’empreses fabricants i subministradores
de primer nivell que configuren una indústria potent, que demana un important volum de
productes i serveis a altres sectors d'activitat.
Aquest sector està integrat per dos àmbits d'activitat:
I.
II.

La fabricació de vehicles de motor
La fabricació de components

Cal destacar que Catalunya ocupa una posició líder en el segment de motocicletes i ciclomotors, i
compta amb una representació empresarial significativa en la branca de vehicles comercials i
industrials, autobusos i autocars. A més, també és líder a Espanya en la fabricació de sistemes i
components per a l'automoció.
La competència en aquest sector ha experimentat un increment substancial, en gran part provinent
dels països emergents. La qual cosa s'ha traduït en la deslocalització de producció.
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La dimensió mitjana de l'empresa del sector és d'unes 100 persones per empresa, molt per sobre
dels 10 treballadors/es de mitjana que té el conjunt de l'economia catalana. Aquest sector ofereix
treball al 8,3% del total de la indústria catalana. No obstant això, la tendència és negativa ja que
en els últims 10 anys l'ocupació ha caigut un 26,7%.
La formació necessària per ocupar-se en aquest sector és molt diferent, per a les ocupacions de
R+D+I (de les més demandades) es requereixen estudis superiors, però també hi ha ocupacions
amb menors exigències acadèmiques com els/les operaris/es especialistes en electricitat i
electrònica, manteniment de maquinària o maneig de robots de soldadura.

CONSTRUCCIÓ
Aquest sector aglutina un gran nombre d'activitats diferents, però, les més importants a
Espanya són:
I.
II.
III.

L’obra nova
Els acabats i rehabilitació d’edificis
La construcció de xarxes i carreteres

Aquest sector, després d’uns quants anys, està recuperant l'equilibri entre oferta i demanda. Això
implica que l'activitat amb millor previsió de futur sigui la de rehabilitació. Després d'anys de
creixement la construcció porta des del 2008 perdent llocs de treball.
La demanda de treballadors/es és escassa i se centra més en tècnics/ques especialitzats/ades com
la contractació realitzada per a projectes en edificacions sostenibles.

EDUCACIÓ
L'educació és un sector clau de qualsevol país avançat. Aquest està associat a molts
indicadors de desenvolupament dels països. El benefici econòmic queda en un segon pla ja que es
pot considerar l'educació com un instrument que millora la condició humana i la vida col·lectiva. Hi
ha molts estudis que relacionen directament el nivell d'educació amb el creixement econòmic,
tenint-la com una inversió de futur.
L'any 2012 els pressupostos de la Generalitat s’eleven a 4.669,2 milions d'euros, és a dir, un 15,5%
dels pressupostos totals. No obstant això, la tendència és negativa i des de l'any 2011 es venen
reduint. En relació amb el PIB, l'educació representa el 4,1% del Productor Interior català.
Segons els pressupostos de la Generalitat de l'any 2012, hi ha un total de 81.505 persones
ocupades en el departament d'ensenyament, de les quals, el 77,7% són personal docent. En total, a
Catalunya hi ha 118.895 professors/es d'educació primària, secundària i batxiller, a més d'altres
18.382 professors/es universitaris/es. Aquest sector requereix de persones altament qualificades
amb nivells formatius superiors.

COMERÇ
Actualment, el comerç és un dels motors de l'economia catalana i comprèn una gran
varietat de matèries i productes que són susceptibles de comercialitzar. Es pot dividir en dos tipus,
com s'ha apreciat a les taules mostrades en apartats anteriors:
I.
II.

El comerç a l’engròs
El comerç al detall

A més de dividir-se en dos tipus, també engloba dos activitats diferents:
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I.
II.

La gestió comercial
El punt de venda

Aquest ha estat un altre dels sectors sacsejats pel fenomen d'Internet, la qual cosa s'ha traduït en
les compres a distància mitjançant el ecomerce, i en definitiva, en un nou món.
Des del punt de vista econòmic, és un dels sectors més importants. En nombres, representa el 15%
del VAB Brut i un 10% del VAB total a Espanya, mentre que a Catalunya i Barcelona el VAB total
arriba al 12% i el 10,9%, respectivament. A Barcelona, es comptabilitzen 34.778 empreses i 44.874
establiments de comerç, representant el 20% i el 21,9% corresponent del total.
En el quart trimestre del 2011 Barcelona comptava amb 146.676 afiliats, 90.873 al comerç al detall i
55.803 a l’engròs. Pel que fa a l'evolució, el comerç s'ha reduït un 4,2% perdent 12.300 persones
ocupades a Catalunya.
El perfil sociolaboral de les persones ocupades en aquest sector és el d’ una dona entre 20 i 44
anys. Els perfils professionals més demandats requereixen una formació bàsica en competències
d'orientació i atenció al client, empatia, responsabilitat per la feina i habilitats comunicatives. En
definitiva, els/les professionals més demandats/ades són aquells/es que, a més d'una formació
bàsica en el sector, tenen una actitud positiva cap al treball i estan motivats/ades per treballar.
L'ocupació més demandada és la de dependent/a, que representa el 43% del personal del sector.
S'estima que un 77% dels treballadors/es del comerç ho fan directament a la venda al públic.

INDÚSTRIA METAL·LOMECÀNCIA
La indústria metal·lomecànica juga un paper clau en l'economia catalana. El seu efecte
sobre altres branques de l'economia és tal que s'afirma que la indústria metal·lomecànica hauria
de jugar un paper fonamental en el desenvolupament d'un nou model econòmic a Catalunya
basat en el subministrament de components, de productes metàl·lics adequats i en l'aplicació de
les últimes tecnologies en els processos productius.
El seu pes econòmic és de 15.600 milions d'euros el 2010, el que representa un 12,5% del pes de la
indústria catalana i un 20% del volum total del sector en el conjunt d'Espanya. Es tracta d'un
sector que es nodreix molt de les exportacions, elevant-se a Catalunya a 7.050 milions d'euros, o
el que és el mateix, el 12,8% de les exportacions catalanes i el 20,2% de les exportacions del sector
al conjunt d'Espanya.
Quant a la demanda de treballadors es requereixen perfils de diferents qualificacions, d'una
banda, professionals amb estudis de grau i, de l'altra, tècnics/ques amb formació professional. Les
ocupacions més demandades són les que desenvolupen la seva activitat en diferents àrees com la
comercial, l'oficina o els serveis postvenda.

