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El dinamisme que experimenten les empreses industrials, en termes

de producció no es tradueix amb la mateixa intensitat en la creació

d’ocupació. Les motivacions que porten les empreses a decidir la con-

tractació de nous treballadors no són ben conegudes, tot i la

importància que tenen per a l’eficàcia de les mesures de foment de

l’ocupació. L’objectiu d’aquest estudi és, precisament, entendre més

bé aquesta diferència buscant l’explicació en l’anàlisi de les decisions

empresarials.

Per aconseguir l’objectiu proposat s’ha desenvolupat un treball de

camp consistent en cent entrevistes en profunditat fetes entre l’abril i el

desembre de l’any 2000. Les empreses entrevistades s’han escollit

seguint criteris de territorialitat i sectorials. S’han dut a terme en tres de

les comunitats autònomes amb més pes específic en la indústria

(Catalunya, Madrid i la Comunitat Valenciana), que concentren el 50%

de l’ocupació industrial d’Espanya i el 48% de les empreses indus-

trials. Els sectors als quals pertanyen aquestes empreses són alimenta-

ció i begudes, tèxtil i confecció, química i plàstics i el sector metall-

mecànic, material elèctric i electrònica. Aquests sectors representen el

72% de l’ocupació industrial i el 61% d’empreses industrials.

Els resultats d’aquesta investigació empírica posen de manifest que

les decisions de producció i d’ocupació en les empreses industrials

analitzades es basen en factors que normalment pertanyen a l’àmbit

intern de l’empresa. Les diferències entre increment de la producció i

de l’ocupació responen principalment als efectes sobre el potencial

productiu de les millores tecnològiques, als nous sistemes d’orga-

nització i planificació de la producció, a la simplificació dels processos

productius, als canvis en les característiques dels llocs de treball, al

creixent recurs a la subcontractació i a la contractació temporal i la

realització d’hores extraordinàries.
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Presentació

Els problemes relacionats amb l’ocupació i l’atur han estat objecte
de molts estudis i publicacions. Molts d’ells se centren en el funcionament
del mercat de treball, d’altres en les normes que el regulen, en els processos
de negociació col·lectiva, en comparacions internacionals i en les relacions
que s’estableixen entre el creixement econòmic, la productivitat i la creació i
destrucció d’ocupació.

No obstant això, les motivacions que porten els empresaris a decidir
la contractació de nous treballadors han estat menys estudiades, tot i la
importància que tenen per a l’eficàcia de les mesures de foment de l’ocupa-
ció. Aquest enfocament, referit a les empreses industrials, és el que oferim en
aquest volum. Els autors són Ángel Hermosilla, director del Departament
d’Estudis Econòmics del CEAM (Centro de Estudios y Asesoramiento Meta-
lúrgico), una històrica entitat de serveis a les empreses, i Natalia Ortega,
del Servei d’Estudis del CEAM.

El punt de partida d’aquest treball és la constatació que el dinamis-
me que experimenten les empreses industrials, en termes de producció, no es
tradueix amb la mateixa intensitat en la creació d’ocupació, i el seu objectiu
és comprendre més bé aquesta diferència buscant l’explicació en l’anàlisi de
les decisions empresarials.

Per aconseguir l’objectiu proposat era necessari un treball de camp
que permetés conèixer directament les estratègies empresarials relacionades
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amb l’ocupació. Així doncs, l’estudi té com a base cent entrevistes en pro-
funditat fetes entre l’abril i el desembre de l’any 2000.

Les empreses entrevistades s’han escollit seguint criteris de territo-
rialitat i sectorials. L’estudi se centra en tres de les comunitats autònomes
espanyoles amb més pes específic en la indústria (Catalunya, la Comunitat
de Madrid i la Comunitat Valenciana), que concentren el 50% de l’ocupació
industrial a Espanya i el 48% de les empreses industrials.

Els sectors als quals pertanyen aquestes empreses són els d’alimen-
tació i begudes, tèxtil i confecció, química i plàstics i el sector metall-mecà-
nic, material elèctric i electrònica. Aquests sectors representen el 72% de
l’ocupació industrial i el 61% d’empreses industrials.

Al llarg del treball, els autors arriben a la conclusió que hi ha un
elevat potencial de creixement de la producció sense recórrer a la contracta-
ció de nous treballadors, i així ho expliciten el 82% de les empreses entre-
vistades. Només el 18% assenyala que ha aconseguit un grau òptim d’utilit-
zació dels seus recursos.

Creiem que l’interès d’aquest treball està en la seva proximitat a la
realitat empresarial i al lloc on es prenen les decisions, i això aporta al lec-
tor una perspectiva innovadora sobre l’ocupació, que complementa els estu-
dis d’enfocament macroeconòmic.

Josep M. Carrau
Director del Servei d’Estudis

Barcelona, juliol de 2001
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Introducció

Objectiu

Habitualment el notable dinamisme econòmic que mostren les em-
preses industrials espanyoles no es tradueix amb igual intensitat en genera-
ció d’ocupació. De fet, si s’observa el període 1970-1999, es pot apreciar
que mentre que el creixement del PIB industrial en termes constants va ser,
per al conjunt d’aquests anys, d’un 132,9%, l’ocupació va registrar un des-
cens d’un 11,7% i es va generar un increment de la productivitat aparent del
163,7%, tal com recull el quadre 1.En aquest mateix període, l’evolució d’a-
questes variables no ha estat homogènia. Així, per exemple, entre els anys
1990 i 1995 el PIB industrial va créixer un 4,9%, l’ocupació es va reduir un
16,5%, i la productivitat va augmentar un 25,7%. Durant el període 1995-
1999 el PIB es va incrementar un 15,6%, l’ocupació un 12,0% i la producti-
vitat tan sols un 3,2%.

El diferent dinamisme de l’activitat i de l’ocupació en el sector in-
dustrial acostuma a donar lloc a interpretacions múltiples i dispars en esferes
tècniques i sociopolítiques. No obstant això, els factors i les causes reals que
el determinen no han estat analitzats en profunditat i, encara menys recorrent
a la mateixa realitat empresarial. Normalment les explicacions sobre aquest
diferent ritme de creixement s’han basat en tòpics d’ordre general i s’han
utilitzat les relacions entre l’ocupació i la inversió, entre l’ocupació i el cost
laboral, entre l’ocupació i la flexibilitat del mercat de treball, etc. Però tots
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aquests enfocaments no ofereixen una explicació totalment satisfactòria del
«gap» existent entre el creixement industrial en un cicle d’expansió i el dina-
misme, generalment menor, que es genera en l’ocupació.

No hem de perdre de vista que aquest fet té lloc en l’empresa indus-
trial i, en conseqüència, per conèixer el veritable procés causal determinant
del diferencial de creixement és necessari investigar les estratègies empresa-
rials que poden explicar aquesta circumstància.

En aquest marc es planteja aquest estudi, el qual, partint de la realitat
existent i adoptant un enfocament eminentment microeconòmic, té per
objecte analitzar les estratègies empresarials en relació amb l’ocupació,
tenint en compte que la generació d’ocupació i la seva evolució en relació
amb la marxa de l’activitat productiva és una conseqüència o resultant d’un
conjunt de circumstàncies i de polítiques de les mateixes empreses, que es
veuen afectades per múltiples factors. Aquest seria el cas de factors com, per
exemple, l’impacte de la incorporació de millores en els sistemes organitza-
tius, de l’adquisició de nous equips i tecnologies i dels canvis experimentats
en les característiques dels llocs de treball (qualificació, multifuncionalitat,
flexibilitat, actitud i aptitud dels empleats, etc.) en les empreses, així com la
incidència de les experiències del passat sobre les decisions actuals –espe-
cialment d’experiències negatives en períodes recessius–, o els efectes que
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Quadre 1

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ, DE L’OCUPACIÓ 
I DE LA PRODUCTIVITAT EN LA INDÚSTRIA ESPANYOLA: 1970-1999
Taxes de variació, en percentatge

PIB c.f. Ocupació Productivitat aparent 
(valors constants) del treball (valors constants)

1970/80 52,8 6,3 63,1

1980/90 25,6 0,8 24,6

1990/99 21,3 –6,5 29,8

1970/99 132,9 –11,7 163,7

1990/95 4,9 –16,5 25,7

1995/99 15,6 12,0 3,2

Font: Elaboració pròpia a partir de Comptabilitat Nacional (CN) i Enquesta de Població Activa (EPA) de l’Institut
Nacional d’Estadística (INE).



provoquen les estratègies empresarials en diversos camps, com la desintegra-
ció de funcions, l’externalització d’activitats o la subcontractació.

Específicament, l’estudi pretén un objectiu doble:

• Analitzar en profunditat les causes que expliquen el diferent creixe-
ment de l’activitat productiva i de l’ocupació en les empreses industrials,
centrant l’atenció en els factors que determinen els guanys de productivitat,
en les polítiques empresarials de contractació i en els possibles obstacles que
dificulten la creació d’ocupació.

• Fer una anàlisi de prospectiva sobre la situació per als anys vinents
posant l’accent en possibles canvis en relació amb l’actualitat.

Metodologia

Metodològicament l’estudi es planteja des d’un enfocament eminent-
ment empíric, i el treball de camp és l’eina sobre la qual se sustenta el con-
junt de l’anàlisi i la redacció d’aquest document. Per tant, l’estudi es basa en
la captació d’informació directament de la mateixa realitat a través d’una
sèrie d’entrevistes personals en profunditat per part de tècnics qualificats a
un conjunt seleccionat d’empreses industrials amb la finalitat de recollir
informació quantitativa i, sobretot, qualitativa. Conseqüentment, es pot
apuntar que l’anàlisi se centra, en certa manera, en l’estudi de casos o d’ex-
periències empresarials a partir d’un qüestionari orientatiu comú integrat per
11 preguntes (vegeu Annex).

Pel tipus d’investigació que s’ha de dur a terme, el qüestionari utilit-
zat i la informació recopilada, el tractament de les dades obtingudes s’ha fet,
en bona mesura, de forma manual, tot i que s’ha combinat amb mitjans
informàtics en aquelles preguntes en què ha estat possible o necessari.
Aquestes últimes han correspost a qüestions en les quals se sol·licitaven
dades sobre taxes de creixement o a preguntes en les quals es demanava a
l’entrevistat que valorés una sèrie de factors.

El treball de camp s’ha portat a terme entre els mesos d’abril i de
desembre de l’any 2000. Aquest treball s’ha acotat seguint criteris de territo-
rialitat i de sectorialitat. En el primer cas, podem assenyalar que el treball
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s’ha centrat en tres de les comunitats autònomes espanyoles amb més pes
específic industrial, en les quals, al mateix temps, es combinen realitats eco-
nòmiques i empresarials variades. Es tracta de Catalunya, la Comunitat de
Madrid i la Comunitat Valenciana. Aquestes regions concentren el 50,3% del
total de l’ocupació industrial espanyola, gairebé el 48% en termes d’empre-
ses. Des del punt de vista sectorial, el treball de camp s’ha basat en les qua-
tre branques d’activitat més importants en termes d’aportació econòmica al
conjunt industrial, com són l’alimentació i begudes, el tèxtil i confecció, la
química i plàstics i la metall-mecànica, elèctrica i electrònica. Conjunta-
ment, aquests sectors representen el 71,6% de la indústria espanyola pel que
fa a ocupació i prop del 61% en nombre d’empreses.

L’estudi s’ha basat en l’anàlisi de 100 empreses, a les quals s’han fet
entrevistes personals. La selecció s’ha fet en funció de diferents criteris i
d’acord amb la realitat del teixit industrial en termes de territorialitat, secto-
rialitat i dimensió empresarial, cosa que implica haver inclòs realitats singu-
lars molt variades en múltiples àmbits (naturalesa productiva, evolució de la
producció i de l’ocupació, estratègia empresarial, característiques de la con-
tractació, etc.). Aquestes empreses donen treball a un total de 33.854 treba-
lladors i es distribueixen segons la territorialitat, la sectorialitat i la dimensió
de la forma següent:

Àmbit territorial

D’acord amb la distribució territorial de la indústria en les comunitats
autònomes investigades en l’estudi, a Catalunya s’ha concentrat la major part
de les entrevistes (58), mentre que a la Comunitat de Madrid se n’han fet 22 i
a la Comunitat Valenciana un total de 20, tal com reflecteix el quadre 2.
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Quadre 2

MOSTRA D’EMPRESES ENTREVISTADES, SEGONS COMUNITAT
AUTÒNOMA I SECTOR D’ACTIVITAT

Sectors d’activitat
Comunitats

Metall-mecànica, Tèxtil Química Alimentació
Totalautònomes

elèctrica i electrònica confecció i plàstics i begudes

Catalunya 27 10 8 13 58

C. Madrid 13 2 3 4 22

C. Valenciana 8 5 2 5 20

Total 48 17 13 22 100

Àmbit sectorial

La majoria de les entrevistes s’han portat a terme en empreses per-
tanyents al sector de la metall-mecànica, elèctrica i electrònica (48 entrevis-
tes). Aquestes empreses han representat en termes d’ocupació el 54,6% del
total de la mostra. A aquest sector l’ha seguit el de l’alimentació i begudes
(22 entrevistes i 20,1% de la mostra en nombre d’ocupats), el tèxtil i confec-
ció (17 entrevistes i 13,4%) i la química i plàstics (13 entrevistes i 11,9%).
Podem assenyalar que a cada comunitat autònoma la distribució de la mostra
segons el sector d’activitat ha respost als seus propis trets particulars i ha
donat un major/menor pes específic a aquelles branques que tenen una
major/menor rellevància en la regió.

Dimensió de les empreses

Les petites i mitjanes empreses –menys de 250 treballadors– han cen-
trat bona part del treball de camp. De fet, aquest col·lectiu ha estat objecte
d’un total de 76 entrevistes. Aquestes empreses concentren el 18,2% de 
l’ocupació global corresponent a les empreses que integren la mostra. Dins
del grup de petites i mitjanes empreses, 30 entrevistes s’han fet a empreses
de menys de 50 treballadors (2,7% de l’ocupació) i la resta a empreses amb
50-249 empleats (46 entrevistes i 15,5% de l’ocupació). Les entrevistes fetes
a grans empreses sumen un total de 24, col·lectiu que representa en termes
d’ocupats el 81,8% del total de la mostra.
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I. Evolució de la producció 
i de l’ocupació durant el període 

1997-1999

La majoria de les empreses que integren la mostra han experimentat
un creixement de la seva producció real durant el període 1997-1999. Con-
cretament, el 83,3% de les empreses industrials analitzades ha registrat un
augment, en un 11,5% la producció s’ha mantingut estable i el restant 5,2%
apunta que ha patit un descens, generalment poc intens.

Com mostra el quadre 1.1, per al conjunt del període 1997-1999, la
taxa de creixement de la producció real ha estat del 26,3%, mentre que la taxa
mitjana anual acumulada ha estat del 8,1% (9,1% l’any 1997, 8,2% el 1998 i
7,0% el 1999). Com a exponent de la diversitat de situacions que han registrat
les empreses entrevistades es pot citar que les taxes anuals de creixement de
la producció s’han situat en un ventall comprès entre el –6% i el 34%.

El sector d’activitat que ha experimentat un major dinamisme aquests
tres anys és el de l’alimentació i begudes, la producció real del qual durant el
període ha augmentat un 37,0% i la taxa mitjana anual acumulada ha estat
de l’11,1%. El segueix la branca de la metall-mecànica, elèctrica i electròni-
ca (29,6% i 9,0%, respectivament). Des del punt de vista territorial, les
empreses de la Comunitat Valenciana són les que han registrat un creixement
més gran de la producció real durant el període 1997-1999. En el conjunt
d’aquests anys, la producció de les empreses valencianes s’ha incrementat
un 36,3% i això comporta una taxa mitjana anual del 10,9%. Segons la
dimensió de les empreses, podem assenyalar que les empreses mitjanes –amb
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50-249 treballadors– són les que han experimentat un major dinamisme.
Així, entre 1997 i 1999 la producció real d’aquestes empreses ha crescut un
29,0%, a una taxa mitjana anual d’un 8,9%.

En relació amb l’ocupació podem assenyalar que el 57,4% de les
empreses analitzades ha experimentat un augment del nombre de treballa-
dors durant el període 1997-1999, mentre que el 28,7% no ha registrat cap
variació de l’ocupació, i el restant 13,9% manifesta que ha reduït els seus
efectius.

Entre el 1997 i el 1999 l’ocupació del conjunt de les empreses de la
mostra ha crescut un 11,4%, a una taxa mitjana anual acumulada d’un 3,7%,
com es pot observar al quadre 1.2. Els increments interanuals van ser d’un
2,7% l’any 1997, d’un 4,6% el 1998 i d’un 3,8% el 1999. Dins de la mostra
es recullen situacions diverses, ja que les empreses reflecteixen una evolució 
de la seva ocupació que pot anar des d’un descens anual d’un 9% durant
aquest període a un augment del 18%.

Quadre 1.1

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ REAL DE LES EMPRESES
1996 = 100

1997 1998 1999
Mitjana anual

acumulada

Sectors d’activitat

Metall-mecànica, elèctrica i electrònica 109,3 119,4 129,6 9,0

Alimentació i begudes 112,1 123,4 137,0 11,1

Química i plàstics 106,0 114,8 119,2 6,0

Tèxtil i confecció 104,4 109,0 113,5 4,3

Comunitats autònomes

Catalunya 108,7 117,0 122,1 6,9

Comunitat de Madrid 110,1 118,4 127,5 8,4

Comunitat Valenciana 109,2 120,4 136,3 10,9

Dimensió

Menys de 50 treballadors 108,9 116,1 123,3 7,2

50-249 treballadors 108,0 118,3 129,0 8,9

Més de 249 treballadors 112,6 120,3 127,0 8,3

Total mostra 109,1 118,0 126,3 8,1



Els majors registres han tingut lloc en el sector de la metall-mecànica,
elèctrica i electrònica, que ha experimentat un creixement del 13,8% per al
conjunt del període (taxa mitjana anual acumulada d’un 4,4%). Per regions,
podem assenyalar que la Comunitat Valenciana és la que mostra més dinamis-
me en la creació d’ocupació al llarg d’aquests anys. Així, entre 1997 i 1999
les empreses industrials d’aquesta regió van registrar un increment de l’ocu-
pació d’un 16,9% (taxa mitjana anual acumulada d’un 5,3%). Finalment, són
les empreses mitjanes les que van generar més llocs de treball al llarg del
període, ja que la seva ocupació va augmentar un 13,6% en termes globals
(taxa mitjana anual acumulada d’un 4,3%).

L’anàlisi de l’evolució de la producció i de l’ocupació en les empre-
ses de la mostra durant el període 1997-1999 posa de manifest l’existència
d’una important diferència en el ritme de creixement, ja sigui per al conjunt
de les empreses o per als diferents col·lectius considerats. En conseqüència,
en la mostra investigada es constata l’existència d’un «gap» entre les dues
variables.
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Quadre 1.2

EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ DE LES EMPRESES 
1996 = 100

1997 1998 1999
Mitjana anual

acumulada

Sectors d’activitat

Metall-mecànica, elèctrica i electrònica 102,2 108,5 113,8 4,4

Alimentació i begudes 104,0 108,8 111,7 3,8

Química i plàstics 101,8 107,9 111,6 3,7

Tèxtil i confecció 101,4 102,7 105,7 1,9

Comunitats autònomes

Catalunya 102,4 107,5 110,2 3,3

Comunitat de Madrid 103,3 107,1 111,2 3,6

Comunitat Valenciana 105,1 109,9 116,9 5,3

Dimensió de les empreses

Menys de 50 treballadors 102,9 103,9 106,9 2,2

50-249 treballadors 101,7 108,7 113,6 4,3

Més de 249 treballadors 105,1 109,2 112,8 4,1

Total mostra 102,7 107,4 111,4 3,7



En termes agregats s’observa que aquests anys la producció real s’ha
incrementat en un percentatge que és més del doble del corresponent a
l’augment de l’ocupació. Per al conjunt del període la producció creix un
26,3% (taxa mitjana anual acumulada del 8,1%), mentre que l’ocupació ho
fa en un 11,4% (3,7%). Això ha implicat que la productivitat del factor tre-
ball ha crescut un 13,4% en conjunt; aquest augment és superior l’any 1997
(6,2%) que els exercicis posteriors (3,4% el 1998 i 3,2% el 1999).

