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PRESENTACIÓ 

 
 
 
 
Una crisi econòmica és la fase més depressiva de l’evolució d’un procés econòmic recessiu 

 
 
 
El 2008 s’inicia la darrera crisi econòmica al nostre país. Els indicadors macroeconòmics marquen els 

darrers mesos del 2013 com el final d’aquesta etapa i en el 2014 com l’inici de la recuperació 

econòmica. Tot i que la recessió econòmica s’ha vist superada, la crisi econòmica, i en especial el seu 

impacte social encara és pales a la nostra societat. 

 
Es podria analitzar l’impacte social de la crisi des de nombroses perspectives per tal de testar quines 

han estat les conseqüències de la crisi al Baix Llobregat. S’ha volgut limitar l’anàlisi a les dades 

disponibles a nivell comarcal i al seguiment dels indicadors de la crisi construïts en anys anteriors. 

 

Així, aquest informe s’estructura en 3 grans dimensions: anàlisi dels efectes de la crisi a partir de 

l’activitat judicial; anàlisi dels efectes de la crisi a partir la cobertura de les prestacions per desocupació i 

anàlisi dels efectes de la crisi a partir de la monitorització dels indicadors de seguiment de la crisi de 

l’OC-BL. 
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Informe del seguiment de la crisi 2014 – Dades bàsiques 
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Posicionament del Baix Llobregat  segons els indicadors de seguiment de la crisi 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Cada dia es resolen 4 execucions 
hipotecàries al Baix Llobregat. 

De 197 execucions hipotecàries resoltes 
al 2001 a 1.267 al 2014. 

En els darrers 2 anys (2013 i 2014) la 
comarca registra el major creixement 
d’execucions hipotecàries resoltes. 

10.936 processos monitoris resolts en el 
2014, suposen el 10% de tots els 
processos monitoris resolts des de 2001. 

El Baix Llobregat registra el major 
creixement dels processos monitoris 
resolts des de l’any anterior. 

La incidència dels processos monitoris al 
conjunt de la població del Baix Llobregat 
és clarament superior a l’observada a 
Barcelona o al conjunt de Catalunya. 

La gran majoria dels municipis del Baix 
Llobregat tenen més del 40% de la 
població aturada sense cobertura.  

El Baix Llobregat,  una de les 
comarques amb major disminució i 
menor cobertura de les prestacions per 
desocupació. 

Les prestacions contributives 
disminueixen progressivament. La taxa 
de cobertura de les prestacions 
assistencials gairebé és la mateixa que 
la de les contributives al Baix Llobregat. 

L’atur i contractacions registrades 
mostren una situació pitjor a l’observada 
amb anterioritat a la crisi. 

El Baix Llobregat és la segona comarca 
de l’àmbit territorial metropolità (només 
per darrera del Barcelonès) amb menor 
impacte de la crisi.  

Tot i no recuperar-se la xifra d’empreses i 
població assalariada del 2008, el 2014 ha 
registrat el major creixement dels 
components de l’estructura productiva del 
Baix Llobregat. 

Les empreses i la població assalariada 
ocupada en activitats basades en 
coneixement i alta tecnologia registren en 
el 2014 les millors dades observades. 
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I. IMPACTE DE LA CRISI ECONÒMICA A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓ RELATIVA 
A L’ACTIVITAT JUDICIAL 
 

 

Les execucions hipotecàries (reclamació judicial de la satisfacció total d’un préstec hipotecari) i els 

processos monitoris (resolució de conflictes jurídics relacionats amb l’impagament de transaccions 

comercials) són uns dels indicadors més recurrents per observar l’impacte de la crisi.  Les dades 

utilitzades en aquest informe es recullen aquells procediments resolts de l’activitat judicial dels jutjats de 

primera instància i instrucció dels PJ de la comarca. La comparació territorial i temporal ofereix una 

major perspectiva de la incidència de la crisi des d’aquesta perspectiva. 

 
Execucions hipotecàries 

 
 
Es resolen 1.267 execucions hipotecàries 
als partits judicials del Baix Llobregat. 

Gairebé 4 execucions hipotecàries cada 
dia  a la comarca. 2 de cada 1.000 
habitants han patit una execució 
hipotecària. Aquesta incidència supera a 
l’observada en el conjunt de Catalunya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’evolució de les execucions hipotecàries 

resoltes continua creixent. El Baix 
Llobregat és el que registra un major 

creixement, en especial, en els darrers 2 
anys.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taula 1. Indicadors bàsics d’execucions hipotecàries. 

Execucions hipotecàries

Resoltes 1.267

% total 2001-2014 18,7%

Índex incidència demogràfica 1,6

Índex incidència diferencial BL/CAT 1,2

Índex de recurrència diària 3,5  
Font: OC-BL a partir de les dades del CGPJ. 

 
% total 2001-2014: pes de les execucions hipotecàries resoltes en aquest any 
respecte el total del període analitzat. 
Índex d'incidència demogràfica: execucions anuals resoltes per cada 1.000 
habitants 
Índex incidència diferencial posa en relació l’índex d’incidència demogràfica 
del Baix Llobregat respecte el del conjunt de Catalunya. En aquest cas el 
diferencial és superior a 1, per tant, la incidència és major a la comarca que a 
Catalunya. 
Índex de recurrència diària: execucions hipotecàries resoltes/365 dies 
 
 
 
Gràfic 1. Evolució execucions hipotecàries segons àmbits territorials.              
(2001 = Base 100) 
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Font: OC-BL a partir de les dades del CGPJ. 
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En el 2001 es van resoldre 197 
execucions hipotecàries al Baix Llobregat, 
en el 2014,  1.070 execucions hipotecàries 

més.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els partits judicials de Gavà i Sant Feliu de 
Llobregat són els que presenten el major 

nombre d’execucions hipotecàries. 
 
 

El Prat de Llobregat és el partit judicial on 
més augmenta (variació anual relativa) les 

execucions hipotecàries resoltes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cornellà i Gavà, els partits judicials on la 
incidència demogràfica de les execucions 

hipotecàries supera a la del conjunt del 
Baix Llobregat i àmbits territorials de 

referència. 

 

 
 
 
Gràfic 2. Evolució execucions hipotecàries resoltes. Baix Llobregat. 
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Font: OC-BL a partir de les dades del CGPJ. 

 
Taula 2. Evolució de les execucions hipotecàries segons PJ del Baix Llobregat. 
 