INDÚSTRIA TÈXTIL
La indústria tèxtil comprèn un ampli conjunt d'activitats, des de la producció de fibres i
l'elaboració de peces de vestir, fins a la distribució del producte final a la persona consumidora. El
cicle complet inclou la producció de fibres naturals i químiques, les indústries tèxtils tradicionals
(que realitzen les activitats de filatura, teixidura i acabat) i la indústria de la confecció. El mercat es
distribueix entre tres grans grups de productes:
I.
II.
III.

Vestuari (engloba prop del 50% del consum total)
Tèxtils per a la llar i la decoració (30%)
Tèxtils d’ús tècnic o industrial (20%)
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Tot i ser un sector molt tradicional en els últims lustres s’han incorporat les innovacions
tecnològiques. Ha estat un dels sectors castigats per la competitivitat amb països emergents. Tot i
que sembla que la deslocalització no surt a compte, doncs grups empresarials com Zara segueixen
copant titulars amb fàbriques a països com el Marroc o el Brasil.
Malgrat la frenada, el sector manté el seu pes en el VAB, representant el 4,4%, i aglutinant el 7,3%
de l'ocupació de la indústria catalana. El 90% del total de les empreses existents (2.900) ocupen
almenys a 5 treballadors/es. Al seu torn, el nombre d'empreses amb més de 50 treballadors/es ha
caigut del 5% a menys del 3%.
La incorporació de la tecnologia a les peces de roba ha fet que la demanda de perfils professionals
tècnics qualificats hagi augmentat. Alhora també es preveu un augment de la demanda de
professionals dedicats a la investigació i al desenvolupament.

SERVIES A LES EMPRESES
Aquest sector agrupa les activitats que presten tots aquells serveis que no siguin financers
o organitzacions que els utilitzen com a inputs intermedis en la seva cadena de valor. Dins d’aquest
subsector, es poden distingir dos tipus de serveis:
I.
II.

Serveis avançats
Serveis tradicionals

Els primers, requereixen una alta formació i/o una alta tecnologia. En qualsevol cas, els serveis
abasten diversos tipus d'activitats englobades en dos grups:
I.
II.

Activitats especialitzades, científiques i tècniques
Activitats de serveis administratius i de suport

Actualment, els serveis a les empreses són un dels sectors més importants en gairebé tots els
països desenvolupats. A més, és un dels sectors amb creixement més continuat a la UE en els
últims 25 anys. A Catalunya, el sector ha arribat a les característiques d'un sector madur.
Amb 1,8 bilions d'euros, ocupa el tercer lloc en el conjunt de les activitats no financeres destinades
a la venda a la UE-27. A Catalunya, ofereix treball a 200.000 persones, i la formació d'aquestes
depèn de la subactivitat exercida:
I.
II.

En les KIBS (Knowledge Intensive Business Services), la demanda se centra en perfils de
formació acadèmica alta
En les activitats menys intensives en coneixement es sol·liciten perfils més baixos

TRANSPORT
El sector del transport abasta tres vessants diferents:
I.
II.
III.

Aeri
Terrestre
Marítim

En el cas de Barcelona i Espanya en general el transport és fonamental per l'economia. En
tractar-se d'una economia amb un pilar en el turisme és molt important comptar amb bones
estructures de transport per facilitar l'accés dels turistes. Quant a la tendència i el pes dels sectors:
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Terrestre
El transport terrestre engloba les activitats relacionades amb el desplaçament interurbà,
intraurbà i internacional de mercaderies i de persones, ja sigui en ferrocarril o per carretera. De
cara al futur, s'espera que el transport públic sigui el més potenciat dels transports possibles.
A Catalunya, el pes econòmic del transport terrestre és important. El seu volum de negoci és de
9.954.000 d'euros, el que representa el 21,8% del sector al país i el 43,8% del volum de negoci del
total del sector del transport a Catalunya.
La situació econòmica ha fet que en els últims anys es destrueixi ocupació en el sector. A Catalunya,
l'any 2011 donava feina a 110.171 persones, el que representa el 96% de les persones que
s'ocupen en el sector del transport a Catalunya. Les ocupacions més demandades poden variar
però a moltes d'elles es pot accedir amb un cicle de formació superior (conductor ferroviari o
xofer), sempre que, el sector públic segueixi apostant pel transport sostenible.

Aeri
El transport aeri ha crescut exponencialment en els últims 20 anys fins a l'arribada de les
empreses low cost. Aquest últim fet ha obligat a les empreses a especialitzar-se. Entre les mesures,
les empreses tradicionals s'han dedicat als viatges de llarga distància. Alhora, el transport de
mercaderies també s'ha convertit en una activitat essencial.
El pes del transport aeri arriba al 8% del PIB a nivell mundial. A Espanya baixa un punt i a Catalunya
baixa fins al 6,2%. L'ocupació es localitza en els aeroports, a Barcelona aquesta xifra ronda els
18.000 treballadors/es. En funció del lloc, la formació és més o menys exigent però és comú
l'exigència de l'anglès.

Marítim
El transport marítim és el mitjà de transport més antic i juga un paper essencial en el
desenvolupament econòmic i social. A Catalunya té un paper fonamental tant en el transport de
mercaderies com en el de persones.
Sembla tractar-se d'un dels sectors que no s'ha vist afectat per la crisi mundial i, fins i tot, el seu
impacte en l’economia ha crescut. El Port de Barcelona, un dels grans ports del sud de la
Mediterrània i el tercer de l'Estat en moviment de contenidors, darrere d’Algeciras i València, va
moure, en 2011, un total de 43 milions de tones (un 10% del tràfic total de mercaderies del conjunt
d'Espanya), amb un valor d’un 0,1% inferior al de 2010. Pel que fa al nombre de passatgers/es,
Barcelona es consolida com el primer port de la Mediterrània i el quart a nivell mundial. L'any 2011
va tenir un moviment de gairebé 900 creuers i 2.660.000 de passatgers/es.
L'activitat del Port de Barcelona (serveis a vaixells, serveis logístics i de transport intermodal)
genera de manera directa i indirecta un valor afegit brut (VAB) de 2,29 milions d'euros, valor que
representa un 1,4% del VAB total de l'economia catalana. L'ocupació es situa tant en els ports com
en els vaixells. Igual que en el transport aeri, la demanda de perfils professionals d'alta formació es
compagina amb activitats com la càrrega i descàrrega que no necessiten d'una qualificació elevada.
En qualsevol cas, són les ocupacions relacionades amb els serveis portuaris les menys demandades
del sector.
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Sectors en Creixement
En aquest grup s'inclouran empreses que responguin a necessitats relativament noves.
Encara que el naixement hagi estat fa uns 10 anys grosso modo, i que la seva evolució comenci a
confondre‘s amb la d'un sector madur. En aquest cas hi haurà sectors que en el context català
semblin consolidats però a nivell global es trobin en creixement. En aquest cas s’agruparà 4 de les
25 activitats.