Segons els col·lectius d’empreses es pot assenyalar que el «gap» és
més elevat –i, per tant, els increments de productivitat laboral són més
grans– en:

• els sectors de l’alimentació i les begudes i de la metall-mecànica,
elèctrica i electrònica, especialment aquells segments d’activitat més inten-
sius en tecnologia i en factor capital, fabricants de productes més estandar-
ditzats i amb un grau d’especialització més gran en determinats processos
productius i/o béns;

• en empreses ubicades a la Comunitat Valenciana, seguides de les
situades a la Comunitat de Madrid; i

• en empreses de menys de 50 treballadors i en empreses que es tro-
ben immerses en processos de transformació, ja sigui d’expansió –amb un
fort creixement de la producció– o bé de reestructuració –amb un descens
significatiu de l’ocupació.
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II. Factors explicatius 
de la diferent evolució 

de la producció i de l’ocupació 
durant el període 1997-1999

Per a la identificació i l’anàlisi dels factors que expliquen el diferent
creixement de la producció i de l’ocupació, les empreses consultades en el
treball de camp efectuat en el marc de l’estudi han fet una doble avaluació.
En primer lloc han identificat aquells factors que consideren importants com
a determinants d’aquest diferencial. I posteriorment han valorat el grau de
rellevància de cada un d’aquests factors atribuint-los una triple qualificació,
que pot ser «poc rellevant», «rellevant» o «molt rellevant». Aquesta doble
avaluació apareix recollida als quadres 2.1 i 2.2.

2.1. Conjunt de la mostra

Factors explicatius

La millora d’equips i de tecnologies és el principal factor que explica
la diferència existent entre l’evolució experimentada durant el període 1997-
1999 per la producció real i per l’ocupació. Es tracta, en definitiva, d’una via
per incrementar la productivitat del factor treball que és àmpliament utilitza-
da per les empreses. Com es pot observar al quadre 2.1 i al gràfic 2.1, un
89,7% de les empreses entrevistades apunta que la millora d’equips i de tec-
nologies és causa del major creixement de la producció en relació amb l’o-
cupació.
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Quadre 2.1

FACTORS EXPLICATIUS DE LA DIFERENT EVOLUCIÓ
DE LA PRODUCCIÓ I DE L’OCUPACIÓ DE LES EMPRESES. 1997-1999

% d’empreses 
que destaquen 
la importància 
de cada factor

Millora d’equips i tecnologies 89,7

Introducció de nous sistemes i tècniques d’organització i planificació
de la producció 73,2

Introducció de nous sistemes d’organització i de control del treball 72,2

Simplificació de procesos productius 67,0

Canvis en les característiques dels llocs de treball i dels treballadors 63,9

Major formació contínua dels treballadors 62,9

Recurs a la subcontractació d’activitat i de serveis 54,6

Recurs a la contractació temporal 53,6

Realització d’hores extraordinàries 50,5

Major utilització de la capacitat productiva instal·lada 49,5

Millora del perfil dels nous contractats (qualificació i aptitud) 46,4

Recurs a serveis d’empreses de treball temporal (ETT) 40,2

Altres:

Millora de la qualitat 21,6

Bon clima laboral 12,4

Avenços en logística 7,2

Un segon grup de factors que justifiquen el «gap» entre la producció
i l’ocupació fa referència a l’àmbit de l’organització empresarial, tant pro-
ductiva com del factor humà. D’una banda, un 73,2% de les empreses men-
ciona que la introducció de nous sistemes i tècniques d’organització i plani-
ficació de la producció explica aquest comportament desigual, mentre que
de l’altra, un 72,2% destaca la introducció de nous sistemes d’organització i
de control del treball.

Al costat dels factors anteriors, que més del 70% de les empreses
consideren importants, en podem assenyalar un altre grup que ha estat citat
per un percentatge d’empreses comprès entre el 60% i el 70%. Es tracta de
la simplificació dels processos productius, els canvis en les característiques
dels llocs de treball i dels treballadors i una major formació contínua dels
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treballadors, factors mencionats respectivament per un 67,0%, un 63,9% i un
62,9% de les empreses consultades. La simplificació de processos produc-
tius comporta l’obtenció de millores de productivitat com a conseqüència de
la reducció de la complexitat del procés de fabricació associada a l’estratègia
de producte. D’altra banda, els altres dos factors tenen una certa vinculació,
en la mesura que el redisseny dels llocs de treball i les modificacions del
perfil dels treballadors impliquen generalment un major nivell de formació
de les persones que, sovint, es concreta en l’adquisició de coneixements i
d’habilitats que permeten el desenvolupament de funcions polivalents.
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Gràfic 2.1

FACTORS EXPLICATIUS DE LA DIFERENT EVOLUCIÓ 
DE LA PRODUCCIÓ I DE L’OCUPACIÓ DE LES EMPRESES. 1997-1999
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Encara que amb una significativitat menor a l’hora d’explicar la dife-
rent evolució registrada per la producció i l’ocupació durant el període 1997-
1999, també mereixen ser destacats factors tan heterogenis com el recurs a la
subcontractació d’activitat i de serveis, el recurs a la contractació temporal i
la realització d’hores extraordinàries, tots ells qualificats d’importants per
un 50-55% de les empreses. Al costat d’aquests factors podem citar la major
utilització de la capacitat productiva instal·lada, apuntat per un 49,5% de les
empreses consultades.

Els factors considerats menys importants per les empreses són la
millora del perfil dels nous contractats (qualificació i aptitud) i el recurs a
serveis d’empreses de treball temporal (ETT), assenyalats per un 40-46%
d’empreses.

Finalment, al capítol d’altres factors podem remarcar la significativi-
tat de la millora de la qualitat, el bon ambient laboral i els avenços en logísti-
ca. Aquests factors són destacats, respectivament, pel 21,6%, el 12,4% i el
7,2% de les empreses entrevistades.

Rellevància dels diversos factors explicatius

Entre els factors explicatius del diferencial de creixement registrat
per la producció i per l’ocupació els últims anys podem destacar-ne tres de
manera especial, que són els qualificats de molt rellevants per més de la
meitat de les empreses consultades en el treball de camp, com recullen el
quadre 2.2 i el gràfic 2.2. Es tracta dels factors següents:

• la millora d’equips i de tecnologies, considerat «molt rellevant» pel
71,3% de les empreses;

• el major ús de la capacitat productiva instal·lada, 62,5%;

• la introducció de nous sistemes i tècniques d’organització i planifi-
cació de la producció, 53,5%.

Un segon grup està integrat per sis factors que són qualificats de
molt rellevants per un 30-50% de les empreses entrevistades. Són, de més a
menys important, els següents:
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• els avenços en logística, 42,9%;

• la millora de la qualitat, 42,9%;

• el bon clima de treball, 41,7%;

• la simplificació de processos productius, 41,5%;

• el recurs a la subcontractació d’activitat i de serveis, 37,7%;

• la introducció de nous sistemes d’organització i de control del tre-
ball, 34,3%.
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Quadre 2.2

GRAU DE RELLEVÀNCIA DELS FACTORS EXPLICATIUS 
DE LA DIFERENT EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I DE L’OCUPACIÓ 
DE LES EMPRESES. 1997-1999

% d’empreses que destaquen la importància 
de cada factor i el qualifica de

Molt Rellevant Poc
rellevant rellevant

Millora d’equips i de tecnologies 71,3 23,0 5,7

Major utilització de la capacitat productiva instal·lada 62,5 25,0 12,5

Introducció de nous sistemes i tècniques d’organització
i planificació de la producció 53,5 32,4 14,1

Simplificació de processos productius 41,5 47,7 10,8

Recurs a la subcontractació d’activitat i de serveis 37,7 32,1 30,2

Introducció de nous sistemes d’organització i de control
del treball 34,3 30,0 35,7

Canvis en les característiques dels llocs de treball
i dels treballadors 22,6 45,2 32,2

Realització d’hores extraordinàries 20,4 20,4 59,2

Major formació contínua dels treballadors 18,0 55,7 26,3

Recurs a la contractació temporal 9,6 42,3 48,1

Recurs a serveis d’empreses de treball temporal (ETT) 7,7 43,6 48,7

Millora del perfil dels nous contractats (qualificació
i aptitud) 4,4 53,3 42,2

Altres:

Avenços en logística 42,9 42,9 14,2

Millora de la qualitat 42,9 38,1 19,0

Bon clima laboral 41,7 33,3 25,0



En un tercer grup s’inclouen aquells factors que han estat considerats
molt rellevants pel 18-30% de les empreses consultades, i són els següents:

21■CREIXEMENT I OCUPACIÓ EN LES EMPRESES INDUSTRIALS

Gràfic 2.2

GRAU DE RELLEVÀNCIA DELS FACTORS EXPLICATIUS 
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• els canvis en les característiques dels llocs de treball i dels treballa-
dors, 22,6%;

• la realització d’hores extraordinàries, 20,4%;

• la major formació contínua dels treballadors, 18,0%.

Finalment, la resta de factors explicatius reben una valoració reduïda
per part de les empreses en la mesura que menys del 10% els qualifica de
molt rellevants. Es tracta dels següents:

• el recurs a la contractació temporal, 9,6%;

• el recurs a serveis d’empreses de treball temporal (ETT), 7,7%;

• la millora del perfil dels nous contractats (qualificació i aptitud),
4,4%.

Reflexions generals

A manera de síntesi, es posa de manifest que per al conjunt de les
empreses el major creixement de la producció que de l’ocupació se sustenta,
principalment, en factors que formen part de la seva òrbita interna d’actua-
ció i que són objecte d’atenció permanent, tant si es refereixen al sistema
productiu com als recursos humans (equips i tecnologies, producció, factor
treball, processos productius, etc.). En un segon terme pel que fa a la relle-
vància es podrien considerar aquells factors que, tot i sent importants, cons-
titueixen accions d’actuació externa/interna, generalment de caràcter més
puntual i esporàdic (subcontractació, contractació temporal, hores extraordi-
nàries, etc.).

Des d’una altra perspectiva, tenint en compte la naturalesa dels fac-
tors, es pot destacar que per a les empreses els guanys de productivitat del
factor treball i el major creixement de la producció real que de l’ocupació, es
deriven, principalment, d’accions sobre la realitat física vinculades al siste-
ma productiu. Es tracta d’actuacions de caràcter tècnic o tecnològic relacio-
nades amb el procés de fabricació, d’accions en l’àmbit de l’organització de
la producció o d’actuacions de sistemes horitzontals (logística, qualitat, etc.).
Específicament, entre aquestes actuacions destaquen, per la seva importàn-
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cia, la tradicional millora d’equips i de tecnologies, una major utilització de
la capacitat disponible i l’aplicació de sistemes i tècniques d’organització i
planificació. A aquestes actuacions podríem afegir, encara que amb una
rellevància menor, per exemple, els avenços en logística, la millora de la
qualitat o la simplificació dels processos de fabricació.

En la mesura en què es van limitant les possibilitats d’obtenir guanys
de productivitat a través d’actuacions sobre el sistema productiu, les empre-
ses intensifiquen els seus esforços per actuar sobre els recursos humans. I
això és precisament el que està passant els últims anys. En qualsevol cas, les
actuacions sobre el factor humà se situen, de moment, en un segon pla i es
posa de manifest l’existència d’importants potencialitats en aquest camp i
d’una heterogeneïtat significativa d’accions segons els objectius particulars
de les diverses empreses. En aquest sentit, les actuacions més destacades es
refereixen, sobretot, al bon clima de treball i a la introducció de nous siste-
mes d’organització i de control del treball. En aquest mateix àmbit es poden
considerar altres accions de menor significativitat però bastant desenvolupa-
des per les empreses, com són la introducció de canvis en les característiques
dels llocs de treball i dels empleats, la realització d’hores extraordinàries i
una major formació contínua dels treballadors. Finalment, en aquest mateix
grup sobresurt l’escassa rellevància del recurs a la contractació temporal i a
serveis d’empreses de treball temporal (ETT) i la millora del perfil dels nous
contractats (qualificació i aptitud).

Anàlisis específiques dels diferents factors

Millora d’equips i de tecnologies

Com mostren els quadres 2.1 i 2.2, la millora d’equips i de tecnolo-
gies és, amb diferència, el factor explicatiu més important i valorat del dife-
rencial de creixement entre la producció i l’ocupació dels últims anys. Gaire-
bé un 90% de les empreses afirma que aquest factor és important per
aconseguir guanys de productivitat laboral, i d’aquest 90%, un 71,3% consi-
dera que aquest factor és molt rellevant davant d’únicament un 5,7% que
assenyala el contrari.
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Les estratègies industrials centrades en la millora d’equips i de tecno-
logies tenen l’origen en les exigències de l’entorn competitiu i en la necessà-
ria adaptació a les circumstàncies del mercat. En aquest sentit, les principals
millores que s’han constatat en les empreses aquests últims anys han consis-
tit, bàsicament, en la incorporació de sistemes informàtics –tant en l’àmbit
del procés productiu com en el de la gestió– i de tecnologies d’automatitza-
ció. A títol d’exemple podem mencionar algunes innovacions que s’han intro-
duït en les empreses entrevistades: màquines de cosir i màquines de butxaca
automàtiques, equips de tall per làser, envasadores automàtiques de conser-
ves, disseny per ordinador (CAD/CAM) o alimentació de forns per robots.

La informatització i l’automatització d’activitats productives i admi-
nistratives genera un increment de la productivitat, ja que permeten augmen-
tar la producció real amb estabilitat i, fins i tot, amb reducció de l’ocupació.
En un dels casos analitzats, l’automatització de les instal·lacions ha permès
multiplicar per quatre el nombre d’unitats fabricades, mentre que la plantilla
es reduïa en un 66,7%. En un altre cas, les millores d’automatització han fet
possible obtenir una producció tres vegades superior amb una disminució
simultània de l’ocupació. Altres exemples il·lustratius són els següents: una
empresa de confecció de menys de 50 empleats, en la qual abans de la intro-
ducció d’un nou equipament la funció del tall era desenvolupada per tres o
quatre persones i que, amb la implantació d’un equip de tall per làser, ha pas-
sat a requerir només una o dues persones; una empresa mitjana de productes
elèctrics que, en una determinada línia de fabricació d’un article, abans
necessitava 40 persones, ara, amb nou equipament, requereix només 22 treba-
lladors; i, una empresa de química fina d’uns 60 empleats en què la fabrica-
ció d’un determinat producte en el passat estava a càrrec de 10-12 persones i
que en l’actualitat amb nova tecnologia està al càrrec de quatre treballadors.

A més de l’efecte directe que les millores d’equips i de tecnologies té
sobre la productivitat del factor treball, podem assenyalar la incidència indi-
recta que es deriva dels canvis que aquestes millores generen dins les empre-
ses. Per exemple, una major capacitació de les persones relacionades amb els
nous equips i tecnologies, una millor organització del sistema productiu o la
introducció de modificacions en els perfils dels llocs de treball i dels treba-
lladors.
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Introducció de nous sistemes i tècniques d’organització
i planificació de la producció

En el treball de camp dut a terme s’ha posat en relleu que un segon
factor que ha tingut una gran influència en la diferent evolució de la produc-
ció i de l’ocupació durant el període 1997-1999 fa referència a l’organització
de l’activitat productiva i, concretament, a la introducció de nous sistemes i
tècniques d’organització i planificació de la producció. Segons recullen els
quadres 2.1 i 2.2, un 73,2% de les empreses consultades manifesta la impor-
tància d’aquest mecanisme per millorar la seva productivitat, i un 53,5% el
destaca com a molt rellevant.

En línies generals, la introducció de nous sistemes i tècniques d’orga-
nització i planificació de la producció obeeix a dos objectius centrals, que
són:

• La recerca d’una eficiència més gran mitjançant un millor ajusta-
ment de capacitats i de mitjans, cosa que permet, entre d’altres, una reducció
de costos.

• La recerca d’una major flexibilitat en les activitats d’acord amb les
característiques i l’evolució de la demanda. La finalitat d’aquesta estratègia
és configurar una estructura productiva que sigui capaç de respondre ade-
quadament al dinamisme del mercat de forma quantitativa i qualitativa, i per
això es requereixen esforços en matèries de gestió i organització i de planifi-
cació.

Com s’ha apuntat anteriorment, en molts casos la implementació de
nous sistemes i tècniques d’organització i planificació acostuma a derivar o
a estar vinculada a la introducció de millores relatives a l’equipament i a la
tecnologia, en la mesura, per exemple, que la realització d’inversions en
nous equips comporta canvis en el procés de fabricació en diversos sentits.
No obstant això, hi ha altres raons que determinen la necessitat d’implantar
novetats en aquest àmbit, i són les següents:

• Canvis en els sistemes de subministrament vinculats a un fort des-
envolupament de la logística, com per exemple el just-in-time del sector de
l’automòbil.
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• Canvis en el tipus d’inputs, en la mesura que les empreses indus-
trials tendeixen a incorporar inputs més acabats i complets i passen del tradi-
cional subministrament de béns intermedis senzills a la provisió de conjunts
muntats i de béns més acabats.

• Canvis en el procés productiu, com per exemple eliminar les línies
de fabricació que necessiten més quantitat de factor treball i no són rendi-
bles i subcontractar-les a altres empreses.

• Canvis en la mateixa naturalesa dels productes que es fabriquen, en
la mesura que les innovacions tecnològiques poden provocar que un bé s’ha-
gi transformat notablement (per exemple, de mecànic a electrònic) i simplifi-
qui així la seva fabricació. A títol il·lustratiu podem assenyalar el cas d’un
producte que en el passat tenia una base mecànica, es componia de 500-600
peces i el muntatge del qual requeria vuit hores, i que ha estat substituït per
un altre de base digital integrat per 50-60 peces, l’acoblament del qual
només requereix una hora i mitja.

• Introducció de millores relatives a la qualitat, ja que aquestes con-
dueixen a un major i millor aprofitament dels processos productius (reducció
de rebutjos i defectes, etc.).

• Posada en marxa de noves plantes productives i ampliació d’ins-
tal·lacions (naus, magatzems, etc.).

• Canvis en els mercats; per exemple com a conseqüència que un pro-
ducte tradicionalment de caràcter estacional hagi passat a tenir una acollida
permanent al llarg de tot l’any per part de la demanda.

• Canvis en els canals de distribució. Aquest seria el cas d’aquelles
empreses fabricants de productes per al consum (alimentació, confecció,
electrònica, etc.) que han hagut d’adaptar les seves estructures al desenvolu-
pament d’un nou panorama en els mecanismes de comercialització, caracte-
ritzat per la disminució de la rellevància de botigues i del comerç tradicional
i per una importància més gran de nous canals (comerç associat, supermer-
cats, hipermercats, grans superfícies especialitzades, etc.).

Podem assenyalar que la introducció de nous sistemes i tècniques
d’organització i planificació de la producció està alterant la composició de
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les plantilles i les funcions dels treballadors, cosa que, al seu torn, és possi-
ble gràcies a una preparació més gran del factor humà. En moltes empreses
està tenint lloc una reducció del percentatge d’empleats dedicats a feines
directament productives (operaris, especialistes, etc.) i un augment dels des-
tinats a funcions indirectament productives, com la programació de la pro-
ducció, el control de magatzems, la verificació de la qualitat, la supervisió
del procés de fabricació, etc. Per exemple, podem citar el cas de dues empre-
ses dels sectors de química i plàstics i de metall-mecànica, elèctrica i elec-
trònica, en les quals abans el personal directe de producció era del 70% i
l’indirecte d’un 30%, mentre que avui dia la importància del personal directe
i indirecte és similar.