Cornellà (PJ)

El Prat de 

Llobregat (PJ)

Esplugues de 

Llobregat (PJ) Gavà (PJ) Martorell (PJ)

Sant Boi de 

Llobregat (PJ)

Sant Feliu de 

Llobregat (PJ) Baix Llobregat

2000 29 9 18 64 78 36 57 291

2001 16 11 17 57 31 26 39 197

2002 17 7 8 49 55 34 66 236

2003 17 20 5 63 44 37 39 225

2004 33 14 18 65 57 26 54 267

2005 21 23 11 52 32 31 27 197

2006 16 21 6 39 49 27 38 196

2007 21 10 13 64 36 23 37 204

2008 16 16 19 47 51 44 58 251

2009 38 31 24 105 107 51 98 454

2010 121 27 33 143 144 62 148 678

2011 104 32 52 132 152 74 194 740

2012 73 22 38 200 114 85 214 746

2013 115 28 47 311 163 104 345 1.113

2014 197 86 64 358 181 127 254 1.267  
Font: OC-BL a partir de les dades del CGPJ. 

 
 
Gràfic 3. Execucions hipotecàries resoltes per cada 1.000 habitants. 2014. 
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Font: OC-BL a partir de les dades del CGPJ. 
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Processos monitoris 
 
 
Es resolen 10.396 processos monitoris al 
Baix Llobregat, que suposen el 10% del 
total acumulat des de 2001.  

13 processos per cada 1.000 habitants. 
L’índex d’incidència de la comarca és 
superior al del conjunt de Catalunya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des del 2010 el creixement dels processos 
monitoris al Baix Llobregat és superior al 
dels altres àmbits territorials. 
Respecte el 2013, al Baix Llobregat és on 
més augmenten els processos monitoris 
resolts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’evolució dels processos monitoris resolts 
al Baix Llobregat ha estat creixent fins al 
2010 (de 717 a 15.313). Del 2010 al 2013 
es registra un descens dels mateixos, però 
en el darrer any augmenten en 654 
processos monitoris més, arribant als 
10.396 processos monitoris resolts. 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 3. Indicadors bàsics de processos monitoris. 
 

Processos Monitoris  

Total resolts 10.396 

% total 2001-2014 10,1% 

Índex incidència demogràfica 12,9 

Índex incidència diferencial BL/CAT 1,7 
Font: OC-BL a partir de les dades del CGPJ. 
 

% total 2001-2014: pes dels processos monitoris resolts en aquest any 
respecte el total del període analitzat. 
Índex d'incidència demogràfica: processos monitoris anuals resolts per cada 
1.000 habitants 
Índex incidència diferencial posa en relació l’índex d’incidència demogràfica 
del Baix Llobregat respecte el del conjunt de Catalunya. En aquest cas el 
diferencial és superior a 1, per tant, la incidència és major a la comarca que a 
Catalunya. 
 
 
 
 
Gràfic 4. Evolució dels processos monitoris resolts segons àmbits territorials 
(2001 = Base 100) 
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Font: OC-BL a partir de les dades del CGPJ. 
 
 
Gràfic 5. Evolució dels processos monitoris resolts al Baix Llobregat. 
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Les principals magnituds de l’impacte de la crisi a través de les dades judicials 

corroboren l’impacte social de la crisi i refermen la hipòtesi de la continuació de l’impacte 

de la crisi en el 2014 tot i haver-se iniciat el període de recuperació econòmica. 

 

El 77,5% de les execucions hipotecàries resoltes al Baix Llobregat en el període 2001-

2014 es concentren en els anys de la crisi (2008-2014). L’any d’inici de la recuperació 

registra un increment del 14% de les execucions hipotecàries resoltes al Baix Llobregat. 

El 2014 és l’any on la diferència respecte el conjunt de Catalunya en quant incidència 

d’aquest indicador a la població és superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gavà i Sant Feliu de Llobregat són els 
partits judicials que concentren el major 
nombre de processos monitoris resolts. 
Gavà i Esplugues són els partits judicials  
on més augmenten els processos 
monitoris el darrer any, Cornellà i el Prat, 
en canvi disminueixen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Baix Llobregat té un índex d’incidència 
molt superior a la resta d’àmbits 
territorials. Per partits judicials,  
Gavà i Esplugues,són els que tenen més 
incidència, i Sant Boi i Sant Feliu on 
menys incidència tenen respecte el total 
de la població. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Taula 4. Evolució dels processos monitoris segons PJ del Baix Llobregat. 

 
Cornellà (PJ)

El Prat de 

Llobregat (PJ)

Esplugues de 

Llobregat (PJ) Gavà (PJ) Martorell (PJ)

Sant Boi de 

Llobregat (PJ)

Sant Feliu de 

Llobregat (PJ) Baix Llobregat

2000 0 0 0 0 0 0 0 0

2001 74 78 52 245 85 46 137 717

2002 170 146 101 381 287 192 387 1.664

2003 392 368 161 707 450 277 616 2.971

2004 444 325 222 907 710 359 813 3.780

2005 511 497 331 1.303 697 539 988 4.866

2006 505 381 404 1.307 935 582 1.062 5.176

2007 617 466 459 1.567 1.009 580 1.383 6.081

2008 759 689 605 1.880 1.294 789 1.714 7.730

2009 1.180 802 627 2.664 2.026 1.354 2.493 11.146

2010 1.898 1.068 899 4.052 2.649 1.714 3.033 15.313

2011 1.545 908 1.072 2.986 2.152 1.418 2.673 12.754

2012 1.149 620 800 2.761 1.826 1.006 1.981 10.143

2013 1.222 728 745 2.385 1.594 956 2.112 9.742

2014 1.073 721 876 2.858 1.757 1.006 2.105 10.396  
Font: OC-BL a partir de les dades del CGPJ 
 
 
 
Gràfic 6. Índex d’incidència dels processos monitoris resolts. 2014. 
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El 75,4% dels processos monitoris resolts al Baix Llobregat en el període 2001-2014 es 

concentren en els anys de la crisi (2008-2014). L’any d’inici de la recuperació registra un 

increment del 7% dels processos monitoris resolts al Baix Llobregat. El 2014 és l’any on 

la diferència respecte el conjunt de Catalunya en quant incidència d’aquest indicador a la 

població és superior. 