INDÚSTRIA AEROESPACIAL
La indústria aeroespacial és un sector clau per al desenvolupament de l'economia dels
estats. Aquesta, engloba dues activitats que es diferencien principalment en el producte final i els
serveis que ofereixen:
I.
II.

L'espai
L’aeronàutica

Ambdues s'estructuren en una cadena productiva que abasta 7 etapes diferents:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Investigació
Disseny d’estructures, instruments i aplicacions
Creació de prototips
Assajos
Fabricació
Manteniment
Gestió de dades

Després d'encaixar el cop de la crisi, sembla que la indústria s'està recuperant i torna a manifestar
el seu potencial. S'estima que el sector presenta un creixement del 13% anual, i actualment
presenta el 0,6% del PIB total.
Dóna feina a unes 40.000 persones al conjunt de l'estat i entre l'any 2009 i 2010 la tendència, a
diferència d'altres sectors, va ser positiva. A més, s'estima que el nombre de llocs de treball
indirectes generats pot quadruplicar o quintuplicar la xifra anterior.
El sector demanda professionals altament qualificats donat l'alt component científic i la forta
competitivitat que caracteritza el sector. En concret, presenta un volum de llicenciats/ades,
enginyers/es i directius/ives molt elevat (72%), respecte dels/de les tècnics/ques (21%) i els/les
administratius/ives (7%).

ENERGIES RENOVABLES
S'ha optat per no incloure les energies renovables dins de l'àmbit energia i aigua ja que el
seu origen, evolució i altres factors són molt diferents. El sector de les energies renovables centra la
seva activitat en l'explotació de recursos inesgotables i respectuosos amb el medi ambient.
Precisament el seu objectiu és substituir les fonts d'energia tradicional per fonts renovables. El
sector presenta dues vessants:
I.
II.

Instal·lació i posada en marxa de noves plantes
Manteniment i operacions que es desenvolupen en les plantes

Les energies netes més importants són l'eòlica i la hidroelèctrica, representant el 83,7% del total
de l'energia transformada per les energies renovables. L'any 2011 presentaven un creixement del
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56,7% respecte de l'any 2005. Actualment, hi ha a Espanya unes 3.091 empreses dedicades
directament o indirectament al negoci de l'energia de fonts renovables. No obstant això, el sector
encara s'està desenvolupant, el que provoca que algunes tecnologies presentin expectatives de
rendibilitat baixes a llarg termini.
Espanya, comptava l'any 2010 amb uns 148.000 llocs de treball vinculats al sector, dels quals
88.209 eren directes. A Catalunya, l'any 2010 les energies renovables ocupen 6.164 persones. La
majoria de les ocupacions del sector requereixen un perfil professional molt qualificat on el pes de
la formació específica és un factor determinant.

TELECOMUNICACIONS I TIC
El sector de les telecomunicacions i les TIC comprèn les tecnologies, eines i serveis
necessaris per a la gestió, la transformació i la transmissió de la informació a través de qualsevol
canal de comunicació, ja sigui físic o per l'aire. Els seus principals àmbits d'activitat estan dividits en
els dos subsectors que li donen nom:
I.

II.

Telecomunicacions
a. Per satèl·lit i posicionament
b. Per cable
c. Per mòbil i radioenllaços
TIC
a. Tractament digital i processament de dades
b. Seguretat, disseny i desenvolupament de software i hardware
c. Serveis comercials, suport tècnic i manteniments

Aquest sector sempre ha estat vinculat a l'emergència i el desenvolupament i malgrat la seva
recent explosió ja ha vist néixer el boom de les aplicacions mòbils i tot allò relacionat amb els
smartphones. El volum de negoci és de 104.374.000 d'euros al mercat espanyol (un 6% del PIB). El
96% de les empreses establertes en aquest sector són microempreses o PIME. Catalunya compta
amb 5.203 de les 25.000 empreses de l'estat.
Catalunya, només superada per Madrid, és la segona comunitat autònoma amb més llocs de treball
en el sector, l'any 2011 la xifra ascendia a 80.000. El sector demanda perfils professionals
qualificats amb titulacions mitjanes i superiors, sobretot, en els àmbits de la consultoria
tecnològica. A aquests perfils se'ls requereix una formació de base tecnològica però
complementada amb una formació de gestió empresarial.

BENESTAR I IMATGE PERSONAL
El sector del benestar i la imatge personal abasta tots els serveis relacionats amb la millora
o modificació de l'aspecte físic. Aquest sector podria estar inclòs perfectament en el grup anterior a
causa de la important presència de les perruqueries en el seu pes econòmic (el 85% del negoci),
però, els centres d'estètica es troben en expansió i cada vegada compten amb més pes en el
mateix, amb unes vendes de 555 milions d'euros. A més, són aquests precisament els que tenen
un futur més prometedor (les seves vendes s'estan expandint) mentre que les perruqueries es
troben en recessió.
En aquesta àrea es requereixen professionals polivalents capaços/es de realitzar tasques variades i
heterogènies. És a dir, s'exigeixen unes competències transversals importants. A més, les
característiques intrínseques del sector, que evoluciona contínuament, obligaran als i les
professionals a mantenir-se actualitzats/ades en tot moment.
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L'àmbit del manteniment físic constitueix un dels que ofereixen més possibilitats d'ocupació. Tot i
que l'àmbit de la perruqueria es troba en recessió, segueix generant més demanda de
professionals, encara que les ocupacions tradicionals s'han d'adaptar a nous requeriments.

Sectors Emergents
Aquest últim grup abastarà els sectors amb menys de 10 anys de vida que responguin a
necessitats molt més noves i l'evolució econòmica encara no s’hagi enlairat. Evidentment aquest
grup és el menys nombrós i només comprèn 3 de les 25 activitats englobades a la Taula 16.

MEDI AMBIENT
El sector del medi ambient agrupa les activitats que generen béns i serveis en relació a la
gestió, la restauració, la millora i la prevenció i el control dels impactes ambientals sobre les aigües,
l'aire i el sòl, etc.
Aquest sector es troba dividit en quatre àmbits diferents:
I.
II.
III.
IV.