El panorama general de la indústria en relació amb la introducció de
nous sistemes i tècniques d’organització i planificació de la producció és
molt divers. D’una banda, podem apuntar que la implantació d’aquests siste-
mes no és generalitzada entre les empreses, i és menys habitual en empreses
petites especialitzades en activitats tradicionals, tecnològicament menys
avançades i més intensives en factor humà. És cert que en alguns d’aquests
casos resulta difícil, si no impossible, introduir nous sistemes i tècniques en
aquest sentit, perquè comporta unes modificacions importants i complicades
en diferents camps (processos de fabricació, know-how, recursos humans,
etc.). D’altra banda, podem assenyalar que hi ha experiències d’empreses
que han intentat la implantació d’aquest tipus d’avenços amb poc èxit, men-
tre que en d’altres la introducció és relativament poc recent o encara no
s’han aconseguit rendibilitzar les millores implantades. En general, podem
destacar que el marge per maximitzar els guanys de productivitat derivats de
la implantació de nous sistemes i tècniques d’organització i planificació 
de la producció encara és important, tenint en compte que el nombre d’em-
preses que els han introduït i que n’han aconseguit obtenir els màxims fruits
possibles és escàs. De fet, com posa en relleu el treball de camp dut a terme,
tot i que és un factor de gran interès per a la productivitat i àmpliament valo-
rat per les empreses, poc més de la meitat d’aquestes empreses el considera
fonamental o estratègic des del punt de vista de la rellevància.
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Introducció de nous sistemes d’organització i de control 
del treball

La introducció de nous sistemes d’organització i de control del tre-
ball persegueix la recerca del millor ajustament possible del factor humà al
procés productiu i a les característiques de les empreses, a través, en definiti-
va, de la gestió dels recursos humans en diversos sentits. Com reflecteix el
quadre 2.1, aquest factor és destacat al tercer lloc per les empreses indus-
trials com a causa explicativa de la diferent evolució de la producció i de l’o-
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cupació aquests últims anys. Així, un 72,2% n’assenyala la importància. No
obstant això, només un 34,3% apunta que aquest factor té una gran rellevàn-
cia, davant d’un 35,7% que el qualifica de poc rellevant, com es pot observar
al quadre 2.2. Això permet concloure que si bé la introducció de nous siste-
mes d’organització i de control del treball té una importància significativa
per a la indústria a l’hora d’obtenir guanys de productivitat, de moment no té
un gran protagonisme en les estratègies que es desenvolupen en aquest sen-
tit. A pesar d’això, podem assenyalar que les potencialitats en aquest camp
són elevades, d’acord amb les limitacions cada vegada més notables de
millorar la productivitat via actuacions sobre l’activitat productiva i de la
importància que els últims anys està adquirint el factor humà com a element
de competitivitat.

A més, podem assenyalar que les possibilitats de millora de la pro-
ductivitat laboral que hi ha per aquesta via són importants per dues raons.
D’una banda, perquè es constata que l’aplicació dels sistemes tradicionals
d’organització i de control del treball no es revisen en moltes empreses amb
la freqüència amb què s’hauria de fer, cosa que permet pensar en un poten-
cial que està pendent d’aflorar. I, de l’altra, perquè està en una fase incipient
l’aplicació de nous sistemes i tècniques empresarials que persegueixen una
millor adaptació del factor treball a les necessitats de producció a través de
la denominada organització flexible del treball. Aquesta organització pot
revestir formes diverses en funció de la naturalesa de les estructures produc-
tives, de la incidència de l’estacionalitat sobre l’activitat, de les característi-
ques del personal, etc. Entre els models més freqüents de flexibilitat podem
destacar els següents:

• l’adaptació del temps de treball a les necessitats productives,

• el treball en equip o cèl·lules de fabricació,

• la rotació en els llocs de treball.

Podem assenyalar que dins de les organitzacions flexibles del treball
adquireix un especial protagonisme la figura dels quadres/comandaments
intermedis el principal tret dels quals és la capacitat de gestionar i organitzar
els recursos humans. L’experiència d’algunes empreses mostra la generació
d’importants guanys de productivitat gràcies a la introducció de nous siste-
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mes d’organització i de control del treball. En aquest sentit, podem citar el
cas d’una empresa que va experimentar un creixement de la productivitat
d’un 9% en un any gràcies a això.

Simplificació de processos productius

D’acord amb el quadre 2.1, un 67,0% de les empreses entrevistades
en el treball de camp destaca la importància d’aquest factor per explicar el
diferencial de creixement de la producció i de l’ocupació durant el període
1997-1999. D’aquestes empreses, un 41,5% el qualifiquen de molt rellevant
i un 47,7% de rellevant, cosa que posa de manifest que aquest factor està
present de forma significativa en l’estratègia de les empreses per millorar la
seva productivitat.

La simplificació de processos productius és, generalment, el resultat
de la introducció de canvis en les estratègies de producte de les empreses
amb ànim d’obtenir economies d’escala per reduir costos unitaris, i de donar
una resposta més adequada a les exigències de la demanda (terminis, servei,
etc.). La simplificació acostuma a implicar la reducció, l’eliminació i la
modificació de diverses tasques i fases del procés productiu i per distintes
vies: incorporació de tecnologies, modificacions en l’organització producti-
va, etc. Entre d’altres accions desenvolupades en aquest àmbit per les empre-
ses consultades en el treball de camp, podem assenyalar les següents:

• la reducció de la gamma de productes fabricats (nombre i ventall de
referències i models);

• la introducció de nous productes i tipologies de productes en les
línies de fabricació ja existents;

• la utilització de materials i d’inputs més adequats i elaborats, que
permeten, per exemple, reduir el nombre de fases o etapes del procés de
fabricació;

• un millor disseny dels productes que persegueixi la seva fabricació
amb menys personal i en menys temps.
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Quadre 2.3

ACCIONS DE LES EMPRESES EN MATÈRIA DE SIMPLIFICACIÓ 
DE PROCESSOS PRODUCTIUS

• Reducció de la gamma de productes, amb canvi en el tipus i «mix» de productes.

• Introducció de nous productes i tipologies de productes en la fabricació.

• Canvis en els materials i inputs utilitzats.

• Millor disseny dels productes.

L’èxit del desenvolupament d’una estratègia de simplificació de pro-
cessos productius resideix, en bona mesura, en una adequada actuació en la
fase prèvia de disseny del mateix producte, ja que d’això depèn la planifica-
ció, l’organització, l’estandarització, etc., de tota la cadena de fabricació.
Actualment, en el conjunt de la indústria es poden identificar en matèria de
simplificació de processos productius dues circumstàncies. En primer lloc,
que els avenços i les millores en aquest sentit responen, d’una banda, a trans-
formacions substancials de l’estructura de fabricació de les empreses per
diversos motius i, sobretot, a la introducció de millores de forma permanent
com una cosa que ja està integrada –i, fins i tot, reconeguda– en la sistemàti-
ca habitual de les empreses. D’altra banda, s’observa que aquesta via per
obtenir guanys de productivitat ha estat i és molt utilitzada per la indústria,
tot i que encara una part important de les empreses no l’han incorporat de
manera intensiva a les seves estratègies de producció.

Canvis en les característiques dels llocs de treball
i dels treballadors

Els canvis experimentats en les característiques dels llocs de treball i
dels treballadors del sector industrial són conseqüència de les diferents estra-
tègies de millora seguides per les empreses. Per a les empreses consultades
en el treball de camp, aquests canvis tenen una importància destacada com a
factor explicatiu de la diferent evolució de la producció i de l’ocupació dels
últims anys. De fet, gairebé un 64% de les empreses assenyala aquesta
importància, com recull el quadre 2.1. No obstant això, el percentatge de les
empreses que el considera molt rellevant és reduït (22,6%) i inferior al d’em-
preses que el qualifiquen de rellevant o poc rellevant (45,2% i 32,2%, res-
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pectivament), cosa que es pot observar al quadre 2.2. Aquesta circumstància
posa de manifest l’escassa significativitat estratègica o fonamental que de
moment té aquest factor per a les empreses industrials com a mecanisme per
millorar la productivitat laboral.

Avui dia, els trets que defineixen l’entorn competitiu i la complexitat
creixent i enormement dinàmica de la tecnologia estan determinant un nou
disseny dels llocs de treball en les empreses i un nou perfil del factor humà.
Aquests trets es defineixen per la combinació de tres elements bàsics, que
són els següents:

• els coneixements i les qualificacions,

• les qualitats i les habilitats, juntament amb l’experiència,

• l’actitud i el comportament individual i grupal.

Un dels canvis més significatius en les característiques dels llocs de
treball i dels empleats, derivat bàsicament de la introducció de l’organització
flexible del treball, és la polivalència o la multifuncionalitat del factor humà,
que fa possible que els ocupats puguin ocupar diversos llocs de treball. En
alguns sectors d’activitat un treballador en l’àrea productiva pot portar a ter-
me una mitjana de cinc llocs de treball. Certes empreses consideren «treba-
llador polivalent» aquell que és capaç de desenvolupar com a mínim tres
llocs de treball diferents, mentre que d’altres fomenten la «bivalència», és a
dir, que els empleats sàpiguen fer una altra feina a més de la seva habitual.
El desenvolupament de la polivalència o de la multifuncionalitat es justifica
per múltiples motius, entre els quals destaquen els següents:

• Exigència de l’organització del treball en equips o cèl·lules de fabri-
cació.

• Possibilitat d’ocupar les persones en llocs de treball alternatius si es
produeix una caiguda de l’activitat en el seu lloc de treball originari (princi-
pal).

• Millor resposta a la diversitat de productes i de models i a l’existèn-
cia de sèries curtes, per motius com ara la moda.
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• Donar cobertura a llocs de treball que temporalment poden estar
vacants per causes diverses degudes a les persones que els ocupen regular-
ment (resposta a l’absentisme laboral).

• Motivar el factor humà per mitjà del desenvolupament de tasques
més variades.

Major formació contínua dels treballadors

Com es pot observar al quadre 2.1, un 62,9% de les empreses consul-
tades destaca la importància de la major formació contínua rebuda pels tre-
balladors els últims anys com un dels factors explicatius del diferencial de
creixement de la producció i de l’ocupació. Segons aquestes empreses, la
millora de la productivitat laboral està relacionada amb aquesta circumstàn-
cia. No obstant això, aquest factor no té un caràcter estratègic o fonamental
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per a les empreses entrevistades. Això es posa de manifest en el fet que sola-
ment un 18,0% de les empreses el valora com a molt rellevant, mentre que el
55,7% el qualifica de rellevant i un 26,3% de poc rellevant, tal com recull 
el quadre 2.2.

En definitiva, millorar la qualificació dels treballadors es conside-
ra, per part de la majoria de les empreses, un factor necessari però no sufi-
cient per obtenir guanys de productivitat. Podem assenyalar que una major
formació del factor humà no porta associat directament un augment de la
producció, i que els seus efectes positius són difícils de contrastar i que se
solen manifestar a llarg termini i de forma progressiva.

Recurs a la subcontractació d’activitat i de serveis

Els últims trenta anys la subcontractació d’activitat i de serveis s’ha
revelat com una pràctica habitual en el sector industrial amb l’objectiu de
generar unes estructures empresarials més àgils i de menor dimensió que
permetin aconseguir una eficiència més gran en el desenvolupament de l’ac-
tivitat productiva. En els inicis, la subcontractació responia, fonamentalment,
a necessitats de capacitat, és a dir, recórrer a la subcontractació per part de
les empreses obeïa al fet que no disposaven dels mitjans suficients per res-
pondre a la demanda, cosa que normalment passava de manera puntual («en
moments punta»). No obstant això, amb el decurs del temps ha anat adqui-
rint una major rellevància la denominada subcontractació d’especialitat, que
és aquella que cobreix els àmbits i les funcions que les mateixes empreses no
poden satisfer per falta de coneixements i d’experiència. Aquest tipus de sub-
contractació fa possible que les empreses industrials puguin respondre a
demandes complexes i àmplies, quan, a priori, la seva especialitat producti-
va no els permet fer-ho. Avui dia es combinen la subcontractació de capaci-
tat, sobretot de forma puntual i molt vinculada a branques especialment
dependents dels cicles econòmics i de la moda, amb la subcontractació d’es-
pecialitat, en general més arrelada a activitats en les quals les empreses es
caracteritzen per un grau d’integració vertical reduït. Des de fa uns anys la
subcontractació està rebent un nou impuls per part d’una nova concepció de
l’activitat industrial en què les empreses tendeixen cada vegada més a con-
centrar-se en un determinat tipus de feines. Per exemple, les empreses de
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producte final se centren en funcions de disseny, de muntatge-acoblament i
de comercialització-distribució.

Segons el quadre 2.1, un 54,6% de les empreses entrevistades en el
treball de camp destaca la importància del recurs a la subcontractació com a
mecanisme per possibilitar un creixement més gran de la producció que de
l’ocupació. El grau de rellevància d’aquest factor per a les diferents empre-
ses és desigual, tal com reflecteix el quadre 2.2. Així, un 37,7% el qualifica
de molt rellevant, un 32,1% el considera simplement rellevant i un 30,2%
afirma que és poc rellevant.

Les anteriors valoracions posen de manifest que el paper de la sub-
contractació varia segons el sector i el tipus d’activitat. Així es reflecteix en
les experiències de les empreses analitzades. Per exemple, una empresa
només hi recorre de manera molt circumstancial quan la seva especialitat
productiva no pot donar resposta a la totalitat d’una comanda (per exemple,
l’acabat d’un producte). I, en un altre cas, una empresa té com a principi
subcontractar tota aquella activitat de menor rendibilitat i/o que no formi
part del seu «core business». Els sectors tèxtil i de confecció i metall-mecà-
nic, elèctric i electrònic són els que compten amb una major implantació
d’aquesta estratègia industrial, i són característics d’aquesta branca l’exis-
tència de multitud de tallers de confecció i de tallers mecànics-metal·lúrgics.
D’acord amb la proporció del total de l’activitat que es subcontracta es po-
den establir tres grups d’empreses, que són les següents:

• Aquelles que subcontracten menys del 10% de la seva activitat,
generalment obeint a circumstàncies singulars de puntes de treball –subcon-
tractació de capacitat–, i, en certes ocasions, a tasques complementàries pun-
tuals –subcontractació d’especialitat– que no poden ser satisfetes ni en
volum ni en termini per les mateixes empreses.

• Aquelles que subcontracten entre un 10% i un 30% de la seva acti-
vitat per raons tant de capacitat com d’especialitat.

• Aquelles que subcontracten més d’un 40-50% de la seva activitat i
que poden arribar a un 90%, normalment per motius relacionats amb la sub-
contractació d’especialitat.
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En línies generals, la subcontractació ha conduït a una reducció de
l’ocupació en el conjunt del sector industrial i, per tant, a increments en la
productivitat laboral com a conseqüència del fet que:

• en activitats productives i de serveis el procés d’externalització per
part de les empreses que subcontracten tendeix a crear en les empreses sub-
ministradores menys llocs de treball dels que crearien aquestes empreses si
no recorreguessin a la subcontractació i haguessin de generar estructura
interna;

• en activitats de serveis, a més de per la raó anterior, perquè l’ocupa-
ció que es genera en l’exterior pel procés d’externalització es crea en el sec-
tor serveis i no en l’industrial.

Per tant, podem concloure que el fenomen de la subcontractació, so-
bretot de la d’especialitat, està provocant una retallada en l’ocupació indus-
trial. En aquest sentit podem afegir que les empreses subcontractistes estan
més especialitzades en les tasques que se’ls encarreguen que les empreses
contractistes (més i millor equipament, millor know-how, etc.), i això implica
una productivitat més gran i unes necessitats de personal menors que les d’a-
questes últimes. A més, en moltes ocasions les empreses tendeixen a subcon-
tractar, sobretot, activitats intensives en mà d’obra per reduir costos laborals.

Recurs a la contractació temporal

D’acord amb el quadre 2.1, un 53,6% de les empreses entrevistades
en el treball de camp assenyala que la diferent evolució entre la producció
real i el nivell d’ocupació dels últims anys s’explica pel recurs a la contracta-
ció temporal. Això no obstant, s’ha de dir que una proporció destacable d’a-
questes empreses considera que aquest factor té una rellevància escassa.
Així, al quadre 2.2 s’observa que un 48,1% qualifica el factor de poc relle-
vant, mentre que un 42,3% afirma que és rellevant i només un 9,6% molt
rellevant.

La contractació temporal ha tingut un protagonisme significatiu en
gran part de les empreses industrials des de mitjan dècada dels vuitanta. Però
les modificacions de la normativa legal referent a això, i molt especialment
els últims canvis introduïts a finals dels anys noranta, ha provocat una reduc-
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ció del recurs a aquest tipus de modalitat contractual. A això podem afegir el
fet que algunes empreses es veuen obligades a fer un ús limitat d’aquesta
fórmula per imposició del conveni col·lectiu del sector en el qual operen o,
simplement, per conveni propi –acord d’autolimitació. En certs casos aques-
ta limitació es fixa en un màxim del 10-12% del total de la plantilla.

D’altra banda, hem de destacar la tendència generalitzada i creixent de
les empreses industrials a reduir al mínim la rotació dels seus empleats i, per
tant, a estabilitzar-los com a plantilla. Això s’explica fonamentalment per dos
motius. D’una banda, perquè l’empleat amb contracte indefinit és més produc-
tiu i rendible, per qüestions de motivació, de grau d’ensinistrament en el lloc
de treball, etc. De l’altra, perquè la dificultat de trobar personal adequat per
cobrir vacants de contractació en el mercat de treball fa que bastants empreses
estabilitzin amb certa rapidesa els empleats que tenen per evitar, així, que se’n
vagin.

Totes les circumstàncies anteriors han motivat que en la majoria
d’empreses consultades una proporció de l’ocupació eventual hagi passat a
ser indefinida sense haver variat el nombre total de treballadors i que, per
tant, la taxa de temporalitat hagi baixat. A pesar del que acabem de dir, avui
dia l’ocupació temporal és considerada per moltes empreses una fórmula
«pulmó» o «matalàs» que dota de flexibilitat laboral i permet acomodar l’es-
tructura a les circumstàncies canviants del mercat en cada moment. Podem
assenyalar que la importància dels treballadors temporals sobre el global de
les plantilles fluctua substancialment entre empreses i entre sectors. Així, per
exemple, en una empresa fabricant de maquinària, el pes relatiu de l’ocupa-
ció temporal és nul, mentre que en una empresa de confecció aquest pes se
situa en el 55% del total de la plantilla. Podem apuntar que en bastants casos
analitzats aquest percentatge no supera el 10%.

Realització d’horas extraordinàries

Aproximadament la meitat de les empreses consultades assenyalen
que la realització d’hores extraordinàries és una pràctica habitual i significa-
tiva que explica el major creixement de la producció real que del nombre
d’efectius al llarg del període 1997-1999, tal com recull el quadre 2.1. No
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obstant això, aquestes empreses assenyalen majoritàriament que aquest fac-
tor té una importància reduïda. D’acord amb el quadre 2.2, gairebé el 60%
considera que és poc rellevant.