 
EVOLUCIÓ DE LES PRINCIPALS MAGNITUDS DE L’IMPACTE  DE LA CRISI A TRAVÉS DE LES DADES JUDICIALS 

 
Concentració Procés judicial 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

var        

2013-2014

var       

2001-2014

var        

2008-2014

Execucions hipotecàries

Resoltes 197 236 225 267 197 196 204 251 454 678 740 746 1.113 1.267 13,8% 543,1% 404,8%

% total 2001-2014 2,9% 3,5% 3,3% 3,9% 2,9% 2,9% 3,0% 3,7% 6,7% 10,0% 10,9% 11,0% 16,4% 18,7%

Índex incidència demogràfica 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,8 0,9 0,9 1,4 1,6

Índex incidència diferencial BL/CAT 0,8 0,9 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 1,1 1,2

Índex de recurrència diària 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 0,6 0,7 1,2 1,9 2,0 2,0 3,0 3,5

Processos Monitoris

Total resolts 717 1.664 2.971 3.780 4.866 5.176 6.081 7.730 11.146 15.313 12.754 10.143 9.742 10.396 6,7% 1349,9% 34,5%

% total 2001-2014 0,7% 1,6% 2,9% 3,7% 4,7% 5,1% 5,9% 7,5% 10,9% 14,9% 12,4% 9,9% 9,5% 10,1%

Índex incidència demogràfica 1,0 2,3 4,1 5,1 6,1 6,7 7,9 9,9 14,0 19,2 15,9 12,6 12,0 12,9

Índex incidència diferencial BL/CAT 1,3 1,1 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 1,7

Taxa de concentració crisi: % de processos 2008-2014/2001-2014

Pes dels processos judicials resolts (execucions o processos monitoris) en els anys de la crisi respecte el total d'anys.

Mesura la concentració dels processos judicials en els anys de la crisi. En ambdós processos judicials, l'impacte de la crisi és evident ja que aquests en concentren en els anys de la crisi.

% total 2001-2014 pes del procés judicial de l'any respecte el total de processos judicials.

Les execucions hipotecàries resoltes en el 2014 suposen el 19%  del total d'execucions hipotecàries resoltes en el període 2001-2014.

Els processos monitoris resolts en el 2014 suposen el 10% del total de processos monitoris resolts en el període 2001-2014.

Índex d'incidència demogràfica: casos anuals resolts per cada 1.000 habitants

Índex incidència diferencial: index d'incidència demogràfica Baix Llobregat/índex incidència demogràfica Catalunya

Índex de recurrència diària: execucions hipotecàries resoltes/365 dies

77,5%

75,4%
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II. IMPACTE DE LA CRISI ECONÒMICA A TRAVÉS DE LES PRESTACIONS PER 
DESOCUPACIÓ 

 
 

Una segona dimensió per a mesurar l’impacte de la crisi econòmica és  l’evolució de les 

prestacions per desocupació, tant la seva cobertura com el pes de cada un dels tipus de 

prestacions (contributives, assistencials o rendes actives d’inserció). 

 

La cobertura de les prestacions de desocupació mesura el percentatge de persones 

desocupades que tenen algun tipus de prestació. A menor sigui la taxa de cobertura en 

un territori major impacte social tindrà (major nombre de persones sense cap ingrés). 

 

Els tipus de prestació són un altre indicador d’impacte. Com més presència tinguin les 

prestacions assistencials sobre el conjunt de prestacions per desocupació, més població 

tindrem sense participació activa al mercat de treball de manera. 

 

Mentre les prestacions contributives són les derivades de la cotització del treballador a la 

Seguretat Social, les prestacions assistencials o les derivades per les rendes actives 

d’inserció estan dirigides a aquelles persones que no estan cobertes per les prestacions 

contributives.  

 

 

 
 
 
El 56,2% de les persones aturades 
perceben algun tipus de prestació per 
desocupació. El Baix Llobregat és una de 
les comarques amb menor taxa de 
cobertura. 

 
 
 
 

Taula 5. Taxes de cobertura de les prestacions per desocupació.2014. 

Contributiva Assistencial

Rendes 

Actives 

d'Inserció

Taxa cobertura 

total

Baix Llobregat 27,0 24,4 4,8 56,2

Barcelonès 29,7 22,3 5,8 57,8

Maresme 24,5 26,1 5,6 56,2

Vallès Occidental 23,7 25,2 5,8 54,7

Vallès Oriental 25,1 25,1 5,3 55,5

ATM 27,3 24,1 5,6 57,1  
Font: OC-BL a partir de les dades del Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona 
- Observatorio de las Ocupaciones. 
 
 
 
 
 



Informe seguiment de la crisi 2014. Prestacions per desocupació. 

Informe Seguiment de la crisi – 2014 10 

 
 
Descens generalitzat de la taxa de 
cobertura. El Baix Llobregat amb major 
disminució i menor cobertura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pes de prestacions contributives 
disminueix progressivament. El 2014 les 
prestacions assistencials gairebé igualen a 
les contributives.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Només 3 municipis (La Palma de Cervelló, 
Sant Just Desvern i Begues) tenen més 
del 35% de taxa de cobertura de nivell 
contributiu. 
 
 
 
 
 
 
 

Gràfic 7. Evolució de la taxa de cobertura total per àmbits territorials. 
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Font: OC-BL a partir de les dades del Servicio Público de Empleo Estatal de Barcelona 
- Observatorio de las Ocupaciones. 

 
Gràfic 8. Evolució de les taxes de cobertura de les prestacions per desocupació 
al Baix Llobregat. 
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Mapa 1. Distribució municipal de la taxa de cobertura de les prestacions 
contributives. 
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La gran majoria dels municipis del Baix 
Llobregat tenen més del 40% de la 
població aturada sense cobertura. 

Mapa 2. Distribució municipal de la població aturada sense cap tipus de 
cobertura. 
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Des de l’inici de la crisi, el pes de les prestacions no contributives ha anat augmentant 

en detriment de les contributives. La  disminució   del pes de  les prestacions 

contributives s’ha  produït  tant per  l’esgotament  de  les  prestacions (finalització de la 

prestació contributiva) com per l’increment de persones amb períodes cotitzats inferiors 

al mínim per accedir a la prestació contributiva. Com a conseqüència  de  l’esgotament  

de  prestacions  de  nivell  contributiu,  aquestes  han  anat  perdent  pes  davant  les 

prestacions  de nivell assistencial o  de  l’augment  del  nombre  de  persones  

perceptores de  la renda activa d’inserció.  

 

El Baix Llobregat és una de les comarques de l’àmbit territorial metropolità amb menor 

taxa de cobertura de les prestacions per desocupació (menor percentatge de persones 

aturades que perceben algun tipus de prestació per desocupació).La gran majoria dels 

municipis del Baix Llobregat tenen a més del 40% de la població aturada sense 

cobertura per prestacions per desocupació. 
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III. IMPACTE DE LA CRISI ECONÒMICA A TRAVÉS DEL QUADRE D’INDICADORS 
SEGUIMENT DE LA CRISI 

 
Un cop analitzats els indicadors derivats de l’activitat judicial i de les prestacions per 

desocupació, es realitzarà un seguiment del quadre d’indicadors de seguiment de la 

crisi. 