Control i anàlisi ambiental
Gestió d’espais naturals
Gestió ambiental
Serveis de divulgació, educació i assessorament ambiental

Encara que no es tracti d'activitats en absolut noves, la problemàtica ambiental cada vegada és més
important i, per tant, els recursos dedicats a la mateixa hauran incrementar-se a mesura que la
situació empitjori. Programes com Horitzó 2020 afavoreix que aquest tipus de negocis segueixin
creixent.
L'any 2005 es van facturar 20.000 milions d'euros, i el sector va aconseguir el seu màxim l'any
2008 amb 46.608 milions d'euros, però, des de llavors la seva xifra de vendes ha caigut.
L'ocupació que genera l'economia verda i el medi ambient apunten que el sector dóna feina a prop
de mig milió de persones. En els propers anys, la UE seguirà donant prioritat als serveis ambientals
tals com el tractament de residus, aigües residuals, edificació ecosostenible i disminució dels gasos
hivernacle.
El sector fomenta la generació de llocs de treball d'alta qualitat que exigeixen una alta
qualificació i molt específica. No obstant això, des del sector s'apunta que també són necessaris
treballadors/es de formació més generalista, donat el caràcter multidisciplinari del sector.

BIOTECNOLOGIA I MEDICINA
Els principals àmbits d'activitat de la biotecnologia són l'agroalimentari, el de la salut i el de
la producció i biotecnologia industrial. La coordinació per part de l'administració catalana
d'impulsar l'R+D i l'economia del coneixement s'ha situat a Catalunya en una situació estratègica en
aquest àmbit. Tal és la situació, que, actualment, Catalunya és el referent al sud d'Europa.
L'any 2010 la facturació de les companyies del sector biotecnològic es va incrementar en un 11%
respecte a l'any anterior, superant els 60.000 milions d'euros. Dels quals, el 25% van ser facturats
a Catalunya, la qual cosa també va suposar un increment del 11%.
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L'any 2010 la comunitat autònoma, un total de 22.000 persones treballaven per a empreses
biotecnològiques i pràcticament 8.000 ho feien en grups de recerca. Com es d’esperar, els llocs de
treball demandats pel sector són altament qualificats, sent la menor exigència una llicenciatura o
grau.

SMART CITIES
Smart City és el terme que defineix el nou model de ciutat que integra iniciatives
orientades a millorar la sostenibilitat mediambiental i econòmica, així com la gestió eficient dels
seus serveis, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones i permetre, a llarg
termini, una reducció de la despesa pública.
Aquest sector es troba format pels següents àmbits d'activitat:
I.
II.
III.
IV.

Mobilitat urbana
Sostenibilitat mediambiental i gestió d’infraestructures
Ciutadania, governança i economia
Salut i serveis socials

La transversalitat del sector fa que a dia d'avui no es tinguin dades econòmiques concretes. No
obstant, sí que hi ha previsions com la feta per Ferrovial que estima que d'aquí a 10 anys la xifra es
situarà al voltant dels 10.000 milions d'euros.
En tractar-se d'un sector completament nou i encara per desenvolupar requereixen i ofereixen
oportunitats de feina a professionals de formacions i camps molt diversos. Encara que, igual que
abans, es preveu que la major demanda recaigui sobre les persones amb formació en tecnologia.
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CONCLUSIONS
Després d'una anàlisi exhaustiva i amb tota la informació estudiada es pot afirmar que la
situació és molt complicada. La crisi econòmica, l'augment de l'atur, l'absència de transferència de
creixement econòmic a la societat fa molt possible que l'exclusió augmenti dramàticament en el
futur pròxim.
Per evitar-ho i aconseguir que els col·lectius afectats trobin amb més facilitat feina s'han de
donar tres condicions indispensables:
I.
II.
III.

Localitzar un subsector o activitat econòmica que es trobi en creixement econòmic
Assegurar que en aquest sector aquest creixement es tradueix en una major taxa
d'ocupació laboral
Materialitzar que aquesta contractació de personal es fa per perfils sociolaborals de tot
tipus, especialment els menys qualificats.

De les 25 activitats estudiades només unes poques compleixen els tres requisits establerts amb
garanties:
I.
II.
III.
IV.

Turisme i Hostaleria
Comerç
Indústria Metal·lomecánica
Indústria Aeroespacial

Tot i així, hi ha d’altres que els compleixen amb menor rigor:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Agricultura i pesca
Aigua i energia
Indústria agroalimentària
Logística
TIC
Benestar i imatge personal

En qualsevol cas, sembla interessant centrar l'activitat de prospecció en els sectors econòmics
que bé, o siguin motors importants de l'economia barcelonina (per exemple el turisme i
l'hostaleria o la indústria metal·lomecànica), o que es trobin en creixement i en un futur puguin
convertir-se en aquests impulsors (la indústria aeroespacial o les Smart cities).
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ANNEX I: ACTUALITZACIÓ DE LA SITUACIÓ LABORAL A BARCELONA
A l'apartat "L'ocupació a Barcelona" es feia referència a l'evolució de diferents indicadors
sobre la situació laboral dels habitants de la ciutat a partir de les dades disponibles corresponents a
període 2011 i 2012). Posteriorment a l’anàlisi anterior, s'ha tingut accés a dades més actuals sobre
l’ocupació (tercer trimestre de l'any 2014), per tant, en aquest apartat es profunditzarà en aquest
període i en aquest àmbit.
Es començarà analitzant l'evolució de la població activa de la ciutat i la situació en què es troben
els membres del sector inactiu:
Taula 17: Població de Barcelona. Dades generals (en milers)

Font: Consell Econòmic i Social de Barcelona
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Aquesta taula cal analitzar-la des de tres punts de vista:
I.
II.
III.