Podem assenyalar que les hores extraordinàries han estat un element
de flexibilitat bàsic i tradicional per a les empreses del sector industrial.
Això no obstant, el creixent control sobre les empreses, les limitacions
imposades per llei (80 hores per persona i any) i/o per conveni, i el seu cost
elevat, fan que el seu ús es vagi reduint amb el temps, sobretot en el cas de
les empreses més grans. La seva utilització és més habitual en el cas de les
empreses mitjanes i, principalment, de les petites. En aquest sentit podem
afegir que les oscil·lacions d’activitat se solen cobrir, cada vegada més, amb
el recurs a la subcontractació i, en certes ocasions, amb la contractació tem-
poral i el recurs a serveis d’empreses de treball temporal (ETT). En el cas de
les empreses més petites, la realització d’hores extraordinàries constitueix un
mecanisme bàsic per garantir una organització laboral flexible i, en alguns
casos, se situen al marge de les regulacions legals o establertes per conveni.
Aquesta opció continua sent la mesura d’actuació més flexible –flexibilitat
puntual– i més fàcil de portar a terme.

El recurs a la realització d’hores extraordinàries obeeix al desig d’e-
vitar un sobredimensionament de les estructures empresarials motivat per
circumstàncies estacionals i/o puntuals de la demanda. En són exemples
il·lustratius els sectors de tèxtil i confecció i de components per a l’automo-
ció. En aquests casos les hores extraordinàries s’utilitzen per respondre, per
exemple, a puntes de producció –amb terminis curts–, ja que el període de
formació i d’ensinistrament que requereixen els nous contractats és massa
llarg o bé perquè és difícil trobar amb rapidesa persones preparades per
incorporar a les empreses. Podem assenyalar que alguna empresa respon a
pics de producció fent hores extraordinàries en una primera fase, després
recorre als serveis d’empreses de treball temporal (ETT), i si la càrrega con-
tinua, contracta personal eventual.

38 ■ FACTORS EXPLICATIUS DE LA DIFERENT EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I DE L’OCUPACIÓ EN 1997-1999



Major utilització de la capacitat productiva instal·lada

La major utilització de la capacitat productiva instal·lada en les
empreses és també un factor destacat per explicar el major creixement de la
producció que de l’ocupació durant el període 1997-1999, fet que manifesta
el 49,5% de les empreses entrevistades i que es recull al quadre 2.1. Podem
precisar que aquest percentatge pot semblar a priori reduït, en la mesura que
normalment l’existència de capacitat ociosa és el recurs més lògic per incre-
mentar la producció, però això es pot justificar pel fet que el treball de camp
es va fer en un context de cicle econòmic expansiu en el qual, per tant, els
mitjans ociosos disponibles eren escassos o nuls. Per a les empreses que des-
taquen la importància de la major utilització de la capacitat productiva ins-
tal·lada, aquest factor té un protagonisme notable tenint en compte que,
segons reflecteix el quadre 2.2, un 62,5% el considera molt rellevant.

Normalment, les empreses industrials s’organitzen en forma de tre-
ball continuat per aconseguir la màxima utilització de les seves instal·lacions
i possibilitats productives. Per regla general, tots els torns de treball operen a
ple rendiment, encara que en algunes empreses i sectors d’activitat, especial-
ment en aquells amb un elevat grau de mecanització i intensius en factor
capital, se’n sol reservar un –tercer (torn nocturn) o bé quart (torn de cap de
setmana)– per actuar de «comodí» i adaptar la capacitat als requeriments del
mercat o per reparar desfasaments entre seccions productives. En altres
empreses i segments d’activitat, normalment menys mecanitzats i més inten-
sius en factor treball, el sistema productiu s’estructura sobre la base d’un o
dos torns bàsics, que es completen amb la realització d’hores extraordinàries
en moments de més activitat. Les oscil·lacions d’activitat importants en
aquests casos es cobreixen, a més, amb contractacions eventuals i, sobretot,
amb el recurs a la subcontractació.

Per tant, podem assenyalar que una major utilització de la capacitat
productiva instal·lada en les empreses està vinculada, generalment, a la rea-
lització d’hores extraordinàries i/o la posada en marxa de més torns de tre-
ball –amb incorporació de personal nou. Les preferències i el recurs a una
via o a l’altra fluctuen entre les diferents empreses. Algunes d’elles, per
exemple, prefereixen el recurs a més torns de treball, perquè han observat
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que el rendiment laboral disminueix com més hores extraordinàries es fan.
Normalment, quan es consolida la càrrega de treball que justifica la necessi-
tat de recórrer a les hores extraordinàries, les empreses tendeixen a substituir
aquestes hores per l’augment del nombre de torns de treball amb la incorpo-
ració de nous treballadors, que en una primera fase s’integren amb contrac-
tes eventuals i/o, en certs casos, procedeixen d’empreses de treball temporal
(ETT).

Millora del perfil dels nous contractats

Com es pot apreciar al quadre 2.1, un 46,4% de les empreses analit-
zades destaca la importància de la millora del perfil dels nous contractats per
explicar el creixement desigual de la producció real i de l’ocupació. Això no
obstant, es tracta d’un factor que només ha estat valorat com a molt rellevant
per un 4,4% de les empreses, mentre que un 53,3% el qualifica de rellevant i
un 42,2% de poc rellevant, circumstància que es recull al quadre 2.2.

En línies generals, els últims anys el perfil dels treballadors en les
empreses industrials ha millorat substancialment, tant en termes de qualifi-
cació com d’aptitud. Això obeeix, d’una banda, a una major preparació de la
població activa, però, alhora, a unes exigències més grans per part de les
empreses a l’hora de contractar. En aquest sentit, és habitual que en deter-
minats sectors d’activitat es demanin empleats per a producció la qualifica-
ció dels quals sigui, com a mínim, de formació professional de segon grau
(FP II). A pesar d’això, entre les empreses és normal que els que s’acaben
d’incorporar passin per un procés d’aprenentatge i d’entrenament inicial,
que, en alguns casos, pot arribar a ser de sis mesos. Aquest fenomen ha per-
mès una professionalització més gran de les plantilles industrials, cosa que
també es manifesta en el fet que els nous contractats s’adapten més ràpida-
ment als canvis i es mostren més preparats per obtenir un rendiment superior
de l’equipament i de la tecnologia disponibles. Tot això es tradueix en aug-
ments de productivitat i en millores de qualitat. Això no obstant, podem
assenyalar que, tot i que hi ha una relació directa i positiva entre la millora
del perfil dels nous contractats i l’augment de la producció real, la veritat és
que aquests efectes positius resulten, en ocasions, difícils de quantificar i se
solen evidenciar, progressivament, a mitjà i llarg termini.
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Recurs a serveis d’empreses de treball temporal (ETT)

Un 40,2% de les empreses entrevistades manifesten que el recurs a
serveis d’empreses de treball temporal pot explicar la diferent evolució de la
seva producció real i de la seva ocupació al llarg dels últims anys, tal com
recull el quadre 2.1. No obstant això, només un 7,7% apunta que aquest
tipus d’accions té una rellevància elevada, davant d’un gairebé 49% que afir-
ma que és poc rellevant, circumstància que reflecteix el quadre 2.2.

La utilització dels serveis d’empreses de treball temporal ha experi-
mentat un canvi substancial els últims anys com a conseqüència de la modi-
ficació que va experimentar la legislació l’any 1999. Una de les modifica-
cions que ha tingut un impacte més gran fa referència al fet que l’empresa
que contracta l’ETT ha de pagar per treballador el mateix salari que està
pagant a qualsevol dels seus empleats que desenvolupa la mateixa feina.
Això ha incrementat el cost d’utilització dels serveis d’aquestes empreses i,
conseqüentment, n’ha reduït la utilització i ha alterat les circumstàncies que
la motiven. Aquest és el cas d’una empresa fabricant de components per a
l’automoció, en què la plantilla es distribuïa en el passat entre un 73% de
personal indefinit, un 18% de personal temporal i un 9% de personal d’ETT
i que, després de la modificació de la legislació, va passar a ser d’un 80% de
personal indefinit i un 20% de personal temporal.

Avui dia les empreses industrials recorren a ETT, fonamentalment,
amb tres objectius. D’una banda, amb la finalitat de donar cobertura tempo-
ral a una vacant interna i, en moltes ocasions, en casos d’emergència (vacan-
ces, estacionalitat, baixes laborals, suplències, etc.), objectiu que obeeix a la
filosofia de la normativa que regula les empreses de treball temporal. D’altra
part, amb la finalitat de seleccionar personal per contractar directament, en
la mesura que les ETT procuren treballadors que han estat prèviament selec-
cionats –i que, per tant, tenen unes característiques que es consideren apro-
piades– i que la utilització dels seus serveis es pot plantejar com un període
de prova d’aquests treballadors dins de l’empresa. Per tant, el recurs a ser-
veis d’empreses de treball temporal redueix significativament les tasques i
els costos de recerca, de selecció i de prova de candidats per ser contractats.
Això permet concloure, doncs, que una proporció dels treballadors d’ETT
que operen en empreses industrials acaben sent incorporats a les plantilles.



En relació amb això, es pot apuntar el cas d’una empresa de 243 empleats
que l’any 1998 va contractar el 60% del total dels 50 treballadors d’ETT que
va tenir. I, finalment, en alguns casos es recorre a serveis d’empreses de tre-
ball temporal per donar resposta a pics de producció molt puntuals.

Quadre 2.4

MOTIUS JUSTIFICATIUS DEL RECURS A SERVEIS D’EMPRESES 
DE TREBALL TEMPORAL (ETT)

• Cobertura d’una vacant temporal. 

• Selecció de personal.

• Resposta a pics de producció molt puntuals.

El pes específic del personal d’ETT que opera en les empreses indus-
trials fluctua notablement. En línies generals, el més habitual són percentat-
ges inferiors al 10-15% del total de la plantilla, tot i que hi ha excepcions.
Finalment, es pot citar el cas singular d’una gran empresa que ha decidit
substituir la plantilla temporal pel recurs a serveis d’ETT, perquè considera
que la normativa legal és restrictiva en el cas de la contractació temporal i
perquè d’aquesta manera evita problemes socials en el cas d’haver de recór-
rer a la presentació d’expedients de regulació laboral. 

Altres

Entre la resta de factors apuntats per les empreses al llarg del desen-
volupament del treball de camp que s’han revelat de gran interès per justifi-
car el major creixement de la producció que de l’ocupació en les empreses
aquests últims anys, en destaquen especialment tres, que són els següents:

• La millora de la qualitat, mitjançant la posada en marxa de sistemes
d’assegurament de processos i productes. Aquest factor ha estat qualificat
d’important per explicar la diferent evolució de la producció i de l’ocupació
els últims anys per un 21,6% de les empreses consultades (quadre 2.1), de
les quals gairebé el 43% el destaca com a molt rellevant (quadre 2.2). La
introducció de sistemàtiques ISO, QS, VDE, etc. produeix transformacions
dins de les empreses en molts àmbits que permeten increments de producti-
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vitat del factor treball (major formació contínua, canvis en l’organització de
processos productius, etc.).

• El bon clima laboral és considerat important com a explicació de la
marxa desigual de la producció real i de l’ocupació dels últims anys segons
el 12,4% de les empreses consultades (quadre 2.1), de les quals un 41,7%
considera que aquest factor té una elevada rellevància (quadre 2.2).

• La introducció d’avenços i de millores en matèria de logística, tant
pel que fa a logística externa de proveïment i de distribució com a logística
interna. Un 7,2% d’empreses assenyala que aquest factor explica el major
creixement de la producció que de l’ocupació (quadre 2.1), i d’aquest 7,2%
gairebé un 43% n’assenyala l’elevada rellevància com a causant d’això
(quadre 2.2). Es pot destacar que la logística interna de fabricació ha revo-
lucionat les empreses industrials amb uns augments de la productivitat
importants. 

2.2. Factors explicatius segons els sectors 
d’activitat

Els factors explicatius de la desigual evolució de la producció real i
de l’ocupació entre les empreses de diversos sectors d’activitat depenen,
fonamentalment, de dos aspectes. D’una banda, de la mateixa naturalesa
productiva de les branques i dels segments que les integren, en el sentit del
grau de participació i d’intensitat amb què es recorre o al factor treball o al
factor capital, i es pot diferenciar entre activitats més mecanitzades i activi-
tats més artesanes. En les primeres, per exemple, es pot aconseguir un incre-
ment de producció amb una major i millor utilització de tecnologies o, fins i
tot, alterant l’organització dels equips i de la mateixa activitat productiva. En
el segon, però, pot ser necessari incrementar el nombre d’empleats, recórrer
a la implantació de sistemes d’organització i de control del treball o millorar
el nivell de qualificació i de formació dels treballadors.

Un altre aspecte del qual depenen els factors explicatius del «gap» fa
referència al diferent grau d’avenç tecnològic i organitzatiu en el qual es tro-
ben les branques i els segments d’activitat. A títol d’exemple, es pot apuntar
que aquest grau és més gran en àmbits com el de l’automòbil o el de l’elec-
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trònica que en d’altres com el la confecció o en determinats apartats de la
primera transformació alimentària o de la química per al consum.

Alimentació i begudes

Com recull el quadre 2.5, els tres factors que permeten explicar més
bé les diferències entre l’evolució de la producció real i de l’ocupació dels
últims anys en les empreses del sector de l’alimentació i begudes són la
millora d’equips i de tecnologies, la introducció de nous sistemes i tècniques
d’organització i planificació de la producció i la major utilització de la capa-
citat productiva instal·lada. El primer és destacat per la totalitat de les em-
preses consultades, mentre que els altres dos són assenyalats per aproxima-
dament el 91%. D’entre aquests tres factors sobresurt la major utilització de
la capacitat productiva instal·lada, qualificada de molt rellevant pel 85% 
de les empreses.

De la resta de factors destaquen la simplificació de processos pro-
ductius i la introducció de nous sistemes d’organització i de control del tre-
ball, considerats importants per més del 80% de les empreses consultades.
En comparació amb la mitjana corresponent al conjunt de la indústria,
podem apuntar el següent:

• La importància significativa que té per al sector de l’alimentació i
begudes la major utilització de la capacitat productiva, així com els aspectes
de qualificació i formació dels treballadors, i, concretament, la formació
contínua superior i la millora del perfil dels nous contractats, així com el
recurs a la contractació temporal.

• La reduïda rellevància que té en el sector d’alimentació i begudes el
recurs a la subcontractació d’activitat i de serveis, la importància de la qual
per a les empreses és menor que la d’altres branques industrials.

Tèxtil i confecció

La millora d’equips i de tecnologies és el principal factor explicatiu
del desigual creixement de la producció real i de l’ocupació en el sector del
tèxtil i la confecció. Com recull el quadre 2.5, el 93,8% de les empreses
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Quadre 2.5

FACTORS EXPLICATIUS DE LA DIFERENT EVOLUCIÓ
DE LA PRODUCCIÓ I DE L’OCUPACIÓ A LES EMPRESES. 1997-1999
1) SEGONS ELS SECTORS D’ACTIVITAT

Metall-mecànica, 
Alimentació Tèxtil

elèctrica
Química

Total
i begudes i confecció

i electrònica
i plàstics

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Millora d’equips i de
tecnologies 100,0 68,2 93,8 86,7 80,4 75,7 92,3 50,0 89,7 71,3

Introducció de nous sistemes
i tècniques d’organització i
planificació de la producció 90,9 50,0 56,3 55,6 65,2 56,7 92,3 50,0 73,2 53,5

Introducció de nous sistemes
d’organització i de control
del treball 81,8 22,2 56,3 44,5 69,6 37,5 84,6 36,4 72,2 34,3

Simplificació de processos 
productius 86,4 21,1 56,3 33,3 58,7 57,3 76,9 40,0 67,0 41,5

Canvis en les característiques
dels llocs de treball i dels 
treballadors 77,3 17,6 75,0 8,3 50,0 39,1 76,9 10,0 63,9 22,6

Major formació contínua 
dels treballadors 81,8 27,8 50,0 0,0 58,7 18,5 61,5 12,5 62,9 18,0

Recurs a la subcontractació 
d’activitat i de serveis 31,8 14,3 75,0 33,3 58,7 48,1 53,8 28,6 54,6 37,7

Recurs a la contractació temporal 77,3 17,6 43,8 14,3 39,1 5,3 69,2 0,0 53,6 9,6

Realització d’hores 
extraordinàries 50,0 18,2 43,8 28,6 54,3 24,0 46,2 0,0 50,5 20,4

Major utilització de la capacitat
productiva instal·lada 90,9 85,0 18,8 33,3 45,7 47,6 38,5 40,0 49,5 62,5

Millora del perfil dels nous 
contractats (qualificació 
i aptitud) 77,3 5,9 25,0 0,0 41,3 5,3 38,5 0,0 46,4 4,4

Recurs a serveis d’empreses 
de treball temporal (ETT) 31,8 14,3 31,3 0,0 47,8 4,5 38,5 20,0 40,2 7,7

Altres:

Millora de la qualitat 9,1 0,0 56,3 33,4 17,4 62,5 15,4 50,0 21,6 42,9

Bon clima laboral 4,5 0,0 6,3 0,0 17,4 50,0 7,7 0,0 12,4 41,7

Avenços en logística 0,0 – 12,5 0,0 4,3 50,0 23,1 66,7 7,2 42,9

1 = Percentatge d’empreses que destaquen la importància de cada factor.
2 = Percentatge d’empreses que destaquen la importància de cada factor i el qualifica de molt rellevant.



entrevistades destaca la importància d’aquest factor i el 86,7% el qualifica
de molt rellevant.

Altres factors significatius que permeten l’obtenció de guanys de
productivitat laboral en aquest sector són el recurs a la subcontractació d’ac-
tivitat i de serveis i els canvis en les característiques dels llocs de treball i
dels treballadors, tots dos assenyalats per tres de cada quatre empreses del
sector. També sobresurten, encara que amb una importància menor, la intro-
ducció de nous sistemes i tècniques d’organització i planificació de la pro-
ducció, la introducció de nous sistemes d’organització i de control del tre-
ball, la simplificació de processos productius i la millora de la qualitat.
D’entre tots, podem destacar per l’elevat grau de rellevància que tenen per a
les empreses, els relatius a aspectes organitzatius, com són la introducció de
nous sistemes i tècniques d’organització i planificació de la producció i la
introducció de nous sistemes d’organització i de control del treball.

Dins del sector tèxtil i de confecció podem diferenciar entre les
empreses pertanyents a diversos segments d’activitat. Així, podem apuntar
que en el cas del denominat tèxtil de capçalera –activitats de filatura, art de
teixir, tints i acabats–, més intensiu en factor capital, predomina la millora
d’equips i de tecnologies com a factor explicatiu del «gap» entre producció i
ocupació. En canvi, en els segments de producte final –peces de vestir i roba
de la llar–, caracteritzat per ser més intensiu en factor treball, hi influeix
menys aquest factor i hi tenen una major rellevància d’altres, com, per exem-
ple, el recurs a la subcontractació de producció, sobretot en les fases relati-
ves a la costura.

En comparació amb el conjunt industrial, podem assenyalar el
següent:

• La major importància que per a les empreses del sector tèxtil i de
confecció tenen factors com el recurs a la subcontractació d’activitat i de ser-
veis i la millora de la qualitat.

• Al contrari, la menor importància de factors relatius a una major
utilització de la capacitat productiva i a la millora del perfil dels nous con-
tractats.
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Metall-mecànica, elèctrica i electrònica

Tres són els factors més destacats per les empreses del sector metall-
mecànic, elèctric i electrònic com a causants de la diferent evolució de la
producció real i de l’ocupació dels últims anys i, per tant, del creixement de
la productivitat laboral. D’acord amb el quadre 2.5, aquests factors són, per
ordre d’importància, els següents:

• la millora d’equips i de tecnologies, assenyalat per un 80,4% de les
empreses;

• la introducció de nous sistemes d’organització i de control del tre-
ball, 69,6%;

• la introducció de nous sistemes i tècniques d’organització i planifi-
cació de la producció, 65,2%.

Al costat d’aquests factors també es poden assenyalar la simplifica-
ció de processos de fabricació, la major formació contínua dels treballadors i
el recurs a la subcontractació d’activitat i de serveis.