 

El quadre d’indicadors es concentra en 5 dimensions (atur, contractació, empreses, 

població assalariada i expedients de regulació d’ocupació) i analitza la situació del Baix 

Llobregat en relació amb les altres comarques de l’àmbit territorial metropolità. 

 

La comarca presenta un pitjor posicionament en indicadors de la dimensió d’atur (la 

segona comarca que més increment d’atur registrat) i de contractació (la primera 

comarca en descens del pes dels nous contractes al col·lectiu jove i la segona en 

descens del nous contractes). 

 
En canvi, el Baix Llobregat és la primera comarca en empreses basades en 

coneixement,  la que ha reduït  més el nombre de persones afectades per un expedient 

de regulació d’ocupació, la segona en tenir menys contractes de curta durada i majors 

contractes entre els més grans de 45 anys i la segona en menor destrucció d’empreses 

censades. 

 

Tot i amb això, l’evolució del quadre d’indicadors mostra com respecte el 2012, el 2013 

va observar un increment de l’impacte de la crisi en totes les comarques de l’àmbit. El 

2014 ha crescut l’impacte de la crisi al Maresme (és l’any amb major impacte) i al Vallès 

Occidental. Respecte al Baix Llobregat, disminueix lleugerament l’impacte respecte el 

2013 continuant esdevenint la segona comarca amb menor impacte de la crisi (darrera 

del Barcelonès). 
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Taula 6. Principals dades dels indicadors de seguiment de la crisi. 

 
Baix Llobregat Barcelonès Maresme

Vallès 

Occidental Vallès Oriental

Àmbit Territorial 

Metropolità Catalunya

Variació aturats (2014-2008) 35,4 34,8 35,6 31,8 33,9 34,3 36,0

Taxa d'atur (2014) 15,5 14,1 16,4 16,6 16,3 15,2 15,1

Variació del pes dels aturats respecte el conjunt de Catalunya (2014-2008) -0,05 -0,24 -0,02 -0,41 -0,09 -0,80

variació aturats llarga durada (>6mesos) 2014-2008 (en pp) 19,3 18,9 18,9 21,7 23,1 19,9 20,3

Ratio població aturada/població afiliada per cada 100 habitants (2014) 19,2 17,9 21,4 20,9 20,4 19,2 19,8
Variació de la ratio persones aturades respecte el total de la població afiliada 

(2014-2008)
-0,1 7,0 -8,9 2,4 -1,7 4,3 3,4

Taxa de cobertura total (% persones aturades)
56,2 57,8 56,2 54,7 55,5 57,1

Taxa de cobertura total (variació 2014-2009%) -27,2 -24,1 -29,0 -27,2 -28,3 -25,6

Variació de la contractació (2014-2008) -7,16 -3,88 3,34 -3,06 -8,84 -4,17 -3,18

variació pes dels contractes curta durada (<6mesos) 2014-2008 (en pp) 4,58 5,45 2,85 9,55 4,92 5,80 5,57

Variació pes dels contractes registrats a la població jove (2014-2008) -9,28 -6,82 -7,47 -6,48 -6,91 -7,13 -6,65

Variació pes dels contractes registrats entre els majors de  45 anys              

(2014-2008) 4,48 2,85 3,87 4,06 5,27 3,48 3,76

Variació nombre empreses al registre de l'INSS (2014-2008) -14,6 -10,6 -14,9 -18,2 -17,5 -13,4 -14,0
Variació  pes de les empreses de l'àmbit respecte el conjunt de Catalunya 

(2014-2008)
-0,06 1,27 -0,05 -0,52 -0,20 0,45

variació del pes de les empreses d'alt compoment tecnològic (2014-2008) 3,8 3,8 2,2 3,8 2,6 3,5 2,9

variació del pes de les empreses basades en coneixement (2014-2008) 1,7 0,7 0,4 1,2 0,6 0,9 0,7

Variació població assalariada (2014-2008) -16,3 -12,1 -12,7 -20,3 -21,0 -14,7 -15,3
Variació  pes dels assalariats de l'àmbit  respecte el conjunt de Catalunya 

(2014-2008)
-0,11 1,51 0,11 -0,69 -0,29 0,53

% població assalariada en sectors intensius en mà d'obra. 2T2014. 33,7 26,1 37,3 30,0 30,0 28,5 29,1

var. població assalariada en sectors intensius en mà d'obra (2014-2008) 5,3 1,7 3,2 5,3 5,7 3,1 2,0

variació% ass en indústria d'alt compoment tecnològic (2014-2008) 13,0 30,5 14,7 17,7 13,2 20,8 15,4
variació% ass serveis basats en coneixement (2014-2008) 16,0 25,3 20,3 17,4 15,3 22,9 21,9

E
R

O Variació % persones afectades per un ERO (2008-2014) -63,4 -31,6 17,8 -23,4 -32,4 -38,9 -25,3
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Font: OC-BL a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació i  les dades del Servicio Público de Empleo Estatal de 
Barcelona - Observatorio de las Ocupaciones. 

 
 
 
Taula 7. Posicionament de les comarques en l’impacte de la crisi econòmica 2014. 

Baix Llobregat Barcelonès Maresme

Vallès 

Occidental Vallès Oriental

Variació aturats (2012-2008) 5 2 3 1 4

Taxa d'atur (mitjana anual) 2 1 3 5 4

Pes aturats respecte el conjunt de Catalunya (2012) 3 5 2 4 1

Variació del pes dels aturats respecte el conjunt de Catalunya (2012-2008) 1 4 3 2 5

variació aturats llarga durada (>6mesos) 2012-2008 (en pp) 3 2 1 4 5

Ratio població aturada/població afiliada (2012) 4 1 5 2 3

Variació de la ratio persones aturades respecte el total de la població afiliada (2012-2008) 3 1 5 2 4

Variació de la contractació (2012-2008) 4 2 1 3 5

variació contractes curta durada (<6mesos) 2012-2008 (en pp) 2 3 1 5 4

Variació pes dels contractes registrats a la població jove (2012-2008) 5 2 4 1 3

Variació pes dels contractes registrats entre els majors de  45 anys              (2012-2008) 3 2 1 4 5