El canvi en valor absolut
El canvi entre els dos tercers trimestres de cada any
L’evolució durant l’any

Pel que fa a la variació absoluta, es pot apreciar que la població total, la població activa i la
població inactiva dedicada a estudiar han caigut en aquests dos últims anys, mentre que la població
inactiva i els pensionistes han augmentat. És a dir, tots els indicadors que podien empitjorà, així
s'han reflectit.
La comparació entre els dos tercers trimestres mostra resultats similars als de l'anterior paràgraf.
On sí s'aprecia certa millora és en la pròpia evolució de l'any 2014. La població total ha crescut i la
població activa està a punt de sortir de la recessió. La nota negativa la deixen els estudiants que
han caigut pràcticament en un 25% en tan sols un trimestre (tendència no reflectida en el tercer
trimestre de l'any 2014).
Quant a l'evolució de la població activa i les seves característiques, es presenta la següent taula,
Taula 18: Evolució de la població activa a Barcelona

Font: Consell Econòmic i Social de Barcelona
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A partir de la taula 18 es pot afirmar que tots els indicadors continuen en una tendència negativa
excepte el nombre de dones actives que sembla estar a punt de frenar la recessió i començar a
créixer (Taula 18 i Gràfic 1). Alhora, la població activa, els estudis de la qual es troben a la primera
etapa de secundària és l'únic grup social de la població activa que ha crescut.
Gràfic 1: Dades Barcelona: Població Activa per sexes

Fuente: Consell Econòmic i Social de Barcelona

Pel que fa a l'anàlisi sobre la població activa en funció del sector,
Taula 19: Població ocupada a Barcelona. Per sectors econòmics

Font: Consell Econòmic i Social de Barcelona

Com es pot apreciar, la tendència en els últims 5 anys ha estat negativa en tots els sectors, sent la
construcció l’activitat que ha empitjorat més, perdent més del 50% de la seva població ocupada.
La presència del sector agrari és testimonial, mentre que la indústria sembla estar recuperant-se
aquest any 2014 (poc a poc). Finalment, el sector serveis sembla que està frenant la seva recessió,
però a dia d'avui, segueix sense aconseguir crear població ocupada.
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En la gràfica següent queda palès el pes de cada sector dins de la població ocupada a Barcelona, i
el sector serveis el principal sector. L'evolució negativa des de l'any 2008 també es reflecteix de
manera clara en aquest histograma.
Gràfic 2: Evolució de la població ocupada a Barcelona. Per sectors econòmics

Font: Consell Econòmic i Social de Barcelona

A la taula de la següent pàgina, es desglossa la població ocupada a Barcelona per branques
d'activitat.
Per comprendre la taula 20 caldrà atendre aquesta llegenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques
Energia, aigua, química, cautxú i metal·lúrgica, maquinària, material elèctric i de transport
Construcció
Comerç i reparacions, hostaleria
Transports i emmagatzematge
Informació i comunicacions
Activitats financeres, immobiliàries, professionals, administratives i serveis auxiliars
Administració pública, educació i sanitat
Activitats culturals i esportives, i altres
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Taula 20: Població ocupada no agrària Barcelona. Per branques d’activitat

Font: Consell Econòmic i Social de Barcelona

L'any 2014 s'observa com les branques I, II, III, VII i IX es troben dins d'una dinàmica positiva que
els està portant a que la seva població ocupada augmenti. Mentrestant, les altres branques
segueixen una tendència negativa, sent les branques IV i VIII les més afectades per aquesta
pèrdua.
A la pàgina següent es mostra la Taula 21 que fa referència a les taxes de canvi a Barcelona ciutat,
Barcelona província, Catalunya i Espanya que servirà per comparar l'evolució de la ciutat amb
altres àrees geogràfiques interessants.
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Taula 21: Taxes a Barcelona i altres àmbits. Variació interanual. En termes absoluts

Font: Consell Econòmic i Social de Barcelona

Com es pot apreciar, les últimes dades de la ciutat són "positives":
I.
II.
III.

La taxa d'activitat en el 2014 va començar amb una caiguda de l’1,6% per acabar creixent
un 0'3%
La taxa d'ocupació el 2014 va començar amb un descens de l’1'9% per acabar amb un
esperançador 1'7% d'expansió
La taxa d'atur el 2014 va iniciar l'any amb un creixement del 0'8% per finalitzar el tercer
trimestre amb una reducció del 0'5%

La situació a la província de Barcelona és millor tret de la taxa d'activitat, la qual ha caigut un 0'5%.
A nivell de Catalunya passa el mateix, tots els indicadors són millors excepte la taxa d'activitat.
Finalment, a nivell estatal, la situació és pràcticament la mateixa que s'està vivint a Barcelona
ciutat.
En els gràfics 3 i 4 s'aprecia molt millor l'evolució dels indicadors d'atur i ocupació a diferents
nivells de comparació. En ells es pot observar que la tendència dels quatre àmbits geogràfics és
molt similar, ja que descriuen les mateixes corbes, només que unes es troben desplaçades més
amunt. En aquest cas, és la ciutat comtal és la que presenta millors registres.
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Gràfic 3: Evolució de la taxa d’atur a Barcelona i altres àmbits

Font: Consell Econòmic i Social de Barcelona

Gràfic 4: Evolució de la taxa d’ocupació a Barcelona i altres àmbits

Font: Consell Econòmic i Social de Barcelona

Finalment, al gràfic 5 es presenta la contractació a Barcelona en funció del tipus de contracte.
Gràfic 5: Contractació a Barcelona per tipus de contracte

Font: Consell Econòmic i Social de Barcelona

És patent la manca de contractes indefinits i la tendència summament alcista dels contractes
temporals. A més, sembla ser que la creació de contractes indefinits s'està frenant en l'últim
trimestre de l'any, com mostra la seva disminució de pendent.
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ANNEX II: ACTUALITZACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ LABORAL A BARCELONA,
ANÀLISI PER BARRIS
Com a estudi previ es destacaran dos factors en els quals s'aprecia una correlació forta i,
més probablement, una relació de causalitat entre ells i la taxa de atur:
I.

II.

Renda familiar: Dels 10 barris amb una renda familiar més alta, 8 d'ells es troben entre els
que tenen una menor taxa d'atur mentre que de les 10 zones amb major taxa d'atur, 6 es
troben entre les que tenen menor renda familiar.
Nivell formatiu: Els barris que compten amb una població més formada (estudis superiors)
són precisament els barris amb menor taxa d'atur, i paral·lelament es troben entre els
districtes amb major renda familiar. Evidentment, la correlació també es presenta per al
cas de les zones que compten amb menor formació acadèmica ja que són precisament
aquestes les que compten amb una major taxa d'atur i menor renda familiar.

El barri amb percentatges d'atur més elevat és el barri de Nou Barris mentre que Sarrià-Sant
Gervasi és el districte que es troba en l'altre extrem. D'altra banda, els aturats de llarga durada es
concentren en:
I.
II.
III.

Sant Andreu
Sant Martí
Horta-Guinardó

Trobant el seu pol oposat a:
I.
II.
III.
IV.
V.