De tots els factors anteriors, aquells que són considerats més relle-
vants per les empreses del sector són la millora d’equips i de tecnologies, la
simplificació de processos productius i la introducció de nous sistemes i tèc-
niques d’organització i planificació de la producció.

En comparació amb el conjunt de la indústria podem apuntar el
següent:

• La major rellevància que per a les empreses del sector metall-mecà-
nic, elèctric i electrònic tenen factors com el recurs a la subcontractació
d’activitat i de serveis, la realització d’hores extraordinàries i el recurs a ser-
veis d’empreses de treball temporal (ETT).

• Al contrari, la menor importància de factors relatius als canvis en
les característiques dels llocs de treball i dels treballadors i al recurs a la
contractació temporal.
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Química i plàstics

El desigual creixement de la producció real i de l’ocupació que ha
tingut lloc en el sector de química i plàstics els últims anys s’explica, princi-
palment, per dos factors, tal com podem observar al quadre 2.5. D’una ban-
da, per la millora d’equips i de tecnologies i, de l’altra, per la introducció de
nous sistemes i tècniques d’organització i planificació de la producció, tots
dos amb la mateixa importància. A aquests factors els segueix la introducció
de nous sistemes d’organització i de control del treball.

En comparació amb el conjunt industrial, podem assenyalar el se-
güent:

• La major importància que tenen entre les empreses químiques i de
plàstics la introducció de nous sistemes i tècniques d’organització i planifi-
cació de la producció, el recurs a la contractació temporal i els canvis en les
característiques dels llocs de treball i dels treballadors.

• La menor importància que tenen en el sector factors com la major
utilització de la capacitat productiva instal·lada i la millora del perfil dels
nous contractats.

Reflexions generals

La comparació dels factors explicatius del «gap» en els quatre sec-
tors d’activitat permet destacar diverses conclusions. En primer lloc, podem
assenyalar que en els sectors de la metall-mecànica, elèctrica i electrònica i
de la química i plàstics s’observa una distribució bastant regular de la
importància que tenen els diversos factors per a les empreses, de tal manera
que aquesta importància va d’uns mínims de 38-39% fins a uns màxims de
80-90%. Això posa en relleu que totes dues branques es caracteritzen per
una conducta relativament equilibrada pel que fa a la utilització i a la impor-
tància dels diferents factors i a les possibilitats que ofereixen per millorar la
productivitat laboral. No obstant això, els sectors de l’alimentació i begudes
i del tèxtil i confecció mostren una major concentració pel que fa a la impor-
tància dels diferents factors, ja que uns tenen una rellevància bastant elevada
i uns altres la tenen significativament reduïda. En aquests casos, els percen-
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tatges es mouen entre uns mínims de 19-32% i uns màxims de 94-100%.
Aquesta circumstància evidencia que les empreses d’aquestes branques d’ac-
tivitat recorren de manera intensa a determinats factors per incrementar la
seva productivitat i deixen de banda les possibilitats que ofereixen d’altres
factors.

D’altra banda, al gràfic 2.5 s’observa que hi ha una convergència ele-
vada entre els sectors a l’hora de destacar els factors corresponents al recurs
a serveis d’empreses de treball temporal (ETT), la realització d’hores
extraordinàries i la millora d’equips i de tecnologies. No obstant això, les
majors divergències entre branques es produeixen en els factors següents:
major utilització de la capacitat productiva instal·lada, millora de la qualitat i
millora del perfil dels nous contractats.

Finalment, des d’un altre punt de vista podem apuntar que en aque-
lles activitats caracteritzades per ser intensives en la utilització de factor tre-
ball i, generalment, poc mecanitzades, per la seva pròpia naturalesa o, en
ocasions, per un menor grau de desenvolupament, els factors explicatius del
desigual creixement de la producció i de l’ocupació fan referència a un ús
més intensiu dels mitjans disponibles i a actuacions al voltant de l’ocupació.
Així, entre els diversos factors destaquen una major utilització de la capaci-
tat productiva instal·lada, la realització d’hores extraordinàries o una major
formació contínua dels treballadors. Exemples d’això són la confecció, la
fabricació de maquinària, la química destinada al consum i la primera trans-
formació alimentària.

D’altra banda, en segments d’activitat que fan un ús més intensiu del
factor capital i que disposen d’un grau de desenvolupament tecnològic més
elevat, els factors explicatius apareixen més vinculats a la millora d’equips i
de tecnologies, a aspectes relacionats amb l’organització de la producció i de
l’ocupació i a la simplificació de processos. Aquest és el cas, per exemple,
de segments com l’automòbil, l’electrònica, el tèxtil, la química bàsica i la
industrial i determinades activitats de la segona transformació alimentària.
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2.3. Factors explicatius segons les comunitats
autònomes

Els factors explicatius de la diferent evolució de la producció real i
de l’ocupació dels últims anys entre les empreses localitzades en diverses
comunitats autònomes depenen, lògicament, del grau de desenvolupament
econòmico-industrial de cada regió així com de la seva especialització sec-
torial.

1. Millora d’equips i de tecnologies. 
2. Introducció de nous sistemes i tècniques

d’organització i planificació de la producció. 
3. Introducció de nous sistemes d’organització 

i de control del treball.
4. Simplificació de processos productius. 
5. Canvis en les característiques dels llocs de treball

i dels treballadors.
6. Major formació contínua dels treballadors. 
7. Recurs a la subcontractació d’activitat i de serveis.

8. Recurs a la contractació temporal.
9. Realització d’hores extraordinàries.

10. Major utilització de la capacitat productiva
instal·lada.

11. Millora del perfil dels nous contractats
(qualificació i aptitud).

12. Recurs a serveis d’empreses de treball temporal (ETT).
13. Millora de la qualitat.
14. Bon clima laboral.
15. Avenços en logística.

Gràfic 2.5

FACTORS EXPLICATIUS DE LA DIFERENT EVOLUCIÓ
DE LA PRODUCCIÓ I DE L’OCUPACIÓ EN LES EMPRESES. 1997-1999
1) SEGONS ELS SECTORS D’ACTIVITAT
Percentatge d’empreses que destaquen la importància de cada factor
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Catalunya

El desigual creixement de la producció real i de l’ocupació en les
empreses de Catalunya s’explica, principalment, per la millora d’equips i de
tecnologies, tal com recull el quadre 2.6. Aquest factor és considerat impor-
tant per un 89,1% d’empreses, de les quals un 83,7% el qualifica de molt
rellevant. A aquest factor el segueixen, per ordre d’importància, la simplifi-
cació de processos productius, la introducció de nous sistemes i tècniques
d’organització i planificació de la producció i la introducció de nous siste-
mes d’organització i de control del treball. Un 62-67% de les empreses
assenyala la importància d’aquests tres factors, mentre que el 41-51% els
qualifica de rellevància elevada.

De la resta de factors val la pena destacar els corresponents al recurs
a la subcontractació d’activitat i de serveis i a la major utilització de la capa-
citat productiva instal·lada, ja que són assenyalats com a importants per un
50,9% i un 43,6% de les empreses consultades, però d’aquestes un percen-
tatge del 57-58% els considera molt rellevants.

En relació amb el conjunt industrial podem assenyalar que Catalunya
sobresurt pels motius següents:

• La major rellevància de factors com la millora d’equips i de tecno-
logies, el recurs a la subcontractació d’activitat i serveis i la simplificació de
processos productius.

• La menor importància de factors com el recurs a la contractació
temporal, la introducció de nous sistemes d’organització i de control del tre-
ball, la major utilització de la capacitat productiva instal·lada i la introducció
de nous sistemes i tècniques d’organització i planificació de la producció.

Comunitat de Madrid

Tres són els factors més destacats per les empreses de la Comunitat
de Madrid com a causants de la diferent evolució de la producció real i de
l’ocupació dels últims anys. D’acord amb el quadre 2.6, aquests factors són,
per ordre d’importància, els següents:



• La major utilització de la capacitat productiva instal·lada, assenyala-
da per un 95,5% de les empreses.

• La millora d’equips i tecnologies, 95,5%.
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Quadre 2.6

FACTORS EXPLICATIUS DE LA DIFERENT EVOLUCIÓ 
DE LA PRODUCCIÓ I DE L’OCUPACIÓ EN LES EMPRESES. 1997-1999
2) SEGONS LES COMUNITATS AUTÒNOMES

Catalunya Comunitat Comunitat Total
de Madrid Valenciana

1 2 1 2 1 2 1 2

Millora d’equips i de tecnologies 89,1 83,7 95,5 38,1 85,0 76,5 89,7 71,3

Introducció de nous sistemes 
i tècniques d’organització i 
planificació de la producció 63,6 48,6 86,4 47,4 85,0 70,6 73,2 53,5

Introducció de nous sistemes 
d’organització i de control del treball 61,8 41,2 90,9 20,0 80,0 37,5 72,2 34,3

Simplificació de processos productius 67,3 51,4 77,3 23,5 55,0 36,7 67,0 41,5

Canvis en les característiques dels 
llocs de treball i dels treballadors 58,2 28,1 68,2 13,3 75,0 20,0 63,9 22,6

Major formació contínua dels 
treballadors 49,1 18,5 86,4 15,8 75,0 20,0 62,9 18,0

Recurs a la subcontractació 
d’activitat i de serveis 50,9 57,1 63,6 21,4 55,0 9,1 54,6 37,7

Recurs a la contractació temporal 40,0 0,0 81,8 5,6 60,0 33,3 53,6 9,6

Realització d’hores extraordinàries 49,1 22,2 72,7 12,5 30,0 33,3 50,5 20,4

Major utilització de la capacitat 
productiva instal·lada 43,6 58,3 95,5 57,1 15,0 100,0 49,5 62,5

Millora del perfil dels nous 
contractats (qualificació i aptitud) 40,0 4,5 77,3 5,9 30,0 0,0 46,4 4,4

Recurs a serveis d’empreses 
de treball temporal (ETT) 41,8 8,7 27,3 0,0 50,0 10,0 40,2 7,7

Altres:

Millora de la qualitat 12,7 57,1 – – 70,0 35,7 21,6 42,9

Bon clima laboral 3,6 0,0 13,6 100,0 35,0 28,6 12,4 41,7

Avenços en logística 3,6 100,0 – – 25,0 20,0 7,2 42,9

1 = Percentatge d’empreses que destaquen la importància de cada factor.
2 = Percentatge d’empreses que destaquen la importància de cada factor i el qualifica de molt rellevant.



• La introducció de nous sistemes i tècniques d’organització i planifi-
cació de la producció, 90,9%.

Aquests factors impliquen actuacions sobre l’activitat productiva, ja
sigui aplicant millores externes o millorant l’eficiència i l’aprofitament dels
mitjans disponibles. A aquests factors els segueixen la introducció de nous
sistemes d’organització i de control del treball, la major formació contínua
dels treballadors i el recurs a la contractació temporal.

En comparació amb el global de la indústria, podem assenyalar, en el
cas de la Comunitat de Madrid, el següent:

• La importància creixent de factors com la major utilització de la
capacitat productiva instal·lada, la millora del perfil dels nous contractats, el
recurs a la contractació temporal, la major formació contínua dels treballa-
dors i la realització d’hores extraordinàries.

• La menor importància de factors com el recurs a serveis d’empreses
de treball temporal (ETT) i la millora de la qualitat. Podem ressaltar que la
millora d’equips i de tecnologies i els canvis en les característiques dels llocs
de treball i dels treballadors, malgrat que són considerats importants per un
percentatge significatiu d’empreses, són qualificats de molt rellevants per
una proporció reduïda, proporció que és inferior a la mitjana industrial.

Comunitat Valenciana

Per a les empreses de la Comunitat Valenciana els factors explicatius
més significatius de la desigual evolució de la producció real i de l’ocupació
aquests últims anys són dos. D’una banda, la millora d’equips i de tecnolo-
gies, que segons el quadre 2.6 és destacat per un 85,0% de les empreses, de
les quals el 76,5% posa de manifest la seva elevada rellevància. I, de l’altra,
la introducció de nous sistemes i tècniques d’organització i planificació de la
producció, apuntat pel 85,0% de les empreses, de les quals el 70,6% el quali-
fiquen de molt rellevant. A certa distància, també podem apuntar la intro-
ducció de nous sistemes d’organització i de control del treball.

En relació amb el conjunt industrial hem d’assenyalar pel que fa a la
Comunitat Valenciana:
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• La major importància de factors com la introducció de nous siste-
mes i tècniques d’organització i planificació de la producció, la millora de la
qualitat, la major formació contínua dels treballadors i els canvis en les
característiques dels llocs de treball i dels treballadors. Es destaca la gran
rellevància que té el recurs a la contractació temporal per a les empreses que
en destaquen la importància.

• La menor importància de factors com una major utilització de la
capacitat productiva instal·lada, la realització d’hores extraordinàries, el
millor perfil dels nous contractats i la simplificació de processos productius.
Sobresurt el fet que si bé el recurs a la subcontractació d’activitat i de ser-
veis és important per a un percentatge significatiu d’empreses, la proporció
de les que el qualifiquen de molt rellevant és reduït en comparació amb la
mitjana del conjunt industrial.

Reflexions generals

La comparació dels factors explicatius del «gap» entre la producció i
l’ocupació tenint en compte les tres comunitats autònomes considerades per-
met apuntar algunes conclusions. En primer lloc, podem assenyalar que d’a-
cord amb el criteri de comunitats autònomes, les divergències en el comporta-
ment dels diferents grups o col·lectius en relació amb el recurs dels diversos
factors és menor que si es té en compte el criteri de sectors d’activitat. Això
subratlla que l’aspecte territorial no és un element especialment explicatiu de
les diferències que justifiquen la desigual evolució de la producció real i
de l’ocupació dels últims anys.

De les tres comunitats autònomes, Catalunya és la que mostra una
distribució més regular de la importància que tenen els diversos factors per a
les empreses, de tal manera que aquesta importància varia entre un mínim
d’un 41,8% i un màxim d’un 89,1%, cosa que posa en relleu una conducta
més equilibrada de les empreses pel que fa a la utilització i la rellevància
dels diferents factors per obtenir millores de productivitat laboral. En la si-
tuació oposada es troben les empreses de la Comunitat de Madrid i de la Co-
munitat Valenciana, que evidencien una concentració superior, amb una
major importància d’un determinat nombre de factors i una escassa rellevàn-
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cia d’uns altres. En aquests casos la importància dels factors es mou entre
uns mínims de 10-27% i uns màxims de 85-95%. Això reflecteix que les
empreses d’aquestes regions recorren intensament a cert tipus de possibili-
tats per incrementar la productivitat i no presten atenció als guanys que es
poguessin generar mitjançant unes altres.

Com es pot observar al gràfic 2.6, podem assenyalar que hi ha una
major convergència entre les empreses de les tres regions pel que fa als fac-
tors que són considerats més explicatius del «gap» –per exemple, millora

Gràfic 2.6

FACTORS EXPLICATIUS DE LA DIFERENT EVOLUCIÓ
DE LA PRODUCCIÓ I DE L’OCUPACIÓ EN LES EMPRESES. 1997-1999
2) SEGONS LES COMUNITATS AUTÒNOMES
Percentatge d’empreses que destaquen la importància de cada factor

1. Millora d’equips i de tecnologies. 
2. Introducció de nous sistemes i tècniques

d’organització i planificació de la producció. 
3. Introducció de nous sistemes d’organització 

i de control del treball.
4. Simplificació de processos productius. 
5. Canvis en les característiques dels llocs de treball

i dels treballadors.
6. Major formació contínua dels treballadors. 
7. Recurs a la subcontractació d’activitat i de serveis.

8. Recurs a la contractació temporal.
9. Realització d’hores extraordinàries.

10. Major utilització de la capacitat productiva
instal·lada.

11. Millora del perfil dels nous contractats
(qualificació i aptitud).

12. Recurs a serveis d’empreses de treball temporal (ETT).
13. Millora de la qualitat.
14. Bon clima laboral.
15. Avenços en logística.
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d’equips i de tecnologies, introducció de nous sistemes i tècniques d’organit-
zació i planificació de la producció o simplificació de processos produc-
tius–, mentre que s’aprecia una divergència més significativa entre les re-
gions pel que fa als factors menys explicatius –major utilització de la
capacitat productiva instal·lada, millora del perfil dels nous contractats o
realització d’hores extraordinàries.

2.4. Factors explicatius segons la dimensió
de les empreses

Els factors explicatius de la diferent evolució de la producció real i
de l’ocupació dels últims anys entre les empreses segons el nombre de treba-
lladors dependrà, bàsicament, del seu know-how en gestió i producció, de la
seva experiència com a empreses i de la disponibilitat de recursos (humans,
instal·lacions, capital financer, etc.).

Empreses amb menys de 50 treballadors

El factor que permet explicar més bé el «gap» entre producció real i
ocupació en les empreses de menys de 50 treballadors és la millora d’equips
i de tecnologies. D’acord amb el quadre 2.7 s’observa que un 86,7% en des-
taca la importància i un 57,7% d’aquest percentatge el considera molt relle-
vant. A aquest factor el segueixen la introducció de nous sistemes i tècniques
d’organització i planificació de la producció i la introducció de nous siste-
mes d’organització i control del treball, assenyalats per un 73,3% i un 70,0%
de les empreses, respectivament, i qualificats d’una rellevància elevada per
un 50,0% i un 19,0%.

A una certa distància també es pot destacar la major utilització de la
capacitat productiva instal·lada i la simplificació de processos productius.

En comparació amb el conjunt industrial podem assenyalar el
següent:

• La major importància que per a les empreses de menys de 50
empleats tenen factors com el major ús de la capacitat productiva instal·lada,
la realització d’hores extraordinàries i el recurs a la contractació temporal.
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Quadre 2.7

FACTORS EXPLICATIUS DE LA DIFERENT EVOLUCIÓ 
DE LA PRODUCCIÓ I DE L’OCUPACIÓ EN LA INDÚSTRIA. 1997-1999
3) SEGONS LA DIMENSIÓ DE LES EMPRESES

Empreses amb Empreses Empreses amb
menys de 50 amb 50-249 més de 249 Total
treballadors treballadors treballadors

1 2 1 2 1 2 1 2

Millora d’equips i de tecnologies 86,7 57,7 86,4 71,1 100,0 87,0 89,7 71,3

Introducció de nous sistemes 
i tècniques d’organització i 
planificació de la producció 73,3 50,0 72,7 59,4 73,9 47,1 73,2 53,5

Introducció de nous sistemes 
d’organització i de control del treball 70,0 19,0 72,7 43,8 73,9 35,3 72,2 34,3

Simplificació de processos productius 56,7 35,3 63,6 42,9 87,0 45,0 67,0 41,5

Canvis en les característiques dels 
llocs de treball i dels treballadors 53,3 6,3 65,9 27,6 73,9 29,4 63,9 22,6

Major formació contínua dels 
treballadors 53,3 18,8 68,2 16,7 65,2 20,0 62,9 18,0

Recurs a la subcontractació 
d’activitat i de serveis 43,3 38,5 59,1 38,5 60,9 35,7 54,6 37,7

Recurs a la contractació temporal 46,7 14,3 59,1 7,7 52,2 8,3 53,6 9,6

Realització d’hores extraordinàries 46,7 28,6 50,0 22,7 56,5 7,7 50,5 20,4

Major utilització de la capacitat 
productiva instal·lada 63,3 68,4 43,2 63,2 43,5 50,0 49,5 62,5

Millora del perfil dels nous 
contractats (qualificació i aptitud) 43,3 0,0 45,5 5,0 52,2 8,3 46,4 4,4

Recurs a serveis d’empreses 
de treball temporal (ETT) 23,3 0,0 45,5 10,0 52,2 8,3 40,2 7,7

Altres:

Millora de la qualitat 13,3 25,0 27,3 33,3 21,7 80,0 21,6 42,9

Bon clima laboral 3,3 100,0 22,7 40,0 4,3 0,0 12,4 41,7

Avenços en logística – – 11,4 40,0 8,7 50,0 7,2 42,9

1 = Percentatge d’empreses que destaquen la importància de cada factor.
2 = Percentatge d’empreses que destaquen la importància de cada factor i el qualifica de molt rellevant.