Variació nombre empreses al registre de l'INSS (2012-2008) 2 1 3 5 4

Variació  pes de les empreses (2012-2008) 2 1 3 5 4

variació del pes de les empreses d'alt compoment tecnològic (2012-2008) 2 5 4 1 3

variació del pes de les empreses basades en coneixement (2012-2008) 1 5 2 3 4

Variació població assalariada (2012-2008) 3 1 2 4 5

Variació  pes dels assalariats  respecte el conjunt de Catalunya (2012-2008) 3 1 2 5 4

var. població assalariada en sectors intensius en mà d'obra (2012-2008) 4 3 5 1 2

variació% ass en indústria d'alt compoment tecnològic (2012-2008) 3 5 1 4 2

variació% ass serveis basats en coneixement (2012-2008) 2 3 1 5 4

Variació % persones afectades per un ERO (2008-2012) 1 3 4 2 5

Promig impacte crisi en relació comarques ATM 2,8 2,5 2,7 3,2 3,8  
Font: OC-BL a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació i  les dades del Servicio Público de Empleo Estatal de 
Barcelona - Observatorio de las Ocupaciones. 

 
Incidència de la crisi econòmica dels diferents indicadors seleccionats on 1 és menor incidència (és a dir, que 
presenta els valors més positius en creació d’empreses, població assalariada, contractació i els valors més petits 
en increment d’atur, persones afectades per un expedient de regulació d’ocupació) i 5 major incidència de la 
crisi econòmica (més dades d’atur, menys contractes registrats…) 
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Gràfic 9. Evolució del posicionament de les comarques davant la crisi econòmica. 
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Mitjana de la incidència de la crisi econòmica dels diferents indicadors seleccionats on 1 és menor incidència i 
5 major incidència de la crisi econòmica. 
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IV. CONCLUSIONS. 

 
 
Continua la crisi afectant al Baix Llobregat? 

 

En aquest informe s’ha volgut respondre a aquesta pregunta a partir de les dades 

d’execucions hipotecàries, processos monitoris, cobertura de les prestacions per 

desocupació i l’evolució dels registres d’atur, contractació, empreses i població 

assalariada. 

 

L’anàlisi es centrava en comparar les dades actuals amb les del 2008 (inici de la crisi). 

En la majoria de les variables observades condueixen cap a una resposta afirmativa a la 

pregunta inicial.  

 

Tant les execucions hipotecàries resoltes com els processos monitoris registren un 

increment continuat i destacat des de 2008. El 2014, respecte l’any anterior, registra un 

augment en tots 2 indicadors. 

 

Les prestacions per desocupació detecten un increment del pes de la cobertura de les 

prestacions no contributives (clar indicador de l’augment de les persones aturades que 

han esgotat les prestacions contributives o bé no compleixen els requisits). 

 

El quadre de seguiment dels indicadors de la crisi continua mostrant una pitjor situació a 

la trobada abans de la crisi. Així, l’atur total ha augmentat (35,4% més respecte el 2008); 

l’atur de llarga durada augmenta en  19 punts percentuals; el nous contractes registrats 

disminueixen en un 7% respecte els registrats en el 2008 i el pes dels contractes de 

curta durada augmenta en un 5% respecte el 2008; la població assalariada i les 

empreses registrades a la comarca també disminueixen. Els únics indicadors que 

augmenten respecte al 2008 són els relacionats amb els serveis basats en coneixement 
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i la indústria demandant d’alta tecnologia. Tot i amb això, la variació anual d’aquests 

indicadors comencen a mostrar una certa recuperació (l’atur, el pes dels contractes de 

curta durada  disminueixen; les empreses i la població assalariada augmenten...) del 

mercat de treball al Baix Llobregat. 

 
Així, els indicadors més relacionats amb el mercat de treball són els que comencen a 

observar una millora respecte les dades observades en el 2013. Els valors dels altres 

indicadors (cobertura de les prestacions per desocupació, execucions hipotecàries i 

processos monitoris) no han observat aquesta millora sinó que han empitjorat. 
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V. ANOTACIONS METODOLÒGIQUES 
 
5.1 Origen de les dades 
 
Les dades presentades en aquest informe són resultat de l’anàlisi de dades provinents de fonts 
secundàries facilitades pels següents organismes: 
 

- Institut d’Estadística de Catalunya (principalment per a les dades de demografia i 
macromagnituds econòmiques) 

- Consejo General del Poder Judicial 
- Servicio de Empleo Público Estatal 
- Observatori de Treball, Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya 

(dades referides als àmbits d’estructura productiva i ocupació). 
 
Les dades publicades en aquest informe corresponen a les darreres dades disponibles en el moment 
de realitzar la publicació: 
 
ACTIVITAT JUDICIAL 
-Execucions hipotecàries resoltes l’any 2014 a tots els partits judicials del Baix Llobregat 
- Processos monitoris resolts l’any 2014 a tots els partits judicials del Baix Llobregat. 
PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ 
- Prestacions per desocupació registrades al desembre de 2014 al Baix Llobregat. 
INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA CRISI 
- Atur: desembre 2014. 
- Contractació: suma de contractes registrats de 2014. 
- Població afiliada segons residència padronal del treballador (ratio població desocupada/població afiliada): dades quart 
trimestre 2014. 
- Empreses registrades, població afiliada segons comptes de cotització: dades segon trimestre 2014. 
- Expedients de Regulació d’Ocupació acumulats en el 2014.. 

 
5.2 Glossari de conceptes 
 
Àmbit territorial metropolità 
 
Els àmbits funcionals territorials (AFT) estan definits com a agrupació de comarques a partir d'un 
sistema urbà central i uns sistemes urbans amb cert grau de dependència. Els àmbits funcionals són 
les àrees de planificació que serveixen com a marc per la definició dels Plans Territorials Parcials. Les 
diverses Conselleries de la Generalitat de Catalunya han anat adaptant els seus serveis en els àmbits 
funcionals, i serveixen de base per la publicació de les dades estadístiques de la Generalitat. Són els 
següents: 

Alt Pirineu i Aran: Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall d'Aran. 
Àmbit Metropolità de Barcelona: Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental i Vallès 
Occidental. 
Camp de Tarragona: Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà i Priorat. 
Comarques gironines: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, La Selva i 
Ripollès. 
Comarques Centrals: Bages, Berguedà, Osona, Solsonès i els municipis de la comarca de l'Anoia 
que ho sol·licitin. 
Penedès: Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i Anoia. 
Ponent: Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Pla d'Urgell i Urgell. 
Terres de l'Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta. 
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I. IMPACTE DE LA CRISI ECONÒMICA A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓ RELATIVA A L’ACTIVITAT 
JUDICIAL 
 
Execucions hipotecàries 
 
Procés mitjançant el qual una entitat bancària reclama per la via judicial la satisfacció de la suma total 
d’un determinat préstec hipotecari concedit juntament amb els corresponents interessos. A través de la 
demanda d’execució hipotecària, si l’entitat bancària no obté la quantitat demandada es procedeix a 
l’embargament i a la subhasta de l’immoble sobre el qual hi ha l’hipoteca. 
 