Sarrià-Sant Gervasi
Eixample
Ciutat vella
Gràcia
Sants i Montjuïc

A continuació es presenten una sèrie de taules que serviran per analitzar la població de la ciutat de
Barcelona en funció de la seva residència geogràfica, dividida en funció dels diferents barris de la
ciutat, i altres característiques.
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Taula 22: Rànquing segons % variació d’atur registrat

Districtes

Barris

Els 10 barris amb millor comportament d'atur
4
21. Pedralbes
5
23. Sarrià
2
8. L'Antiga Esquerra de l'Eixample
2
10. Sant Antoni
5
26. Sant Gervasi - Galvany
7
42. La Clota
6
31. Vila de Gràcia
7
36. Font d'en Fargues
7
37. Carmel
2
7. Dreta de l'Eixample
Els 10 barris amb pitjor comportament d'atur
8
46. Turó de la Peira
3
15. Hostafrancs
8
47. Can Peguera
3
16. Bordeta
9
58. Baró de Viver
10
69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
9
60. Sant Andreu
9
59. Bon Pastor
10
70. El Besòs i el Maresme
3
13. La Marina de Port

Variació desembre
2013/2014
-14,8%
-13,1%
-13,0%
-12,6%
-12,4%
-12,0%
-11,1%
-11,0%
-10,8%
-10,7%
-5,7%
-5,5%
-5,5%
-5,5%
-5,1%
-4,9%
-4,9%
-4,8%
-4,8%
-2,6%

Font: CESB

En aquesta taula es pot apreciar que la variació interanual de desembre és positiva en tots els
barris de la ciutat.
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En la taula 23 es mostren els barris classificats en funció del percentatge d'aturats respecte del
total de la ciutat. Mentre que en la 24 s'analitza la taxa d'atur per a cada barri.
Taula 23: Rànquing segons % sobre l'atur total de la ciutat

Barris
% sobre total aturats
1. Raval
4,3%
60. Sant Andreu
3,9%
11. Poble Sec - AEI Parc Montjuïc
3,2%
9. Nova Esquerra de l'Eixample
3,0%
31. Vila de Gràcia
2,8%
6. Sagrada Família
2,8%
64. Camp de l'Arpa del Clot
2,5%
19. Les Corts
2,4%
18. Sants
2,4%
37. Carmel
2,3%
Font: CESB
Taula 24: Rànquing segons el pes de l'atur sobre la població de 16-64 anys. Desembre 2014

Districte

Barris

Els 10 barris amb major pes d'atur
8
55. Ciutat Meridiana
3
12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
8
53. Trinitat Nova
8
56. Vallbona
9
57. Trinitat Vella
8
48. Guineueta
8
54. Torre Baró
10
70. El Besòs i el Maresme
8
49. Canyelles
8
51. Verdun
Els 10 barris amb menor pes d'atur
2
8. L'Antiga Esquerra de l'Eixample
5
27. El Putxet i el Farró
7
42. La Clota
2
7. Dreta de l'Eixample
5
25. Sant Gervasi - la Bonanova
5
26. Sant Gervasi - Galvany
5
24. Tres Torres
5
22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
5
23. Sarrià
4
21. Pedralbes

% atur/població
16-64 anys
18,8
18,7
18,1
17,4
16,6
14,2
13,8
13,8
13,7
13,3
7,3
7,1
6,6
6,3
5,1
5,1
4,6
4,0
4,0
3,9

Font: CESB
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A continuació es mostra una il·lustració que plasma el nombre d'aturats per barri a desembre de 2014.
Il·lustració 2: Atur registrat als barris de Barcelona. Desembre 2014

Font: CESB
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Mentre que la variació de l'atur interanual dels barris, en funció del gènere, es mostra en les dos
taules següents,
Taula 25: Rànquing segons % variació atur masculí registrat. Desembre 2014

Districtes

Barris

Variació desembre
2013/2014

Els 10 barris amb millor comportament d'atur
4
21. Pedralbes
3
12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca
5
23. Sarrià
7
42. La Clota
2
10. Sant Antoni
2
8. L'Antiga Esquerra de l'Eixample
6
31. Vila de Gràcia
5
26. Sant Gervasi - Galvany
10
66. Parc i la Llacuna del Poblenou
7
36. Font d'en Fargues
Els 10 barris amb pitjor comportament d'atur
10
69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
8
46. Turó de la Peira
8
47. Can Peguera
8
48. Guineueta
8
51. Verdun
8
49. Canyelles
8
50. Roquetes
5
22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
5
25. Sant Gervasi - la Bonanova
5
24. Tres Torres

-22,1%
-15,8%
-15,6%
-15,4%
-14,1%
-12,9%
-12,8%
-12,8%
-12,6%
-12,5%
-6,1%
-5,9%
-5,9%
-5,8%
-5,7%
-5,7%
-5,6%
-3,4%
-3,2%
-3,1%

Font: CESB
Tabla 26: Rànquing segons % variació atur femení registrat. Desembre 2014

Districtes

Barris

Els 10 barris amb millor comportament de l'atur
5
22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
5
24. Tres Torres
2
8. L'Antiga Esquerra de l'Eixample
5
25. Sant Gervasi - la Bonanova
5
26. Sant Gervasi - Galvany
5
23. Sarrià
2
10. Sant Antoni
7
35. Guinardó
2
9. Nova Esquerra de l'Eixample
6
30. La Salut
Els 10 barris amb pitjor comportament de l'atur
9
58. Baró de Viver
9
60. Sant Andreu
9
59. Bon Pastor
8
53. Trinitat Nova
8
56. Vallbona
9
57. Trinitat Vella
8
55. Ciutat Meridiana
8
54. Torre Baró
3
13. la Marina de Port
3
12. Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca

Variació desembre
2013/2014
-15,5%
-15,2%
-13,0%
-12,4%
-12,0%
-11,1%
-11,1%
-10,3%
-9,9%
-9,8%
-2,2%
-1,7%
-1,7%
0,0%
0,0%
0,8%
0,9%
1,0%
1,5%
5,7%

Font: CESB
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Com es pot apreciar, no hi ha homogeneïtat ja que els barris no es repeteixen excepte casos
puntuals
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A continuació es mostren quatre il·lustracions que fan referència a l'atur de llarga durada, la renda familiar i la formació en funció dels barris.
Il·lustració 3: Atur registrat als barris de Barcelona. Desembre 2014

Font: CESB
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Il·lustració 4: Índex de renda familiar disponible per barris. Any 2013

Font: CESB
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Il·lustració 5: Nivell formatiu als barris de Barcelona. Percentatge de població del barri amb estudis fins a primària. Any 2014

Font: CESB
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Il·lustració 6: Percentatge de població del barri amb estudis superiors

Font: CESB
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De l’anterior informació, es destaca que si bé s'era conscient de la desigualtat existent dins de la
ciutat, en cap cas s'esperava que arribés a aquests nivells afectant a pilars tan importants com els
estudis, la renda familiar i l'atur, per la qual cosa queda molt treball per davant.
Finalment, es presenta una taula dels diferents districtes de la ciutat, sense entrar als barris, que
mostra les dades més importants relatives a l'atur. A diferència de la classificació en funció dels
barris, la classificació per districtes és molt més homogènia.