Aquests dos últims factors sobresurten, especialment, pel que fa a la major
rellevància que aquests factors tenen per a aquelles empreses que els desta-
quen en relació amb la mitjana industrial.
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• D’altra banda, la menor importància que tenen factors com la sim-
plificació de processos productius i el recurs a serveis d’empreses de treball
temporal. Així mateix, es pot apuntar la reduïda proporció d’empreses que
qualifica de molt rellevants els factors corresponents a la introducció de
nous sistemes d’organització i de control del treball així com els canvis en
les característiques dels llocs de treball i dels treballadors.

Empreses amb 50-249 treballadors

La millora d’equips i de tecnologies és el factor més destacat per les
empreses de 50-249 treballadors com a causant de la diferent evolució de la
producció real i de l’ocupació dels últims anys. Segons el quadre 2.7, un
86,4% d’empreses n’assenyala la importància, de les quals un 71,1% consi-
dera que és molt rellevant. El segueixen la introducció de nous sistemes i
tècniques d’organització i planificació de la producció i la introducció de
nous sistemes d’organització i de control del treball, destacats com a impor-
tants per un 72,7% de les empreses. Altres factors destacables són la major
formació contínua dels treballadors, els canvis en les característiques dels
llocs de treball i dels treballadors i la simplificació de processos productius.

En relació amb el conjunt industrial podem assenyalar que les empre-
ses que tenen plantilles de 50-249 empleats sobresurten de la mitjana gene-
ral pels motius següents:

• La major importància que atorguen al bon clima laboral, a la major
formació contínua dels treballadors, al recurs a la contractació temporal, al
recurs a la subcontractació d’activitat i serveis i al recurs a serveis d’empre-
ses de treball temporal (ETT).

• La menor importància de factors com la major utilització de la
capacitat productiva instal·lada i la simplificació de processos productius.

Empreses amb més de 249 treballadors

Com recull el quadre 2.7, per a les empreses amb plantilles superiors
als 249 treballadors el factor que més bé explica l’evolució desigual de la



producció real i de l’ocupació dels últims anys és la millora d’equips i de
tecnologies, destacat com a important per la totalitat de les empreses consul-
tades, de les quals un 87,0% el considera molt rellevant. Un segon factor
susceptible de ser ressenyat és la simplificació de processos productius,
important segons el 87,0% de les empreses, tot i que només un 45,0% d’a-
quest percentatge el qualifiquen de molt rellevant. A aquest factor el seguei-
xen la introducció de nous sistemes i tècniques d’organització i planificació
de la producció, la introducció de nous sistemes d’organització i de control
del treball i els canvis en les característiques dels llocs de treball i dels treba-
lladors.

En comparació amb el conjunt industrial podem assenyalar que en el
cas de les empreses de més de 249 treballadors destaca:

• La major importància de factors com la simplificació de processos
productius, el recurs a la subcontractació d’activitat i de serveis, el recurs a
serveis d’empreses de treball temporal (ETT), la millora d’equips i de tec-
nologies i els canvis en les característiques dels llocs de treball i dels treba-
lladors. 

• La menor importància atorgada a factors com el bon clima laboral i
el major ús de la capacitat productiva instal·lada.

Reflexions generals

En línies generals, en les empreses petites predominen factors rela-
cionats amb actuacions de caire tradicional, com la millora d’equips i tecno-
logies, la major utilització de la capacitat productiva, la realització d’hores
extraordinàries i el recurs a la contractació temporal. No obstant això, desta-
ca la menor rellevància dels més complexos i innovadors, especialment dels
que estan relacionats amb el factor humà, com per exemple la introducció de
nous sistemes d’organització i control del treball, la simplificació de proces-
sos productius, la major formació contínua dels treballadors i els canvis en
les característiques dels llocs de treball i dels empleats. D’altra banda, en les
empreses més grans, a més dels factors més tradicionals, s’observa una
rellevància més elevada de factors complexos relacionats amb el factor
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humà, com són els relatius a l’organització i control, a la formació contínua,
als canvis en llocs de treball i ocupats i al perfil dels nous contractats.

Des d’una altra perspectiva s’aprecia una correlació positiva entre la
dimensió de les empreses i certs factors explicatius, de tal manera que a
mesura que s’incrementa la dimensió augmenta la importància d’aquests
factors. Aquest és el cas, principalment, de la simplificació de processos
productius, del recurs a serveis d’empreses de treball temporal (ETT), del
recurs a la subcontractació d’activitat i serveis i dels canvis en les caracterís-
tiques dels llocs de treball i dels treballadors.

També s’observa que el comportament de les empreses més grans,
sobretot les de 50-249 empleats en plantilla, es caracteritza per una distribu-
ció més regular de la importància que tenen els diversos factors explicatius.
De fet, la importància d’aquests factors varia entre un mínim de 43,2% i un
màxim de 86,4%, cosa que manifesta un aprofitament més equilibrat de les
possibilitats que cada factor ofereix per millorar la productivitat laboral.
D’altra banda, les empreses de menys de 50 treballadors es caracteritzen per
concentrar els esforços en la millora de la productivitat laboral en certs
àmbits, però sense prestar atenció a d’altres àmbits.

Finalment, al gràfic 2.7 es posa en relleu l’elevada convergència de la
importància que atorguen els tres col·lectius d’empreses a factors conside-
rats molt explicatius del «gap» entre la producció real i l’ocupació, com són
la millora d’equips i de tecnologies, la introducció de nous sistemes i tècni-
ques d’organització i planificació de la producció, la major utilització de la
capacitat productiva instal·lada i la introducció de nous sistemes d’organitza-
ció i de control del treball. En la resta de factors s’observa una major diver-
gència en el comportament dels diversos grups d’empreses i destaquen els
casos de la simplificació de processos productius, els canvis en les caracte-
rístiques dels llocs de treball i dels treballadors i el recurs a serveis d’empre-
ses de treball temporal (ETT).
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2.5. Factors explicatius segons la importància
del «gap»

Empreses amb «gap» reduït

Per a les empreses industrials en les quals les taxes de creixement
anual mitjà de la producció real durant el període 1997-1999 han estat infe-
riors al doble de les taxes corresponents a l’ocupació –«gap» reduït–, el prin-
cipal factor explicatiu d’aquesta diferència és la introducció de nous siste-
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1. Millora d’equips i de tecnologies. 
2. Introducció de nous sistemes i tècniques

d’organització i planificació de la producció. 
3. Introducció de nous sistemes d’organització 

i de control del treball.
4. Simplificació de processos productius. 
5. Canvis en les característiques dels llocs de treball

i dels treballadors.
6. Major formació contínua dels treballadors. 
7. Recurs a la subcontractació d’activitat i de serveis.

8. Recurs a la contractació temporal.
9. Realització d’hores extraordinàries.

10. Major utilització de la capacitat productiva
instal·lada.

11. Millora del perfil dels nous contractats
(qualificació i aptitud).

12. Recurs a serveis d’empreses de treball temporal (ETT).
13. Millora de la qualitat.
14. Bon clima laboral.
15. Avenços en logística.

Gràfic 2.7

FACTORS EXPLICATIUS DE LA DIFERENT EVOLUCIÓ
DE LA PRODUCCIÓ I DE L’OCUPACIÓ EN LES EMPRESES. 1997-1999
3) SEGONS LA DIMENSIÓ DE LES EMPRESES
Percentatge d’empreses que destaquen la importància de cada factor
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mes d’organització i de control del treball. Com recull el quadre 2.8, aquest
factor és destacat com a important per un 82,6% de les empreses, però tan
sols un 36,8% el qualifica de molt rellevant. D’altra banda, la millora d’e-
quips i de tecnologia i la introducció de nous sistemes i tècniques d’organit-
zació i planificació de la producció són assenyalats com a importants pel
78,3% i el 73,9% de les empreses, respectivament, de les quals un 72,2% i
un 70,0% els qualifiquen, així mateix, de molt rellevants.

A aquests factors els segueixen la introducció de nous sistemes i tèc-
niques d’organització i planificació de la producció i els canvis en les carac-
terístiques dels llocs de treball i dels treballadors.

Empresas amb un «gap» elevat

Les empreses industrials en les quals les taxes de creixement anual
mitjà de la producció real durant el període 1997-1999 han estat superiors al
doble de les taxes corresponents a l’ocupació –«gap» elevat»–, apunten que
el factor que més explica aquesta desigualtat és la millora d’equips i de tec-
nologies. Segons el quadre 2.8, un 95,7% de les empreses consultades desta-
ca la importància d’aquest factor, de les quals un 63,6% el qualifica de molt
rellevant.

Altres factors que s’han de ressenyar són la introducció de nous siste-
mes i tècniques d’organització i planificació de la producció, la introducció
de nous sistemes d’organització i de control del treball, la major formació
contínua dels treballadors i els canvis en les característiques dels llocs de tre-
ball i dels treballadors.

Reflexions generals

Tal com reflecteix el gràfic 2.8, si es compara la situació dels dos
col·lectius d’empreses segons la magnitud del «gap» existent entre l’evolu-
ció de la producció real i de l’ocupació durant el període 1997-1999 s’obser-
va el següent:
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Quadre 2.8

FACTORS EXPLICATIUS DE LA DIFERENT EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ
I DE L’OCUPACIÓ EN LES EMPRESES. 1997-1999
4) SEGONS LA IMPORTÀNCIA DEL «GAP»(1)

Empreses amb Empreses amb
«gap» reduït (2) «gap» elevat (3) Total

1 2 1 2 1 2

Millora d’equips i de tecnologies 78,3 72,2 95,7 63,6 89,7 71,3

Introducció de nous sistemes i tècniques 
d’organització i planificació de la producció 73,9 47,1 78,3 66,7 73,2 53,5

Introducció de nous sistemes d’organització 
i de control del treball 82,6 36,8 78,3 44,4 72,2 34,3

Simplificació de processos productius 69,6 31,3 69,6 50,0 67,0 41,5

Canvis en les característiques dels llocs 
de treball i dels treballadors 73,9 23,5 73,9 17,6 63,9 22,6

Major formació contínua dels treballadors 60,9 21,4 73,9 17,6 62,9 18,0

Recurs a la subcontractació d’activitat 
i de serveis 65,2 60,0 43,5 20,0 54,6 37,7

Recurs a la contractació temporal 52,2 8,3 65,2 0,0 53,6 9,6

Realització d’hores extraordinàries 69,6 18,8 52,2 8,3 50,5 20,4

Major utilització de la capacitat productiva
instal·lada 43,5 70,0 47,8 63,6 49,5 62,5

Millora del perfil dels nous contractats 
(qualificació i aptitud) 43,5 0,0 47,8 9,1 46,4 4,4

Recurs a serveis d’empreses de treball 
temporal (ETT) 47,8 9,1 39,1 0,0 40,2 7,7

Altres:

Millora de la qualitat 8,7 0,0 8,7 50,0 7,2 42,9

Bon clima laboral 26,1 50,0 21,7 20,0 21,6 42,9

Avenços en logística 13,0 66,7 69,6 50,0 12,4 41,7

1 = Percentatge d’empreses que destaquen la importància de cada factor.
2 = Percentatge d’empreses que destaquen la importància de cada factor i el qualifica de molt rellevant.

(1) La informació obtinguda no ha permès classificar la totalitat de les empreses de la mostra en un dels dos grups
realitzats, per la qual cosa no té sentit realitzar comparacions entre les dades relatives a cadascuna d’ells i les dades
corresponents al conjunt de la mostra.
(2) En aquest grup s’inclouen aquelles empreses que han registrat en el període 1997-1999 unes taxes de creixement
anual mitjà de la producció real inferiors al doble de les taxes corresponents a l’ocupació.
(3) En aquest grup s’inclouen aquelles empreses que han registrat en el període 1997-1999 unes taxes de creixement
anual mitjà de la producció real superiors al doble de les taxes corresponents a l’ocupació.



• En les empreses caracteritzades per un «gap» inferior tenen una
major importància els factors relatius a la realització d’hores extraordinàries,
al recurs a la subcontractació d’activitat i serveis i al recurs als serveis d’em-
preses de treball temporal (ETT).
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Gràfic 2.8

FACTORS EXPLICATIUS DE LA DIFERENT EVOLUCIÓ
DE LA PRODUCCIÓ I DE L’OCUPACIÓ EN LES EMPRESES. 1997-1999
4) SEGONS LA IMPORTÀNCIA DEL «GAP»(1)

Percentatge d’empreses que destaquen la importància de cada factor
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4. Simplificació de processos productius. 
5. Canvis en les característiques dels llocs de treball
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15. Avenços en logística.
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(1) La informació obtinguda no ha permès classificar la totalitat de les empreses de la mostra en un dels dos grups
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corresponents al conjunt de la mostra.



• En les empreses que manifesten un «gap» elevat tenen una major
importància factors com la millora d’equips i de tecnologies, la major for-
mació contínua dels treballadors, el recurs a la contractació temporal i els
avenços en logística. Això no obstant, s’observa que per a aquestes empreses
tenen una rellevància més elevada que per a les del col·lectiu de «gap» reduït
els factors corresponents a la introducció de nous sistemes i tècniques d’or-
ganització i planificació de la producció i a la simplificació de processos
productius.

En definitiva, es pot afirmar que les empreses caracteritzades per un
«gap» reduït donen més importància a factors més tradicionals, que posen
l’accent en el recurs a mitjans externs i que comporten poques transforma-
cions internes. D’altra banda, les empreses que manifesten un «gap» més
elevat recorren, sobretot, a alternatives més complexes que incideixen, bà-
sicament, en l’estructura interna de les empreses i en les activitats producti-
ves i de processos.

65■CREIXEMENT I OCUPACIÓ EN LES EMPRESES INDUSTRIALS



III. L’estratègia d’ocupació 
en les empreses

3.1. Filosofia de la contractació de personal

Els últims anys, la gestió dels recursos humans està adquirint una
importància creixent en l’estratègia seguida per les empreses per a la millora
de la competitivitat. En el context actual una bona gestió i organització del
factor treball constitueix un eix bàsic de la competitivitat que dota de dife-
renciació qualsevol empresa en els mercats internacionals. Aquesta realitat
converteix la contractació i la incorporació de nous empleats en un element
fonamental, al qual hem de prestar un especial interès. Però s’ha de tenir pre-
sent que, de la mateixa manera que s’ha modificat el paper que tenen els
recursos humans en les empreses, també s’ha produït una transformació
notable referent a la contractació de treballadors.

Actualment, els principis bàsics que defineixen el procés de contrac-
tació de personal són els següents:

• Optimització dels recursos i dels mitjans disponibles en les empre-
ses –equipament, instal·lacions, persones i organització– abans de procedir a
noves incorporacions de personal.

• Anàlisi profunda de les necessitats de contractació.

• Màxima justificació de qualsevol nova incorporació de treballadors.

• Rotació mínima i elevada estabilitat de les plantilles.
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• Exigències elevades respecte als nous contractats pel que fa a les
seves característiques (qualificació, experiència, actitud, etc.).

Quadre 3.1

PRINCIPIS BÀSICS DEL PROCÉS DE CONTRACTACIÓ 
DE PERSONAL EN LES EMPRESES

• Optimització de recursos i mitjans disponibles (equipament, instal·lacions...).

• Anàlisi profunda de les necessitats de contractació.

• Màxima justificació de noves incorporacions de treballadors.

• Rotació mínima i elevada estabilitat de les plantilles.

• Exigències elevades als nous contractats (qualificació, experiència, actitud...).

Optimització de recursos i de mitjans, anàlisi 
de necessitats i justificació de contractacions

En el passat, la contractació de personal en les empreses es feia «més
alegrement» que avui dia, en el sentit que les necessitats de mà d’obra deri-
vades d’un augment d’activitat es cobrien sense que s’analitzessin i es justi-
fiquessin internament i en profunditat aquests requeriments. No obstant
això, avui dia en les empreses predomina la filosofia que quan s’està en fase
de creixement de l’activitat s’han d’esgotar totes les vies per incrementar la
producció abans de modificar la dimensió de les plantilles. Això determina
que les exigències de justificació de qualsevol nova contractació, especial-
ment si és de caràcter indefinit, siguin molt més elevades que en el passat.

En conseqüència, les empreses solen efectuar una optimització dels
recursos i dels mitjans disponibles pel que fa a equipament, instal·lacions,
persones i organització (millores estructurals, qualitat, millores organitzati-
ves, etc.), així com un estudi intern i profund (alternatives a la contractació
en l’empresa, característiques i perspectives futures del lloc a cobrir, etc.),
com a pas previ per determinar si cal o no cal contractar personal. En aques-
ta línia podem assenyalar que les empreses solen definir les estructures de
plantilla d’acord amb les seves necessitats i per aquest motiu les ajusten al
màxim en termes de cost-benefici aprofitant pràcticament al límit les seves
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capacitats disponibles i, quan això és possible, amortitzant (eliminant) llocs
de treball. Per exemple, podem apuntar que en una de les empreses analitza-
des es va aconseguir incrementar un 10% la producció en volum d’un any
sense que la plantilla hagués experimentat cap canvi, sobretot gràcies a les
importants millores de productivitat registrades. Això no obstant, l’ajusta-
ment al límit de les plantilles i la tendència a fabricar sense estocs per part
de les empreses fan que qualsevol augment en la demanda provoqui un
increment directe i immediat en l’activitat productiva i en les necessitats de
contractació. A pesar del que acabem de dir, hi ha empreses que en ocasions
contracten personal sense haver optimitzat completament les seves estructu-
res internes.

Des d’una altra perspectiva, podem apuntar que en dècades passades
els creixements en l’activitat de les empreses anaven acompanyats, normal-
ment, d’increments paral·lels i importants en el nombre d’efectius. No obs-
tant això, avui dia aquesta circumstància no es produeix ja que les alternati-
ves a l’ocupació per fer possible un creixement en l’activitat són més i, en la
majoria de casos, més avantatjoses des del punt de vista empresarial (més
barates, menys conflictives a curt i mitjà termini, més flexibles, més innova-
dores i dinàmiques, etc.). A més, com s’ha apuntat anteriorment, predomina
la filosofia segons la qual davant d’un augment de l’activitat s’han d’esgotar
totes les vies possibles per incrementar la producció sense modificar les
plantilles. Aquestes circumstàncies condueixen a què en una situació normal
el nombre de treballadors de les empreses acostumi a mantenir-se bastant
estable en cicles econòmics expansius, i es recorri a d’altres mecanismes per
aconseguir augments en la producció. Fins i tot, es pot apuntar que en algu-
nes empreses grans hi ha objectius anuals de reduir l’ocupació progressiva-
ment fins arribar a una dimensió considerada òptima per al tipus i el volum
de negoci. En aquesta línia, hi ha empreses que fan contínues inversions en
maquinària més moderna –que exigeixen menys mà d’obra– per no haver
d’augmentar la plantilla i poder, fins i tot, reduir-la. D’altra banda, podem
assenyalar que sempre hi ha vies externes que permeten augmentar l’activi-
tat productiva sense haver de contractar personal com, per exemple, el recurs
a la subcontractació. No obstant això, s’ha d’apuntar que si el cicle de crei-
xement de l’activitat perdura en el temps, el recurs a vies externes es pot fer
insostenible i finalment sigui necessari augmentar l’ocupació. Aquest és el
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cas, per exemple, d’una empresa metall-mecànica que durant el període
1990-1995 va incrementar la seva producció i va mantenir estable la plantilla
de 200 treballadors –només amb cobertura de baixes– gràcies a la subcon-
tractació, però que en un moment determinat aquesta situació es va fer difícil
de mantenir –perquè per estratègia interna no es podien superar unes propor-
cions màximes de subcontractació– i es va haver d’augmentar l’ocupació.