Les dades utilitzades en aquest informe es recullen de l’activitat judicial dels jutjats de primera instància 
i instrucció dels partits judicials del Baix Llobregat. Es computen aquells procediments resolts. 
 
 
Processos monitoris 
 
Procediment especial que té per objecte la resolució ràpida de conflictes jurídics relacionats amb 
l’impagament de transaccions comercials.  
 
El procés monitori s’introdueix en l’ordenament processal espanyol en el 1999 amb la reforma de la Llei 
de Propietat Horitzontal que va permetre a les comunitats la reclamació dels deutes per despeses 
generals en què hagués incorregut un propietari. Posteriorment, en la llei d’enjudiciament civil 1/2000 
es va generalitzar aquest procediment a qualsevol altra deute que no superés els 30.000 euros. Aquest 
límit es va ampliar al 2009 fins als 250.000 euros. Al març de 2011 s’introdueixen altes modificacions 
per a facilitar l’aplicació dels processos monitoris europeus i dels d’escassa quantia , a l’octubre del 
mateix any es suprimeix el límit dinerari per a equiparar aquest procés a l’aprovat per la Unió Europea. 
 
Les dades utilitzades en aquest informe es recullen de l’activitat judicial dels jutjats de primera instància 
i instrucció dels partits judicials del Baix Llobregat. Es computen aquells procediments resolts. 
 
Partits Judicials 
 
Un partit judicial és cadascuna de les divisions territorials que estableix l'administració de justícia, 
habitualment integrades per un o més d'un municipi d'una mateixa província, on té la seu en el cap de 
partit o capital un o més d'un jutjat de primera instància i instrucció, amb jurisdicció sobre tota la divisió 
territorial esmentada.  
 
A continuació s’agrupen els municipis del Baix Llobregat segons el partit judicial que formen part. 
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Partit Judicial Jutjats i Tribunals Municipis Població  14**

Martorell 4 Abrera 12.125

Nº1 de Barcelona Castellví de Rosanes 1.760

Collbató 4.427

Esparreguera 21.685

Martorell 27.895

Olesa de Montserrat 23.543

Sant Andreu de la Barca 27.268

Sant Esteve Sesrovires 7.542

Masquefa* -
TOTAL 126.245

Sant Boi de Llobregat 4 Sant Boi de Llobregat 83.107

Nº 12 de Barcelona Sant Climent de Llobregat 3.938

Santa Coloma de Cervelló 8.038

Torrelles de Llobregat 5.851

TOTAL 100.934

Sant Feliu de Llobregat 7 Cervelló 8.811

Nº 16 de Barcelona Corbera de Llobregat 14.237

Molins de Rei 25.152

Pallejà 11.253

La Palma de Cervelló 3.002

El Papiol 4.023

Sant Feliu de Llobregat 43.715

Sant Joan Despí 32.981

Sant Vicenç dels Horts 28.103

Vallirana 14.612

TOTAL 185.889

Cornellà de Llobregat 4 Cornellà de Llobregat 86.234

Nº 20 de Barcelona

TOTAL 86.234

Gavà 6 Begues 6.620

Nº 21 de Barcelona Castelldefels 63.255

Gavà 46.326

Viladecans 65.358

TOTAL 181.559

Esplugues de Llobregat 2 Esplugues de Llobregat 46.133

Nº 23 de Barcelona Sant Just Desvern 16.389

TOTAL 62.522

El Prat de Llobregat 4 El Prat de Llobregat 62.866

Nº25 de Barcelona

TOTAL 62.866

Font: OC-BL, a partir de les dades del Consejo General de los Procuradores de Tribunales, 2003. http://www.cgpe.es/provincia

* Masquefa no pertany a la comarca del Baix Llobregat, malgrat que es computen les dades 

a nivell comarcal, la qual cosa suposa una petita variació

**Font: OC-BL, a partir de les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, 2014.  
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II. IMPACTE DE LA CRISI ECONÒMICA A TRAVÉS DE LES PRESTACIONS PER DESOCUPACIÓ 
 
Prestacions per desocupació 
Les dades de prestacions per desocupació provenen del Servicio Público de Empleo Estatal de 
Barcelona, i s’obtenen a partir de l’explotació estadística dels registres administratius de persones 
beneficiàries d’aquest tipus de prestacions. 
 
La prestació contributiva (també anomenada prestació d’atur) és aquella a la que poden accedir les 
persones que han realitzat una cotització prèvia a la Seguretat Social per a tal contingència, sempre i 
quan es reuneixin tots els requisits. 
 
La prestació de nivell assistencial (també anomenada subsidi d’atur) es pot percebre per diferents 
motius: haver esgotat la prestació contributiva; no haver cobert el període mínim de cotització per 
accedir a la prestació contributiva; ésser emigrant retornat; haver estat excarcerat; etc. 
 
La renda activa d’inserció és una renda econòmica orientada a determinats col·lectius i vinculada a la 
realització d’accions en matèria de polítiques actives d’ocupació. 
 
En aquest  enllaç del Servicio Público de Empleo Estatal es pot consultar la nota explicativa de 
cada prestació.  
 
Taxa de cobertura 
 
La taxa de cobertura de les prestacions expressa el percentatge de persones que cobren prestació 
sobre el total de persones registrades a l’atur. 
 
En el càlcul  de la mateixa cal tenir una sèrie de precaucions:En primer lloc, tal i com es realitzen els 
càlculs estaríem parlant d’una proporció “bruta” de persones perceptores de prestacions, ja que alguns 
col·lectius no inclosos en l’atur registrat (com per exemple, fixos discontinus o afectats per ERO 
temporals) poden tenir dret a prestació, però estadísticament no es computen com a aturats registrats 
(per tant, sortirien al numerador al calcular la proporció però no al denominador). 
 
