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ANÀLISIS DEL MERCAT DE TREBALL: ON I COM INCIDIR? 
 

1. APARTAT DELS 10 PUNTS ON SE SITUA: Punt 2 . Salaris i pensions dignes, 
no als acomiadaments, reducció de la jornada laboral i repartiment de tots els treballs, 
inclòs el treball domèstic i de cura no-remunerat. 

2. TEMÀTICA I NÚMERO DEL TEXT DE DEBAT: Món laboral just i digne.  Text 
de debat número 2.3 (ver. 1.0).  
  

3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

3.1.- L’evolució (o la involució) del mercat de treball s’esbossa a partir d’estudis estadístics 
entorn a la taxa d’ocupació, l’atur, la relació PIB-ocupació, el salari mitjà, la taxa de 
temporalitat, el tipus de contractes predominants, etc.; però aquesta lectura aïllada dels 
resultats resulta insuficient si no va acompanyada d’estudis de camp, que profunditzin en 
els processos reals que suposen les reestructuracions empresarials, les vivències dels 
aturats i el funcionament de les institucions. Les reformes laborals que sistemàticament 
s’han anat aplicant han tingut com a objectiu crear un mercat de treball “flexible”, amb pocs 
drets i moltes desigualtats, lluny de les mediacions realment inclusives i igualitàries. Calen 
propostes i idees que deixin d’apuntar en la mateixa direcció que fixen els ‘propietaris del 
discurs’. 
 
3.2.- Per iniciar el debat, es presenta, per part d’un dels membres dinamitzadors de la 
reunió (R. Allepuz), una presentació entorn d’“El mercat de treball”. A manera de sinopsi es 
ressalten els següents epígrafs: 
 
- La tendència del mercat de treball es caracteritza per: a) atur estructural; b) temporalitat 
estructural; c) salaris baixos; d) jornades atípiques; e) reformes laborals dirigides a 
incentivar la flexibilitat laboral i abaratir l’acomiadament; f) pèrdua de drets laborals i drets 
socials. 
 
- La relació entre el PIB-ocupació al llarg del temps indica: 1r) en moments de crisi, el PIB 
ha deixat d’augmentar però el nivell d’ocupació s’ha desplomat; 2n) l’indicador de 
creixement econòmic ha de créixer molt per a que el nivell d’ocupació es vegi afectat. 
 
- L’atur a Espanya (i Catalunya) és de tipus estructural amb taxes superiors al 10% des de 
l’any 1978-2012, amb l’excepció del anys del boom de la construcció. Som el 3r país, a 
Espanya, amb l’atur més elevat a nivell mundial 1. 
 
- La disminució de la taxa d’atur moltes vegades es deu a que la població inactiva deixa de 
buscar feina, a causa del desànim, i/o es dediquen a estudiar, atendre tasques 
domèstiques o bé, emigren a altres països a la cerca d’oportunitats. 
 
- Els aturats de llarga durada a Catalunya representen un 60% del total dels aturats. La 
inserció laboral d’aquest col·lectiu és més difícil, com també ho és l’accés a la formació. 
 

                                                             
1 Dades extretes de l’OIT (Organització Internacional del Treball). Espanya es situa darrera de Mauritània i Grècia. 
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- Espanya és un dels països europeus amb un nivell més alt de temporalitat. Parlar de 
temporalitat equival a parlar d’acomiadament lliure. La disminució de la taxa de 
temporalitat des del 2005-2012 no és una senyal de millora, sinó que mostra que són els 
primers contractes que no es renoven. 
 
- La contractació actual és de caràcter temporal, a temps parcial, i amb jornades atípiques 
que dificulten qualsevol conciliació de forma que és el treballador qui s’adapta a la jornada 
i no a la inversa. 
 
- L’afirmació “Treballadors i econòmicament pobres” és rotunda. Els salaris baixos mostren 
un risc de pobresa per als propis treballadors en actiu. 
 
- Espanya és el 2n país on les diferències salarials són més elevades. És mostra que un 
petit col·lectiu obté uns guanys molt superiors al salari mitjà. 
 
- Les reformes laborals no creen ocupació! El gran nombre de reformes només ha 
significat una pèrdua de drets laborals i socials com ara: l’abaratiment dels 
acomiadaments, la negociació col·lectiva, la força vinculant dels convenis, el de 
manteniment de les condicions laborals pactades, etc. 
 