A pesar que les empreses tenen conductes molt diverses, es pot afir-
mar que els processos específics de contractació segueixen, a grans trets, uns
passos bastant comuns. Aquests es poden diferenciar segons l’àmbit al qual
va destinada la persona que es pensa contractar. Així, quan es tracta d’un
nou empleat per a activitats d’oficina o d’administració, les empreses solen
recórrer a empreses especialitzades en consultoria i selecció de personal per
escollir el candidat, sobretot si ha de tenir una certa qualificació. En alguns
casos, el nou treballador es contracta amb caràcter eventual i més endavant
passa a indefinit, i en uns altres es contracta directament amb caràcter inde-
finit. Quan es tracta d’un nou empleat per a activitats de producció, les
empreses fan una major utilització de les possibilitats de temporalitat que
permeten les diverses fórmules que contempla la normativa legal, amb ànim
de maximitzar el període de prova del candidat i/o de garantir una certa fle-
xibilitat davant d’imprevistos. En uns casos, la incorporació es produeix mit-
jançant un contracte eventual que es renova fins a esgotar el període límit de
13,5 mesos, després d’això solen passar a formar part de la plantilla fixa. En
altres ocasions, es recorre als serveis d’una empresa de treball temporal
(ETT) i s’incorpora la persona durant un temps màxim de 9 mesos. Poste-
riorment, aquesta persona pot passar a integrar la plantilla, ja sigui amb con-
tracte eventual fins a esgotar el període màxim i després passar a indefinit, o
bé directament passa a formar part de l’ocupació fixa. Davant d’urgències
derivades de puntes de demanda i de producció o de comandes imprevistes,
les empreses responen seguint una metodologia d’actuació seqüencial. Pri-
mer s’opta per les hores extraordinàries, si la càrrega de treball continua es
recorre a treballadors d’empreses de treball temporal (ETT), i si es manté la
situació i sembla que es consolidi es recorre a contractacions eventuals.
D’altra banda, els períodes estacionals se solen cobrir mitjançant contracta-
cions eventuals i puntualment amb hores extraordinàries i serveis d’empre-
ses de treball eventual (ETT).



Rotació mínima i elevada estabilitat de les plantilles

Com ja s’ha apuntat, actualment un dels principis fonamentals de la
filosofia de contractació de les empreses industrials és reduir al mínim la
rotació dels treballadors en plantilla i, per tant, buscar la màxima estabilitat
de l’ocupació. La contractació temporal es justifica, en la majoria de casos,
com a mecanisme de selecció i prova de candidats. Encara que, per a moltes
empreses, l’eventualitat és un mitjà per disposar d’una plantilla «pulmó» o
«matalàs» que permeti tenir un cert marge de flexibilitat laboral per afrontar
«moments punta» i «moments vall». Aquesta plantilla està constituïda, gene-
ralment, per personal en pràctiques, treballadors eventuals i/o empleats
d’empreses de treball temporal (ETT). En alguns casos es recorre a l’even-
tualitat dels treballadors simplement perquè hi ha ajudes públiques associa-
des a la contractació d’aquest tipus de personal.

El principi de rotació mínima i d’elevada estabilitat de les plantilles
comporta que quan es contracta algú la finalitat és consolidar la contractació
i fer-lo indefinit amb més facilitats que en el passat, en funció de tres qües-
tions. En primer lloc, segons si l’activitat productiva justifica el manteni-
ment d’aquest lloc de treball i d’aquest contracte. D’altra banda, segons si la
persona respon adequadament a les expectatives inicials i a les característi-
ques del lloc que ocupa. I, per acabar, lògicament, segons si el treballador
vol continuar en l’empresa. Normalment tots o gairebé tots els empleats
eventuals acostumen a passar a indefinits, especialment quan les empreses
mantenen una regularitat en la seva activitat o quan estan en moments d’ex-
pansió. A títol il·lustratiu es pot apuntar el cas d’una empresa en la qual
habitualment el 90-95% dels contractats eventuals passen a ser indefinits, o
el d’una altra que els últims 2,5 anys ha fet fixos 40 treballadors sobre una
plantilla total de 104 persones. A més, com s’ha assenyalat al capítol ante-
rior, en bastants empreses el pes relatiu de l’ocupació eventual no supera el
10% de la plantilla. En algunes empreses, generalment de dimensió mitjana-
gran, la política interna es caracteritza per traspassar cada cert temps part del
personal eventual a personal indefinit, cosa que, d’altra banda, acostuma a
estar acordat amb els sindicats. A pesar de tot el que acabem de dir, bona
part de les empreses manifesten que aprofiten al màxim la flexibilitat que li
permet la normativa legal per mitjà de l’eventualitat.
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Les raons que justifiquen la conducta favorable de les empreses a
l’estabilitat del personal són diverses; entre elles destaquen les següents:

• Els llocs de treball estan consolidats i són estables.

• Els treballadors que s’incorporen estan preparats i s’adapten a les
circumstàncies dels llocs que ocupen i de l’empresa en general.

• La contractació indefinida motiva molt més a la gent que la contrac-
tació temporal.

• El tipus de producte que es fabrica exigeix experiència i coneixe-
ment per part del personal (per exemple, de productes intensius en factor tre-
ball i artesans), cosa que només s’aconsegueix amb estabilitat de la plantilla.

• La contractació temporal és limitada pel que fa al període de temps
màxim que permet –segons la llei o conveni intern–, i per això la gent passa
amb més facilitat a ser contractada amb caràcter indefinit. En aquest sentit
podem assenyalar que la modificació de la legislació sobre contractació tem-
poral de fa uns quants anys, que va comportar el pas d’un període límit de 3
anys a un de 13,5 mesos, ha impulsat, en línies generals, el nombre de con-
tractacions indefinides.

• Hi ha acords d’ocupació estable i d’escassa rotació firmats entre
algunes empreses i els comitès sindicals.

• L’estabilitat es planteja com a mecanisme per aconseguir estabilitzar
alguns treballadors que poden estar temptats d’abandonar l’empresa, espe-
cialment quan es tracta d’empleats que es vol que continuïn en plantilla, en
els quals s’ha invertit en experiència, formació, temps, etc. Això s’intensifi-
ca en moments com l’actual, en els quals es manifesta una insuficiència d’o-
ferta de treballadors per contractar en el mercat laboral.

• Avui dia les plantilles estan molt ajustades i quan s’augmenta el
nombre de treballadors es fa de manera molt justificada –quan realment
creix l’empresa–, i per aquest motiu és un major recurs directe i immediat a
la contractació indefinida.

Certament, en aquest àmbit s’observa un canvi en la filosofia de les
empreses, ja que s’ha reduït significativament el temor i la preocupació de
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fer contractes amb caràcter indefinit en comparació amb el passat. De fet,
per a moltes d’elles, el cost d’acomiadament no és important o bé està pre-
vist –per exemple, alguna empresa consultada afirma que té una provisió de
fons per poder dur a terme acomiadaments. D’altra banda, el «títol» d’inde-
finit o no en una empresa ha perdut la importància que tenia fa uns anys. A
pesar del que acabem de dir, encara hi ha excepcions a aquest tipus de políti-
ca. Per exemple, algunes empreses contracten treballadors pensant en la
manera d’afrontar una situació de crisi o tenint com a referència una mala
experiència del passat, entre les quals predomina, per tant, l’ús de la fórmula
eventual. Altres empreses fan contractes indefinits després d’una reflexió
profunda, ja que el possible acomiadament d’un treballador pot crear un con-
flicte social intern important. D’altra banda, es poden assenyalar empreses
l’objectiu de les quals és créixer sense necessitat d’augmentar la plantilla,
especialment la de caràcter indefinit.

Més exigències de contractació

Les circumstàncies de més competitivitat de l’entorn econòmic i de
més rapidesa en els avenços tecnològics determinen que les empreses siguin
més exigents amb els candidats a l’hora de contractar personal. Aquestes
exigències fan referència tant a aspectes relatius a la qualificació com a
aspectes d’experiència i, sobretot, de comportament i d’actitud (motivació,
aprenentatge, capacitat d’adaptació, etc.). Pel que fa a la formació, els reque-
riments mínims per a activitats de producció se centren, en la majoria de
casos, en estudis de Formació Professional, si és possible de segon grau,
encara que per a certes branques d’activitat n’hi ha prou amb coneixements
bàsics i/o estudis d’EGB. En l’àmbit de gestió i d’administració, les exigèn-
cies de qualificació són, generalment, de titulació universitària de grau mitjà
i/o superior. D’altra banda, podem assenyalar que algunes empreses són més
rigoroses amb la contractació de personal no directe de producció (per exem-
ple, administració) que amb el personal directe pel que fa a la facilitat/difi-
cultat per incorporar nous empleats quan són necessaris.



3.2. Circumstàncies en les quals es crea
ocupació

La creació d’ocupació en les empreses obeeix a un conjunt de condi-
cions necessàries i de condicions suficients associades a un objectiu finalista
com és la necessitat de respondre a un augment d’activitat. Tal com recull el
quadre 3.2, aquest augment es pot explicar a través de les condicions neces-
sàries més destacables, que són les següents:

• Creixement de les vendes, especialment si el creixement es conso-
lida.

• Expansió geogràfica i/o sectorial dels mercats, per exemple per
exportació a altres països, introducció en nous sectors demandants, incorpo-
ració de nous clients o, simplement, augment de la quota de mercat.

• Desenvolupament i llançament de nous productes i noves línies de
fabricació. En molts casos, es tracta de noves línies i de nous productes més
complexos i d’un valor afegit més gran, cosa que comporta canvis en la com-
posició del personal, de tal manera que es redueix el nombre de treballadors
directes de producció i s’incrementa el d’indirectes vinculats a tasques de pla-
nificació, organització, etc. així com una major formació dels empleats.

Quadre 3.2

CIRCUMSTÀNCIES EN LES QUALS ES CREA OCUPACIÓ
EN LES EMPRESES 
Percentatge d’empreses

Condicions necessàries % d’empreses

Creixement de les vendes 59,5

Expansió geogràfica i/o sectorial dels mercats 34,5

Nous productes i línies de fabricació 32,1

Noves instal·lacions/centres i augment de capacitat productiva 20,2

Renovació de maquinària 7,1

Disponibilitat de personal adequat en el mercat laboral 4,8

Increment del nombre de torns de treball 3,6

Polítiques d’expansió amb inversions 3,6
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• Posada en marxa de noves instal·lacions i centres, i augment de la
capacitat productiva (magatzems, seccions, etc.).

• Altres: renovació de maquinària, disponibilitat de personal apropiat
en el mercat laboral per ser contractat, increment del nombre de torns de tre-
ball i aplicació de polítiques d’expansió amb inversions.

No obstant això, quan té lloc un augment de l’activitat productiva per
alguna d’aquestes raons, la possible generació d’ocupació està determinada,
en última instància, per les condicions suficients següents:

• Haver aconseguit una optimització dels recursos i dels mitjans dis-
ponibles en les empreses.

• Haver esgotat les alternatives a la creació d’ocupació per compensar
els increments d’activitat.

• Haver analitzat en profunditat les necessitats de contractació i justi-
ficar al màxim qualsevol nova incorporació.

• Haver-hi unes expectatives de futur positives.

A part del que acabem de dir, podem assenyalar que solament s’ex-
perimenten augments significatius del nombre d’empleats en moments que
es poden qualificar d’excepcionals. Exemples d’això són, bàsicament, el
desenvolupament d’una política decidida d’expansió i/o d’una política d’in-
versions que comportin nous mercats geogràfics, nous productes, augments
de capacitat de producció, renovació de maquinària, especialització de plan-
tes o informatització d’instal·lacions. Aquestes circumstàncies justifiquen la
generació de llocs de treball i això implica portar a terme una política de
contractació de persones. De les experiències analitzades, les relatives a les
petites i mitjanes empreses van revelar projectes d’expansió i d’inversió amb
una important creació d’ocupació durant els últims 2-3 anys, mentre que la
majoria de les corresponents a les grans empreses van reflectir processos
recents o actuals d’ajustament i de disminució de llocs de treball.



3.3. Causes que dificulten la creació d’ocupació

Entre les causes que influeixen en el fet que, en la fase de creixe-
ment, les empreses no hagin generat més ocupació durant els últims anys,
destaquen la disponibilitat en les seves estructures internes de mecanismes
alternatius per fer possible un augment de la producció i, també, la recerca
d’altres mitjans en l’exterior. Tant en un cas com en l’altre, hi ha presents
molts factors explicatius de la desigual evolució registrada per la producció i
per l’ocupació analitzades al capítol tercer (excés de capacitat de producció,
recurs a la subcontractació, etc.). No obstant això, a aquestes causes s’hi
poden afegir altres circumstàncies que també han motivat que les empreses
no hagin generat més ocupació aquests últims anys.

En primer lloc, es pot assenyalar que en algunes empreses consulta-
des prevalen polítiques contràries a ampliar les seves plantilles com a conse-
qüència d’experiències negatives experimentades en l’àmbit de l’ocupació
en el passat (crisi de 1992-1994, caiguda d’activitat, ajustaments de plantilla,
conflictes laborals, etc.). 

D’altra banda, cal citar, també, l’existència d’una proporció signifi-
cativa d’empreses (un 12% del total d’empreses analitzades) que no vol aug-
mentar la seva plantilla per motius estratègics, entre els quals es poden apun-
tar els següents:

• No superar la dimensió de petita/mitjana empresa, perquè això
implica més obligacions (augmentar el comitè d’empresa, obligacions fis-
cals, exigències en prevenció de riscos laborals, etc.) i menys avantatges
(ajudes públiques, beneficis fiscals, etc.). Per a algunes empreses la barrera
en aquest sentit s’estableix en una plantilla límit de 50 empleats, mentre que
per a unes altres el límit és de 100 treballadors.

• No ampliar el comitè d’empresa. Per a algunes empreses sobrepas-
sar els 100 empleats comporta incrementar el nombre de treballadors inte-
grants del comitè, de 5 a 9 persones, cosa que implica tenir una proporció
més gran de la plantilla pràcticament inactiva.

• No perdre el control de l’empresa.

• No alterar l’estabilitat de la plantilla ni trencar la cohesió social
interna.
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• Complir la limitació imposada per part de la casa matriu quan l’em-
presa pertany a un grup, generalment d’origen estranger.

Quan les empreses decideixen procedir a contractar personal, les cau-
ses, en aquest cas externes, que dificulten la creació d’ocupació es concre-
ten, bàsicament, en la falta d’especialistes i de mà d’obra convenientment
preparats en el mercat laboral i, en menor mesura, en la normativa legal exis-
tent. En qualsevol cas, s’ha constatat que per a un 8% de les empreses indus-
trials consultades no hi ha cap mena de dificultat a l’hora de crear ocupació.
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Gràfic 3.1
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Falta d’especialistes i de mà d’obra convenientment
preparats en el mercat laboral

Un 63% de les empreses consultades manifesta que actualment hi ha
problemes per cobrir el conjunt de les necessitats de contractació a causa
d’una insuficiència d’oferta en el mercat laboral. No es troba prou gent sufi-
cientment preparada, ni en nombre ni en nivell de qualificació, sobretot en
especialitats de grau mitjà vinculades a la Formació Professional. En l’oferta
de personal es pot constatar que és substancialment superior en especialitats
vinculades, per exemple, al camp de l’administració que en les professions
relacionades amb l’activitat productiva. A més d’això, podem assenyalar que
avui dia es manifesta un fenomen de transvasament de treballadors indus-
trials –amb major o menor especialització i experimentació– a d’altres sec-
tors, com per exemple la construcció o els serveis, per factors com el tipus
de contractació, les condicions de treball o simplement les retribucions.
Alguna empresa que opera en activitats de caràcter estacional manifesta que
la dificultat per trobar personal l’obliga a mantenir alguns treballadors en
períodes de menor activitat o d’activitat nul·la (per exemple, dos mesos) per
por de no recuperar-los quan facin falta posteriorment. Entre les branques
d’activitat analitzades, aquesta problemàtica es posa en relleu, sobretot, en el
sector tèxtil i de confecció i en el sector metall-mecànic, elèctric i electrònic.

Algunes empreses afirmen que no contracten més personal perquè no
el troben en el mercat laboral. Aquest és el cas d’una empresa metall-mecà-
nica de 42 treballadors que apunta que incrementaria la plantilla en un 24%
si trobés el personal apropiat, o el d’una altra amb uns 100 empleats que
assenyala que augmentaria la plantilla un 4% si trobés el perfil de treballa-
dors que necessita. Altres empreses assenyalen que la falta de personal apro-
piat els està comportant un escanyament de l’activitat productiva i, fins i tot,
els fa desistir d’acceptar noves comandes i, per tant, de registrar un creixe-
ment del negoci.

Entre les especialitats professionals de la indústria amb més proble-
mes es poden apuntar les següents:

• escala general: directius, enginyers, especialistes en manteniment,
comandaments intermedis, contramestres i comercials.
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• En el sector de l’alimentació i begudes: especialistes elèctrics, elec-
tromecànics i electrònics.

• En el sector tèxtil i de confecció: mecànics tèxtils, teixidors, opera-
dors en cert tipus de maquinària (per exemple, maquinària de tall informatit-
zada per a filats) i especialistes a cosir.

• En el sector metall-mecànic, elèctric i electrònic: matricers, fabri-
cants de motlles, calderers, controladors, ajustadors de màquines, fresadors,
torners, mecànics, programadors informàtics i dissenyadors de maquinària.

• En el sector químic: aplicadors, cap d’expedicions i fabricants de
motlles.

Per a una gran part de les empreses, la problemàtica de la mà d’obra 
i de la falta d’especialistes convenientment preparats en el mercat laboral
obeeix, a grans trets, a la pèrdua de prestigi de les activitats industrials en
general i de les especialitats i «oficis» industrials en particular dins el conjunt
de la societat, i, de manera especial, entre la joventut. A això s’afegeix la
deficient resposta aportada pel sistema d’ensenyament i pel sector públic a la
temàtica, destacant l’existència d’un sistema de Formació Professional que es
caracteritza per importants deficiències. En alguns sectors i en certes activi-
tats específiques es manifesten dificultats clares i preocupants per garantir
una renovació generacional dels professionals de grau mitjà més qualificats,
que pot posar en dubte la continuïtat d’aquestes branques en el futur. Aquest
és el cas dels «mestres industrials» en l’àmbit de la filatura dins el sector tèx-
til i de la confecció. Per a algunes empreses, això no obstant, la problemàtica
se centra, especialment, en la dificultat per trobar personal que s’adapti a les
condicions laborals en termes de comportament i d’actitud més que de quali-
ficació i de formació. D’altra banda, s’ha de destacar que aquesta problemàti-
ca és especialment més greu per a les empreses més petites, que són les que
resulten menys atractives per als estudiants i treballadors.

Les solucions que les empreses industrials estan adoptant per afrontar
la problemàtica que planteja el mercat de treball generen uns costos afegits
que les empreses han d’assumir de formes múltiples (pagament de salaris
més grans, ineficiències i menor rendibilitat per treballador, despeses de for-
mació, etc.). Entre elles sobresurten les següents:
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• La promoció interna del personal.

• La intensificació de la formació contínua.

• La incorporació d’estudiants –en exercici o que han acabat els estu-
dis– sense experiència, als quals es facilita formació internament.

• La introducció d’una major mecanització en l’activitat productiva.

• L’amortització (eliminació) de llocs de treball.

• La realització d’hores extraordinàries.

• El recurs a la subcontractació.

• L’atracció de treballadors que estan empleats en altres empreses
mitjançant mecanismes com una major retribució salarial o la contractació
indefinida d’una manera immediata o gairebé immediata. En aquesta línia es
pot apuntar el cas d’una empresa metall-mecànica de 64 empleats que es veu
obligada a fer indefinits tots els especialistes contractats perquè se’n vagin i
que ha vist com durant el període 1998-2000 els salaris d’aquests professio-
nals han augmentat un 30%.