En segon lloc, aquesta proporció “bruta” es realitza sobre el total de persones aturades registrades a 
les oficines de treball. Però no s’ha d’oblidar que existeix una part important de persones que, tot i estar 
aturades, no es registren a les oficines d’ocupació com a tals, potser precisament perquè no 
acompleixen els requisits necessaris per tenir dret a la prestació. Per aquest motiu la proporció real de 
persones aturades (registrades o no) que perceben prestacions serà sempre menor que la que aquí es 
calcula sobre les persones registrades. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/BEL/PRD/prdfn.htm
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III. IMPACTE DE LA CRISI ECONÒMICA A TRAVÉS DELS INDICADORS DE SEGUIMENT DE LA 
CRISI 
 
Des del 2011, l’Observatori segueix el comportament de la conjuntura laboral mitjançant la 
monitorització dels indicadors d’impacte de la crisi per al Baix Llobregat, les comarques de l’Àmbit 
Territorial Metropolità i el conjunt de Catalunya. 
 
La incidència de la crisi es mesura comparant els valors actuals (corresponents al 2014) amb els del 
mateix període del 2008 (any considerat d’inici de la crisi). Es detallen a continuació els indicadors i les 
dimensió d’anàlisi.   
 
Dimensió Indicador Definició Període 

A
tu

r 
re

g
is

tr
at

 

Variació aturats Variació relativa del nombre de persones aturades 
registrades. 
 

Darrer mes de l’any. 

Taxa d’atur 
 
 
 
 
Variació del pes 
dels aturats 
respecte el 
conjunt de 
Catalunya 
 

Proporció de població aturada respecte el total de 
població activa. Es considera que a major taxa 
d’atur, major impacte de la crisi. 
 
 
Variació del pes dels aturats respecte el conjunt 
de Catalunya (des de 2008).A major creixement 
del pes dels aturats, major impacte de la crisi. 

Mitjana anual 
 
 
 
 
Darrer mes de l’any  

Variació aturats 
llarga durada 

Variació, en punts percentuals, del pes dels 
aturats de llarga durada (aquells que porten més 
de 6 mesos registrats en les oficines de treball) 
respecte el total de persones aturades. Es 
considera que major increment d’aturats de llarga 
durada, major impacte de la crisi. 
 

Darrer mes de l’any. 

Ratio població 
aturada, 
població afiliada. 

Proporció de persones aturades segons la 
població afiliada segons residència padronal de 
l’afiliat  de cada territori. Es considera que quan 
major sigui la proporció major impacte de la crisi hi 
haurà. 
 

Darrer mes de l’any 
(persones aturades); 
quart trimestre de l’any 
(població afiliada 
segons residència 
padronal de l’afiliat). 
 

Variació ratio 
població 
aturada, 
població afiliada. 

Variació, en punts percentuals, de la ratio població 
aturada, població afiliada. Es quan considera que 
l’increment d’aquesta variació serà un indicador de 
l’impacte de la crisi. 
 

Darrer mes de l’any 
(persones aturades); 
quart trimestre de l’any 
(població segons 
residència padronal de 
l’afiliat). 
 

 Taxa de 
cobertura total 

Proporció de persones aturades amb cobertura de 
prestacions (contributives, assistencials o rendes 
actives d’inserció). Es considera que a menor sigui 
aquesta cobertura en un territori, major serà 
l’impacte de la crisi. 
 

Darrer mes de l’any 

 Taxa de 
cobertura  total 
(variació) 

Variació relativa de les taxes de cobertura total 
respecte el primer any de dades disponibles 
(2009). Es considera que a major descens de la 
taxa major impacte de la crisi en el territori. 
 

Darrer mes de l’any 
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C
o

n
tr

ac
ta

ci
ó

 r
eg

is
tr

ad
a 

Variació de la 
contractació 
registrada 

Variació relativa dels contractes registrats. Es 
considera que a major increment, menor impacte 
de la crisi. 
 

Anual. Suma de tots els 
contractes registrat 
durant l’any. 

Variació del pes 
dels contractes 
de curta durada 

Variació relativa del pes dels contractes de curta 
durada (inferior a 6 mesos). Es considera que 
l’impacte de la crisi serà major quan major sigui el 
pes de contractes de curta durada. 
 

Anual. Suma de tots els 
contractes registrat 
durant l’any. 

Variació del pes 
dels contractes 
registrats de la 
població jove. 

Variació, en punts percentuals, del pes dels 
contractes registrats per la població jove (menors 
de 25 anys), respecte el total de contractes 
registrats. Considerat un dels col·lectius més 
vulnerables del mercat de treball, s’identifica la 
disminució del seu pes com indicador d’impacte 
de la crisi. 

Anual. Suma de tots els 
contractes registrat 
durant l’any. 

Variació del pes 
dels contractes 
registrats de la 
població més 
gran de 45 anys. 

Variació, en punts percentuals, del pes dels 
contractes registrats per la població més gran de 
45 anys respecte el total de contractes registrats. 
Considerat un dels col·lectius més vulnerables del 
mercat de treball, s’identifica la disminució del seu 
pes com indicador d’impacte de la crisi. 
 

Anual. Suma de tots els 
contractes registrat 
durant l’any. 

E
m

p
re

se
s

 

Variació nombre 
d’empreses 
registrades 

Variació relativa del nombre d’empreses 
registrades. Una disminució relativa de les 
empreses serà indicador d’impacte de la crisi. 
 

Segon trimestre de cada 
any. 
 

Variació pes de 
les empreses 
respecte el 
conjunt de 
Catalunya 

Pes de les empreses registrades a un àmbit 
territorial respecte el conjunt de Catalunya. Es 
considera quant més disminueixi el pes de les 
empreses respecte el conjunt de Catalunya, major 
serà l’impacte de la crisi. 
 

Segon trimestre de cada 
any. 

Variació del pes 
de les empreses 
d’alt contingut 
tecnològic 

Variació, en punts percentuals, del pes de les 
empreses d’alt contingut tecnològic. Es considera 
que a major creixement del pes d’aquestes 
empreses més resistent a la crisi serà el territori. 
 

Segon trimestre de cada 
any. 

Variació del pes 
de les empreses 
basades en 
coneixement. 

Variació, en punts percentuals, del pes de les 
empreses basades en coneixement. Es considera 
que a major creixement del pes d’aquestes 
empreses més resistent a la crisi serà el territori. 
 

Segon trimestre de cada 
any. 

P
o

b
la

ci
ó

 a
ss

al
ar

ia
d

a 

Variació de la 
població 
assalariada 

Variació relativa de la població assalariada. Una 
disminució relativa de la població assalariada serà 
indicador d’impacte de la crisi. 
 

Segon trimestre de cada 
any. 