Tabla 27: Atur registrat als districtes de Barcelona. Desembre 2014

Districtes
Barcelona
1. Ciutat Vella
2. Eixample
3. Sants-Montjuïc
4. Les Corts
5. Sarrià-S.Gervasi
6. Gràcia
7. Horta-Guinardó
8.Nou Barris
9. Sant Andreu
10. Sant Martí
No consta

Variació
interanual

Desembre

Pes atur
registrat/
població
16-64 anys*

Pes aturats
més de 12
mesos

99.060

-8,0%

9,7

43,7%

8.361
13.352
12.138
3.959
4.694
6.448
10.726
13.436
10.156
15.779
11

-7,3%
-10,6%
-6,1%
-7,6%
-10,6%
-9,9%
-9,3%
-6,5%
-6,4%
-7,5%
-40,0%

11,2
7,6
10,0
7,8
5,2
8,1
10,2
13,1
10,7
10,3
-

40,0%
41,6%
43,1%
43,7%
40,0%
40,6%
45,5%
45,4%
47,0%
45,2%
40,0%

Font: CESB
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ANNEX III: ACTUALITZACIÓ SOBRE ELS SECTORS D’OCUPACIÓ
En aquest annex es realitzarà una actualització amb informació dels anys 2013 i 2014
referent als sectors d'ocupació de Barcelona.

Turisme i Hostaleria
En parlar de Barcelona, Catalunya i Espanya, s'ha de parlar del sector del turisme i
l'hostaleria, un dels referents i pilars de l'economia. Això es reflecteix en dades com,
I.
II.
III.
IV.
V.

L'hostaleria a Barcelona compta amb 70.726 afiliats a la seguretat social.
A Catalunya hi ha 300.000 persones ocupades pel sector.
La taxa d'atur del sector es troba 8 punts per sota de la mitjana.
L'aportació del sector al PIB (tant català com a espanyol) ronda l’11%.
El nombre de persones ocupades en 2014 ha registrat la major alçada en 6 anys.
Gràfic 6: Treballadors en el sector turístic

Font: Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme

Aquests nombres mostren la gran importància d'aquesta activitat econòmica i es reflecteix en la
correlació entre l'evolució del PIB total i el PIB turístic en el gràfic 7.
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Gràfic 7: Comparació PIB turístic (ISTE) amb el PIB general de l’economia espanyola

Font: Exceltur, INE y Consensus Forecasts

Telecomunicacions i TIC
Les xifres d'aquest sector es reflecteixen en les taules 28 i 29.
Taula 28: Estat econòmic del sector TIC

Font: Barcelona Treball
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Taula 29: Situació de l’ocupació del sector TIC

Font: Barcelona Treball

La destrucció d'ocupació en aquest cas ha afectat en major grau als perfils sociolaborals de baixa
qualificació, un 12,4% enfront de l'1,1% dels acomiadaments relacionats amb perfils amb alta
formació. Estem davant d’un dels sectors més importants en valors absoluts:
I.
II.
III.
IV.

El sector aporta el 21% del total de les ofertes publicades en Infojobs (2012).
Les apps generaran 5 milions de llocs de treball d'aquí a 2018 a Europa.
Creix la demanda de treballadors autònoms o freelance (el 24% de les ofertes de freelance
eren del sector).
El sector mòbil genera noves oportunitats.

Banca i Finances
Les següents taules resumeixen l'estat del sector.
Taula 30: Estat econòmic del sector Banca i Finances

Font: Barcelona Treball
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Taula 31: Situació de l’ocupació del sector Banca i Finances

Font: Barcelona Treball

Com ja s'esmentava en la primera anàlisi del sector (pàgina 13), les ocupacions demandes
requereixen d'una alta formació i qualificació, situació que no ha canviat en dos anys.

Smart cities
Aquesta és una de les actualitzacions més esperades ja que l'evolució emergent les
activitats se’n deriven en dos anys pot ser magnífic i la nova informació sobre aquest tema és molt
important. Algunes xifres interessants són:
I.
II.
III.
IV.
V.

El 20% de la població viu a les ciutats i genera el 60% del PIB Mundial.
Les ciutats consumeixen el 75% dels recursos ocupant el 2% de la superfície total.
Una reducció del 25% del cost administratiu mitjançant la digitalització pot implicar un
estalvi de l'1,5% en el PIB.
La congestió del trànsit suposa entre l’1% i el 4% del cost del PIB de Barcelona.
Les tecnologies donen treball al 4% de les persones de Catalunya.

Les Smart Cities s'estructuren en 4 branques diferents:
I.
II.
III.
IV.

Mobilitat urbana
Sostenibilitat mediambiental i gestió d'infraestructures
Ciutadania, governança i economia
Salut i Serveis Socials

Les oportunitats en aquest àmbit, ara com ara, es reflecteixen majoritàriament en el sector públic
ja que les Smart Cities es troben molt impulsades per les administracions locals, regionals,
nacionals i europees. Els/les professionals més demandats són les els informàtics i els de
telecomunicacions.
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Logística
El pes del sector representa el 4% de l'economia catalana. Mentrestant, el valor de les
exportacions ha augmentat un 6% i continua amb la tendència alcista dels últims anys, sent els
productes alimentaris i begudes els que més van augmentar entre 2011 i 2013, gairebé un 15%. Per
cada 100 persones ocupades en el sector industrial es troben 20 en el sector logístic (2012).
Pel que fa a les empreses, el 5,2% de les empreses de Barcelona pertanyen al sector, aquestes es
reparteixen així:
I.
II.
III.