3.3.- a) El problema no és l’atur, és l’ocupació; b) La dinàmica crucial de l’ocupació al 
nostre país radica en la naturalesa de la nostra estructura productiva, més que no pas en 
la regulació del mercat de treball; c) El baix poder adquisitiu dels treballadors/es mostra 
l’absència de presència de les persones com a centre de les decisions polítiques; d) Cal 
contrarestar discursos que porten a confusió en termes de competitivitat, creixement, 
disminució de la taxa d’atur, etc. 
 
 

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA 
 
4.1.- Llibres 
 

 
4.2.- Altres documents 
 
1) El món del treball. Grup de Treball d’Economia Social i Finances Ètiques de 

l’Assemblea del Segrià pel Procés Constituent.  
https://docs.google.com/file/d/0BytN8Jw9-e2NMHdPWGNtT1dwZ1k/edit 

 
2) La evolución del mundo del trabajo en la crisis. Albert Recio. 

http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/PDF%20Papeles/108/evolucion_mundo_trabajo.pdf 
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5. PROPOSTES D’ACCIÓ POLÍTICA 
 
Per concloure, s’expressen a continuació les propostes per bastir un mercat de treball 
allunyat de la precarietat i les desigualtats: 
 
5.1.- Estructura econòmica  
 
Apostar per la indústria tecnològica com a variable competitiva (i no per la lluita de preus). 
Exigeix, a la vegada, gent d’alta qualificació, la qual actualment està emigrant. Cal evitar la 
fugida de joves formats, tot oferint-los-hi oportunitats de feina. Apostar també per un model 
agrícola de petites/mitjanes explotacions. 
 
5.2.- Formació 
 
Potenciar la formació de qualitat, adaptada a les necessitats reals dels treballadors/es i de 
les empreses. Incrementar els controls a les empreses o entitats que subministren 
formació i qui la rep, per evitar la picaresca, assegurant que les accions formatives es 
realitzin en benefici del treballador/a. Assegurar que els fons de formació, creats a través 
dels descomptes salarials, no es transvasin a través dels sindicats, sinó que existeixi un 
accés més universal, de forma que arribin al treballador/a que ho desitgi. 
 
5.3.- Salaris 
 
Fixar a les empreses una escala salarial (exemples de forquilles actuals: Mondragon 1:8 o 
Triodos 1:12) i un salari màxim. Actualització dels salaris en funció dels beneficis, sempre 
que hi hagi representació dels treballadors dins dels consells, per tal d’evitar una 
manipulació dels resultats. 
 
5.4.- Impostos 
 
Penalització de les rendes altes a través de l’augment del gravamen de l’IRPF. Evitar un 
augment fins l’infinit de l’acumulació de riquesa, de manera que ‘guanyar més’ ja no pagui 
la pena. Especial atenció a les professions lliberals. 
 
5.5.- Model d’empresa 
 
Potenciar el cooperativisme, els autònoms i l’emprenedoria. Eliminar les traves 
administratives i tributàries que dificulten la posada en marxa i continuïtat dels negocis i 
iniciatives empresarials. Crear un marc legislatiu que tant faciliti l’alta com eviti el pagament 
de quotes quan no existeix activitat, és a dir, liquidar d’acord als rendiments reals. 
 
5.6.- Repartiment del treball 
 
Rebuig de les jornades atípiques. Desenvolupar en cada sector/empresa un model per 
flexibilitzar la jornada laboral (hores de feina). 
 
5.7.-  Atur 
 
Realitzar treball social per persones en situació d’atur que no necessiti massa 
especialització i reverteixi en els més necessitats. En cap cas hauria d’ocupar un lloc de 
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treball real, ja que estaríem creant precarietat laboral i incentivant l’atur enlloc de 
l’ocupació. Podria ser una via per frenar, d’una banda, l’economia submergida i, de l’altra, 
el desànim fruit del no-fer-res. 
 
5.8.- Administració pública 
 
La gestió i foment del treball social ha de recaure en les administracions locals, que poden 
detectar les necessitats reals de la població. També cal que fomentin bosses de treball en 
camps necessaris i fins ara no coberts a través del diners que recaptin via impostos. Cal 
incrementar els controls i la transparència entorn la contractació i subcontractació pública 
per limitar la perversió del sistema actual (adjudicacions irregulars, plusvàlues, 
externalització de serveis, estudis de necessitat/viabilitat irreals, pressupostos allunyats del 
cost real, garantia dels drets laborals, etc.). 
 
 
6.- AUTORS 
 
Redacció: Grup de Treball d’Economia Social i Finances Ètiques de l’Assemblea del Segrià 
pel Procés Constituent 
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