Variació del pes 
dels assalariats 
respecte el 
conjunt de 
Catalunya 

Variació, en punts percentuals, del pes de la 
població assalariada d’un territori respecte el 
conjunt de Catalunya. Una disminució del pes dels 
assalariats serà indicador d’un major impacte de la 
crisi. 
 

Segon trimestre de cada 
any. 

Variació 
població 
assalariada en 
sectors intensius 
en mà d’obra 

Variació, en punts percentuals, del pes de la 
població assalariada ocupada en sectors intensius 
en mà d’obra (construcció, comerç i hoteleria). 
Una disminució del seu valor serà un indicador de 
l’impacte de la crisi (per la concentració 
d’ocupació que suposa). 
 
 

Segon trimestre de cada 
any. 
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Variació del pes 
de la població 
ocupada en 
indústria d’alt 
contingut 
tecnològic 

Variació, en punts percentuals, del pes de les 
població ocupada en indústria d’alt contingut 
tecnològic. Es considera que a major creixement 
del pes d’aquesta població ocupada més resistent 
a la crisi serà el territori. 
 
 

Segon trimestre de cada 
any. 

Variació del pes 
de la població 
ocupada en 
activitats 
basades en 
coneixement. 

Variació, en punts percentuals, del pes de la 
població ocupada en activitats basades en 
coneixement. Es considera que a major 
creixement del pes d’aquesta població ocupada 
més resistent a la crisi serà el territori. 

Segon trimestre de cada 
any. 

E
xp

ed
ie

n
ts

 d
e 

R
eg

u
la

ci
ó

 

d
’O

cu
p

ac
ió

 

Variació relativa 
de les persones 
afectades per un 
expedient de 
regulació 
d’ocupació. 

Variació relativa de les persones afectades per un 
ERO autoritzat. Una variació positiva s’interpreta 
com un indicador de l’impacte de la crisi. 

Segon trimestre de cada 
any. 
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VI. APUNTS BIBLIOGRÀFICS 
 
El seguiment d’aquesta crisi econòmica ha generat nombroses publicacions i articles d’anàlisi 
econòmica. A continuació adjuntem les principals referències que s’han fet servir en la realització 
d’aquesta publicació. 
 
Les prestacions per desocupació al Baix Llobregat. Nota de Conjuntura Laboral núm.3. Observatori 
Comarcal del Baix Llobregat. 
Nota de conjuntura que analitza l’evolució i distribució de les prestacions per desocupació al Baix Llobregat. 

http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Notaconjunturasetembre2014.pdf 
 
Gráficos para comprender la crisis y sus efectos. Alternativas Económicas. Edición Especial 2014. 
Publicació que analitza les diferents dimensions de la crisi (crisi financera, endeutament, mercat de treball, habitatge...) 
mitjançant la visualització d’indicadors. 

http://alternativaseconomicas.coop/revista_numeros/23 
 
Geografia de la crisis. Ricardo Méndez. Revista Alternativas Económicas, núm. 24. 
Publicació que analitza l’impacte de la crisi segons les diferents zones territorials. La principal tesi de l’article és que les 
grans regions metropolitanes mostren un major impacte dels diferents cicles econòmics. Els nuclis poblacionals que 
concentren als grups sociolaborals més vulnerables (joves sense formació, immigrants, treballadors amb feina precària i 
famílies amb ingressos baixos) han patit amb intensitat els efectes de la crisi. 

http://alternativaseconomicas.coop/posts/geografia-de-la-crisis 
 
Ocupació sense hores. José G.Montalvo. DINERS, La Vanguardia. 10 de maig 2015. 
Article que analitza l’evolució de les jornades laborals i la utilització fraudulenta dels contractes (que registren menys hores 
que les efectives). 

http://www.lavanguardia.com/20150510/54431150061/ocupacio-sense-hores-jose-garcia-montalvo.html 
 
Espanya en crisi. Mariano Guindal. DINERS, La Vanguardia. 10 de maig 2015. 
Anàlisi de la situació econòmica actual. Relació de la crisi amb les elevades taxes d’atur. Reflexió entorn les causes de 
l’elevat atur: conjuntura o sistema productiu? 

http://www.lavanguardia.com/20150510/54431149908/espanya-en-crisi-mariano-guindal.html 
 

Alegries estadístiques. Joan Poyano. L’Econòmic. 10 de maig 2015. 
Resum de dades i indicadors de la situació econòmica catalana que empenyen cap a la recuperació econòmica. 

http://www.elpuntavui.cat/ma/article/4-economia/18-economia/852151-alegries-
estadistiques.html?cca=1 
 
Nota de conjuntura econòmica, núm 83. Departament d’Economia i Coneixement, Generalitat de 
Catalunya. Gener 2015. 
Anàlisi de l’evolució de l’economia catalana des de 2007. 

http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/20_publicacions_periodiques/not
a_de_conjuntura/numero-83/index.html 
 
Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Fundación FOESSA. 2014. 
Es destaca els capítol de la distribució desigual de l’impacte de la crisi en l’ocupació. 

http://www.foessa2014.es/informe/detalle_capitulo.php?id_capitulo=3 
 
La polarització de l’ocupació a Espanya. FOCUS, IM05 2015, “la Caixa” Research. 
Article que analitza l’evolució (des de 2008) de l’ocupació des del vessant de la seva polarització. L’ocupació dels salaris 
mitjans ha disminuït tant respecte al seu pes dins el total de l’ocupació com en quant la seva creació d’ocupació. 

http://www.lacaixaresearch.com/ca/web/guest/-/la-polarizacion-del-empleo-en-espana 

http://arxius.elbaixllobregat.cat/web/analisi/pdf/Notaconjunturasetembre2014.pdf
http://alternativaseconomicas.coop/revista_numeros/23
http://alternativaseconomicas.coop/posts/geografia-de-la-crisis
http://www.lavanguardia.com/20150510/54431150061/ocupacio-sense-hores-jose-garcia-montalvo.html
http://www.lavanguardia.com/20150510/54431149908/espanya-en-crisi-mariano-guindal.html
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/4-economia/18-economia/852151-alegries-estadistiques.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/4-economia/18-economia/852151-alegries-estadistiques.html?cca=1
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/20_publicacions_periodiques/nota_de_conjuntura/numero-83/index.html
http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/20_publicacions_periodiques/nota_de_conjuntura/numero-83/index.html
http://www.foessa2014.es/informe/detalle_capitulo.php?id_capitulo=3
http://www.lacaixaresearch.com/ca/web/guest/-/la-polarizacion-del-empleo-en-espana
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