Un 56,1% tenen menys de 10 empleats
Un 16% compta entre 10 i 19 empleats
Un 10% empra entre 20 i 49

L'any 2013, la facturació dels operadors logístics va créixer un 2% aconseguint els 3.600 milions
d’euros.
Gràfic 8: Empleats Logística i Indústria

Font: Barcelona Treball

Altres factors a tenir en compte és que a Catalunya els centres logístics estan augmentant i la
subcontractació de les operacions logístiques s'està generalitzant. Al seu torn, el futur sembla
optimista:
I.
II.
III.

El comerç electrònic genera oportunitats de negoci en el sector.
El futur Corredor del Mediterrani facilitarà la creació de nous parcs logístics, implantació
de noves empreses i activitats logístiques a Barcelona i Catalunya.
Espanya actualment ocupa el 18è lloc en l'Índex de Compliment Logístic mundial, és a dir,
una pujada de 7 llocs des de 2007.

Màrqueting
Si bé aquest sector no apareixia en la primera anàlisi, s'ha decidit afegir-lo en aquest annex
per la seva evolució positiva. L'estat del sector es determinarà mitjançant la següent informació:
I.

El sector va representar l'1,12% del PIB espanyol l'any 2011.
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II.

El nombre d'empreses de publicitat i estudis de mercat segueix creixent, l'any 2013
representaven el 20% de les empreses totals.
Taula 32

Font: Barcelona Treball

III.
IV.
V.

83.500 persones són les que ocupa el sector a nivell estatal a finals de l'any 2012.
L'any 2013 la inversió publicitària va caure un 3,7% respecte al 2012, una millora tenint en
compte que l'any anterior la caiguda va ascendir al 10%.
La xifra de negoci del sector va ascendir a 438.208 milions d’euros, del total el 80% va
pertànyer a empreses nacionals.

Evidentment s'està davant d’un sector que demanda professionals qualificats, ja siguin perfils
tècnics o professionals de carrera dins del sector.

Biotecnologia i Biomedicina
L'any 2013, les xifres del sector demostren que el potencial és immens:
I.

II.
III.
IV.
V.

Catalunya comptava amb 512 empreses en l'àmbit de ciències de la vida (194 pertanyents
a la biotecnologia) amb una facturació d'11.527 milions d’euros i més de 33.000
treballadors representant un 5,8% del PIB.
S'estima en 5.000 milions d’euros el volum de negoci de la biotecnologia.
Des del començament del mil·lenni, el nombre d'empreses s'ha duplicat.
El 80% de les empreses són Pimes.
Les empreses biotecnològiques catalanes van destinar 154,8 milions d’euros a recerca i
desenvolupament.

Catalunya ofereix moltíssimes possibilitats en aquest sector, no obstant això, la formació per
treballar ha de ser molt alta ja que es tracta d'un sector molt intensiu en coneixement.

Comerç
Si bé no es pot comptar amb dades oficials actuals respecte dels anys 2014 i 2015, sí que es
pot fer una estimació de la situació actual. Sembla ser que, a poc a poc, s'està creant ocupació en
l'economia espanyola i són precisament els sectors comerç, ocupació pública i hostaleria els que
concentren els nous treballs. Dins del propi comerç, les ofertes d'ocupació en el sector retail van
créixer un 115% a Espanya l'any 2013. En qualsevol cas, no només la situació és propícia per la
creació d'ocupació, també la percepció que els/les consumidors/es cada vegada consumeixen més i
semblen estar recuperant la confiança, com mostra la Taula 33, per tant, fan creure que el comerç
creixerà en un futur proper.
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Taula 33: CIS, Estudi núm. 3054, ICC de Febrer

Font : CIS

Energia, Aigua i Energies renovables
La recent aposta de l'Ajuntament de Barcelona per l'autosuficiència energètica és una bona
notícia per al sector. Si bé és cert que l'autosuficiència s'aconsegueix a través de controlar el
consum, també serà fonamental la generació d'energia. En aquesta línia, Barcelona impulsarà la
transformació d'energia aprofitant les condicions climàtiques de la ciutat, és a dir, el sòl i el vent.
Això es traduirà en la instal·lació de plaques fotovoltaiques i molins eòlics a la ciutat i voltants, amb
la conseqüent contractació de mà d'obra, per la qual cosa si aquest pla es materialitza de forma
ràpida podem estar davant d’una bona notícia.

Automoció i Indústria química
A principis de març de 2015 es va celebrar a Barcelona el Cercle d’Economia que va
comptar amb una jornada dedicada a la indústria de l'automòbil. En aquest congrés es van donar
cita importants representants de la indústria que van analitzar el futur del sector. Les conclusions
més importants van ser:
I.
II.
III.

El sector de l'automòbil és un sector madur però no obsolet.
Espanya espera fabricar 3 milions d'automòbils en 2015, 200.000 més que l'any passat.
Els vehicles del futur impulsaran la indústria.

En aquesta línia, el ministre d'Economia i Competitivitat, Luis De Guindos, ha assegurat en unes
declaracions de març de 2015 que l'economia creixerà entre un 2,5% i 3% i ha recalcat l'auge de la
indústria química i automobilística a causa del gran nombre d'exportacions que realitzen. Per tant,
sembla que s'està davant de dos possibles sectors de referència a curt termini en l'economia
espanyola i barcelonina.

Indústria tèxtil
Si bé tota la informació publicada fins ara semblava positiva, les notícies negatives arriben
en la indústria tèxtil. La facturació va caure al novembre del 2014 per cinquena vegada en 2014.
Després de dues pujades al setembre i octubre en el mes següent es va produir una caiguda de
l’1%. Sembla que la situació del sector encara és imprevisible i no se sap quina serà la seva
tendència en un futur proper.
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Construcció
La construcció és un altre d'aquests sectors que sembla que comença a recuperar-se. El gran
motiu en aquest cas resideix en que la construcció durant la crisi, literalment, s'ha congelat i a poc
a poc anirà evolucionant a millor o, almenys, el ministre d'economia Luis De Guindos, així ho creu.
És a dir, creix perquè s'ha tocat fons i així s'està reflectint en altres zones geogràfiques de la
península com a Euskadi. En qualsevol cas aquesta visió fa referència al futur a curt-mig termini del
sector. Mentrestant, els últims resultats publicats a l'Informe d'Evolució del Sector de la
Construcció afirmaven que a Catalunya en el tercer trimestre de 2014:
I.
II.
III.

La població ocupada havia caigut un 3,97% respecte a l'any anterior.
Les transaccions s'haurien reduït en un 3,51%.
La construcció d'habitatge nou en comparació al 2013 està 37 punts per sota.

Per tant, tot i que les previsions són positives, les últimes dades no són tan esperançadores.
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