• Dotar de prestigi i d’imatge l’empresa en l’entorn social més prò-
xim per fer-la atractiva a possibles treballadors.

Es pot concloure que, en la majoria dels casos analitzats, la dificultat
per trobar personal preparat en el mercat laboral ha impulsat l’estabilitat de
les plantilles perquè ha fomentat el recurs a la contractació indefinida com a
via d’atracció i de consolidació («blindatge») de treballadors. Això no obs-
tant, també hi ha empreses en les quals aquesta problemàtica les obliga a
recórrer més intensament a la contractació temporal per poder provar i pre-
parar els empleats que incorporen.

Normativa legal

En línies generals, la normativa legal no comporta grans problemes
per a les empreses industrials a l’hora de crear ocupació, perquè, de fet, que
es generi ocupació o no, no depèn del tipus ni de les característiques de la
regulació existent. Per exemple, alguna empresa ha manifestat que quan s’in-
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crementa la plantilla primer es pensa en si hi ha la necessitat d’incorporar
personal i no en la fórmula de contractació, i una vegada confirmada aquesta
necessitat es busca la modalitat més adequada al lloc de treball i a les caracte-
rístiques de l’empleat. D’altra banda, pràcticament totes les empreses afirmen
que s’han d’adaptar a la normativa legal en vigor, d’una manera o d’una altra,
a pesar que segons l’opinió d’una gran part de les empreses podria ser certa-
ment millorable per respondre més adequadament a les seves necessitats.

Les crítiques a l’esquema actual i/o a les millores que potencialment
es poden introduir se centren en tres àmbits, que són els següents:

• La contractació temporal.

• La regulació de l’acomiadament.

• El sistema públic de recerca i contractació de personal.

Al que acabem de dir, podem afegir el fet que les múltiples modifica-
cions que s’han introduït els últims anys en el marc normatiu han creat una
imatge de canvis continus i un esquema de referència poc estable per a les
empreses.

La contractació temporal

Un 55-60% de les empreses entrevistades manifesta alguna crítica o
assenyala alguna possible millora per introduir en el marc normatiu existent
en matèria de contractació temporal. La gran majoria d’empreses fa referèn-
cia a la transformació que va comportar l’última reforma de la regulació de fa
uns anys i a la major rigidesa o a la pèrdua de flexibilitat que va introduir en
el mercat laboral. Un dels aspectes més destacables és el fet que el contracte
eventual hagi modificat les seves característiques, entre les quals sobresurt la
reducció substancial del límit temporal en què es pot utilitzar aquesta fórmula
en un treballador –ha passat de 3 anys a 13,5 mesos– i, en menor mesura, la
fixació del nombre de pròrrogues permeses dins el període temporal màxim
(una prova i una pròrroga) i les condicions justificatives del recurs a aquesta
modalitat contractual (a qui se substitueix, per quin motiu es contracta, etc.).
En algunes branques d’activitat i empreses, el conveni laboral vigent ha fixat
una reducció més gran del límit temporal en què es pot utilitzar el contracte
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temporal, ja que estableix un màxim de 9 mesos. En altres casos, dins del
conveni s’estableix un límit en termes de nombre d’eventuals en relació amb
el total de la plantilla, que pot ser en ocasions d’un 12%. Tot això ha obligat a
les empreses a definir més bé la seva política de contractació amb vista a
aprofitar al màxim les possibilitats de flexibilitat que ofereix la normativa en
matèria d’eventualitat (terminis, pròrrogues, etc.).

La rebaixa del període de temps de la contractació temporal ha tingut
importants conseqüències en les empreses industrials. D’una banda, ha
impulsat el nombre de contractacions indefinides i ha provocat un canvi de
filosofia davant d’aquesta modalitat contractual, en la mesura que recórrer-hi
és més habitual i menys preocupant. Així mateix, ha reduït el grau de flexibi-
litat de les empreses i les ha obligat a buscar alternatives per garantir-se
mecanismes d’adaptació al context, com per exemple el recurs a la subcon-
tractació, la realització d’hores extraordinàries o la utilització de serveis
d’empreses de treball temporal (ETT). Es pot assenyalar el cas de dues
empreses de l’àmbit dels plàstics i del cautxú de 100-200 empleats que recor-
ren a ETT per poder allargar el període de prova de noves incorporacions i la
temporalitat, primer utilitzant la via de les ETT i, més tard, contractant direc-
tament els treballadors amb caràcter temporal.

Per a algunes empreses, el nou contracte temporal no permet que
l’activitat productiva s’acomodi adequadament als cicles productius i a les
seves circumstàncies. Per exemple, en el sector de l’automòbil els cicles són
aproximadament de 3 anys, mentre que la normativa legal permet com a
màxim una temporalitat de 13,5 mesos. Per a empreses que operen en activi-
tats sotmeses a estacionalitat-temporalitat, els actuals contractes temporals
no responen a les seves necessitats, ja que, tenint en compte la brevetat tem-
poral d’aquests contractes i la dificultat per fer indefinits els empleats, quan
han aconseguit que els treballadors adquireixin una mínima experiència
resulta que s’acaba el contracte. D’altra banda, en certes branques químiques
i de metall-mecànica seria necessari augmentar el nombre de pròrrogues
d’un contracte temporal, perquè en determinats llocs de treball el període de
temps que es requereix per posar els candidats a prova és certament elevat.
En un altre sentit, l’obligació d’haver de justificar el per què es recorre a la
contractació temporal està provocant que es tendeixi a infringir la llei per
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part de les empreses, ja que esgrimeixen motius que no són els reals. En
general, podem assenyalar que les limitacions existents en la contractació
temporal comporten per a algunes empreses un obstacle important, sense el
qual manifesten que incorporarien més persones.

També en l’àmbit de la contractació, es pot apuntar que algunes
empreses manifesten que no hi ha una varietat de modalitats que permeti
respondre adequadament a les seves necessitats, com pot ser la contractació
per períodes més curts (cas de llançament de nous productes). En certs
casos, això és degut al fet que s’han eliminat algunes fórmules que resulta-
ven útils, com el contracte de llançament d’activitat, el contracte per cir-
cumstàncies de la producció o el contracte de foment de l’ocupació. Per a
algunes empreses aquest últim contracte era un dels millors i molt útil.

La regulació de l’acomiadament

En relació amb la normativa legal d’acomiadament podem destacar
que només un 15% de les empreses ha manifestat algun problema, mentre
que un 15% ha afirmat expressament que no considera que aquesta regulació
constitueixi una barrera per a la creació d’ocupació. Les principals crítiques
se centren en la necessitat que l’acomiadament sigui més barat i més fàcil i
lliure, sobretot en èpoques de crisi. Alguna empresa apunta que augmentaria
la seva plantilla en un 5% si l’acomiadament fos més flexible i que per
aquesta raó les empreses industrials en general van molt ajustades pel que fa
a l’ocupació.

El sistema públic de recerca i contractació de personal

Els problemes relatius al sistema públic de recerca i de contractació
de personal se centren en l’existència d’un excés de burocràcia en les trami-
tacions (impresos, formats, etc.) així com en uns costos socials elevats.
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Algunes línies d’actuació suggerides per les empreses davant
la problemàtica de la normativa legal

Entre les solucions aportades per les empreses per afrontar a alguns
dels problemes apuntats en relació amb la normativa legal existent, podem
destacar els punts següents:

• La contractació hauria de permetre períodes de prova més llargs per
als treballadors acabats d’incorporar, especialment en nivells professionals
de grau mitjà-baix. Per exemple, per a un operari del sector químic, el perío-
de de prova és d’1 mes i hauria de ser de 3 mesos, mentre que en el cas d’u-
na empresa del sector metall-mecànic és de 15 dies i es considera que és poc
temps.

• Hi hauria d’haver unes possibilitats de temporalitat més grans a tra-
vés de contractes que no comportin riscos, que tinguin uns costos baixos,
que permetin afrontar els cicles econòmics –sobretot els negatius– i que
garanteixin la viabilitat de les empreses. En aquesta línia, les empreses pro-
posen diverses alternatives:

– tornar a contractes temporals amb un límit de 3 anys;

– establir contractes temporals amb un límit de temps superior a l’ac-
tual, com per exemple, de 2-3 anys;

– establir contractes indefinits introduint excepcions que facilitin i
abarateixin l’acomiadament, com per exemple indemnitzacions més barates
en el cas d’acomiadaments motivats per una caiguda d’activitat.

• Avançar en la reforma del mercat laboral, donar facilitats per
fomentar la contractació indefinida i reduir el cost social corresponent a
l’empresari. Concretament, una empresa afirma que quan pensa en la con-
tractació temporal pretén solucionar un problema, mentre que quan la con-
tractació és indefinida pretén crear un lloc de treball definitiu.
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IV. Perspectives futures sobre 
l’evolució de la producció 

i de l’ocupació

4.1. Potencialitats de creixement sense
generació d’ocupació: optimització
d’estructures

Actualment, un 82% de les empreses entrevistades té capacitat i mit-
jans suficients per experimentar un creixement de la producció sense neces-
sitat d’incrementar l’ocupació, mentre que el restant 18% assenyala que això
no és possible, perquè han arribat a un grau òptim d’utilització dels recursos.
De mitjana, s’estima que el conjunt de les empreses podria registrar un aug-
ment de la seva producció real d’un 12,3% sense necessitat de generar nous
llocs de treball, com recull el quadre 4.1. Això no obstant, en el treball de
camp portat a terme s’han posat de manifest situacions empresarials molt
diverses, ja que hi ha respostes en què les possibilitats de creixement se
situen al voltant de l’1,5%-2%, mentre que, d’altra banda, n’hi ha alguna que
estima que podria duplicar la seva producció. A més, hem de destacar que en
una mateixa empresa aquestes possibilitats poden variar internament entre
seccions i línies de fabricació. Per exemple, en un dels casos analitzats es
considerava que l’aprofitament de la capacitat productiva instal·lada estava
molt ajustat i que les possibilitats de creixement de la producció real sense
generació d’ocupació eren tan sols d’un 2%. No obstant això, hi havia algu-
na secció en què l’activitat es podia incrementar un 35% sense modificar
l’ocupació per mitjà d’innovacions i d’un millor emplaçament de l’equipa-
ment en planta.
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Globalment, sobre la base de les taxes de creixement mitjà anual de
la producció experimentades per les empreses de la mostra durant el període
1997-1999 (8,1%) i considerant que aquestes han tingut lloc en un context
d’augment de l’ocupació (3,7%), es pot calcular que les empreses entrevista-
des tenen un recorregut suficient per créixer en termes de producció real a
un ritme d’un 4,4% anual durant un període d’uns 2,8 anys amb el mateix
nombre d’efectius que hi ha avui dia. Això no obstant, podem suposar que

Quadre 4.1

POSSIBILITATS DE CREIXEMENT DE LA PRODUCCIÓ DE LES
EMPRESES SENSE GENERACIÓ D’OCUPACIÓ, SEGONS SECTORS
D’ACTIVITAT, COMUNITATS AUTÒNOMES, DIMENSIÓ DE LES EMPRESES
I IMPORTÀNCIA DEL «GAP» EN EL PASSAT. 2000

% d’augment que pot registrar % d’augment en el període 1997-1999
la producció real sense necessitat (mitjana anual acumulada) de

de generar ocupació 2000
Producció real Ocupació

Sectors d’activitat

Metall-mecànica, elèctrica i electrònica 12,1 9,0 4,4

Alimentació i begudes 16,9 11,1 3,8

Química i plàstics 13,6 6,0 3,7

Tèxtil i confecció 7,2 4,3 1,9

Comunitats autònomes

Catalunya 10,4 6,9 3,3

Comunitat de Madrid 14,6 8,4 3,6

Comunitat Valenciana 14,7 10,9 5,3

Dimensió de les empreses

Menys de 50 treballadors 14,7 7,2 2,2

50-249 treballadors 10,5 8,9 4,3

Més de 249 treballadors 12,2 8,3 4,1

Importància del «gap» en el passat

«Gap» elevat (1) 9,8 12,6 3,6

«Gap» reduït (2) 14,0 7,6 6,6

Total 12,3 8,1 3,7

(1) En aquest grup s’inclouen aquelles empreses que durant el període 1997-1999 han registrat unes taxes de creixe-
ment anual mitjà de la producció real superiors al doble de les taxes corresponents a l’ocupació.
(2) En aquest grup s’inclouen aquelles empreses que durant el període 1997-1999 han registrat unes taxes de creixe-
ment anual mitjà de la producció real inferiors al doble de les taxes corresponents a l’ocupació.
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l’ocupació s’incrementarà els pròxims anys amb independència del que aca-
bem de dir, per múltiples motius, com per exemple els següents:

• Voluntat de les empreses de no esgotar i/o d’optimitzar les seves
disponibilitats de capacitat i de mitjans.

• Dificultats de les empreses per optimitzar al màxim les seves es-
tructures.

• Desenvolupament d’una política de contractació al marge del que
permetin les disponibilitats de capacitat i de mitjans no optimitzats.

Entre les accions que s’han de desenvolupar que permetrien a les
empreses industrials créixer en producció real sense necessitat de modificar
les seves plantilles destaca, en primer lloc, la millora de l’organització de
l’activitat productiva, assenyalada per un 25,6% de les empreses, com recull
el quadre 4.2. Aquesta circumstància posa en relleu que en el sector indus-
trial hi ha un important marge de millora d’activitat –i, fins i tot, de competi-

Quadre 4.2

ACCIONS QUE POSSIBILITARIEN UN CREIXEMENT
DE LA PRODUCCIÓ DE LES EMPRESES SENSE NECESSITAT
DE GENERAR OCUPACIÓ. 2000 
Percentatge d’empreses

Accions % d’empreses

Millor organització de l’activitat productiva 25,6

Aplicació de noves tecnologies 17,1

Optimització de la utilització de l’equipament 11,0

Realització de més formació contínua 7,3

Automatització de l’activitat productiva 6,1

Major recurs a la subcontractació de producció 6,1

Major implicació/motivació del personal 6,1

Realització de més hores extraordinàries 4,9

Simplificació de processos productius 3,7

Optimització del personal 3,7

Augmentar la capacitat productiva 2,4

Posada en marxa de més torns de treball 2,4

Informatització de l’empresa i de la producció 2,4
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tivitat– per mitjà de l’organització interna. Es pot afirmar que a curt termini,
és a dir, sense modificar la tecnologia i l’equipament, les possibilitats de
créixer sense incrementar l’ocupació es basen en l’optimització de les
estructures internes a través d’una adequada organització dels recursos –pri-
mer dels equips, i, més tard, del factor humà–. La millora de l’organització
de l’activitat productiva en sentit ampli contempla aspectes diversos, com
per exemple la planificació del procés de fabricació i les seves fases, l’ad-
quisició de subministraments, la logística interna i externa (fluxos de mate-
rials i productes), la programació de la producció al llarg de l’any o la modi-
ficació del disseny dels productes.

Altres accions també destacades per les empreses per créixer en pro-
ducció sense necessitat d’augmentar l’ocupació, són l’aplicació de noves
tecnologies i l’optimització de l’ús de l’equipament, apuntades per un 17,1%
i un 11,0%, respectivament. A certa distància d’aquestes, podem assenyalar
les següents:

• realització de més formació contínua per als treballadors (7,3% de
les empreses);

• automatització de l’activitat productiva (6,1%);

• major recurs a la subcontractació d’activitats productives (6,1%);

• major implicació/motivació del personal respecte als objectius de
les empreses (6,1%); i

• realització de més hores extraordinàries (4,9%).

Entre les accions d’optimització d’estructures apuntades per menys
d’un 4% de les empreses entrevistades en el treball de camp sobresurten la
simplificació de processos productius, l’optimització del personal, l’aug-
ment de la capacitat productiva, la posada en marxa de més torns de treball i
la informatització de l’empresa i de la producció.
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Potencialitats segons els sectors d’activitat, 
les comunitats autònomes, la dimensió 
de les empreses i la importància del «gap» 
en el passat

Tal com posa en relleu el quadre 4.1, el sector d’activitat que mani-
festa més possibilitats de creixement de la producció real sense generació
d’ocupació, mitjançant una optimització dels recursos disponibles, és el de
l’alimentació i begudes, en la qual s’estima que les empreses poden experi-
mentar un increment del 16,9%. Es tracta de la branca industrial en la qual
durant el període 1997-1999 s’ha registrat la diferència més gran entre el
creixement de la producció (11,1%) i el creixement de l’ocupació (3,8 %).

Al sector de l’alimentació i begudes, el segueixen els sectors de quí-
mica i plàstics i de la metall-mecànica, elèctrica i electrònica. Els creixe-
ments potencials de la producció real estimats en aquests casos són, respecti-
vament, d’un 13,6% i d’un 12,1%. D’altra banda, la branca que mostra un
aprofitament més gran de les capacitats i mitjans disponibles és la del tèxtil i
confecció, en la qual les possibilitats de creixement de la producció real
s’estimen en un 7,2%. Podem afegir que, de tots els sectors que s’han analit-
zat, aquest últim és el que ha registrat un augment menor de l’activitat pro-
ductiva i de l’ocupació durant el període 1997-1999 (4,3% i 1,9%, respecti-
vament).

Segons les regions, s’observa al quadre 4.1, que les empreses de la
Comunitat Valenciana i de la Comunitat de Madrid són les que es caracterit-
zen per tenir més possibilitats d’optimitzar les seves estructures. Concreta-
ment, aquestes empreses poden experimentar uns creixements estimats de la
producció real sense crear ocupació d’un 14,7% i un 14,6%, respectivament.
D’altra banda, les empreses de Catalunya evidencien un aprofitament més
gran de les seves capacitats i mitjans, ja que es calcula que les possibilitats
d’augment en aquest cas serien d’un 10,4%.

Segons la dimensió de les empreses, al quadre 4.1 s’aprecia que les
que tenen una dimensió menor (menys de 50 empleats) són les que compten
amb un marge més gran per créixer en termes de producció real sense modi-
ficar les plantilles. S’estima un creixement d’un 14,7%. Les segueixen les
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empreses més grans (més de 249 treballadors), amb un 12,2%, i, en últim
lloc, les que tenen entre 50-249 ocupats, amb un 10,5%. Per tant, es posa en
relleu que les petites i les grans empreses tenen més possibilitats de créixer
en termes de producció sense necessitat de generar ocupació que les mitja-
nes. En relació amb els dos primers col·lectius, es pot assenyalar que això és
degut, d’una banda, a l’escassa atenció que es presta a l’optimització de
recursos per part de les empreses més petites i, de l’altra, a les dificultats per
materialitzar-la en el cas de les més grans.

Finalment, podem destacar que aquelles empreses que s’han caracte-
ritzat durant el període 1997-1999 per haver registrar un «gap» reduït –és a
dir, per haver experimentat un creixement de la producció real inferior al
doble de l’augment registrat per l’ocupació– tenen més possibilitats d’aug-
mentar l’activitat productiva sense generació de llocs de treball per mitjà de
l’optimització de capacitats que les que s’han caracteritzat per un «gap» ele-
vat –és a dir, per registrar un increment de la producció real superior al doble
del creixement experimentat per l’ocupació–. Tal com recull el quadre 4.1,
en el primer cas s’estima que la producció pot augmentar un 14,0%, mentre
que en el segon l’augment és del 9,8%. Aquesta circumstància es pot expli-
car pel fet que les empreses que els últims anys han tingut creixements
importants de la producció amb un increment menor, estancament i, fins i
tot, reducció de les seves plantilles ho han aconseguit, entre d’altres, a través
d’una optimització de les seves estructures (equips i personal), la qual cosa
implica que actualment les possibilitats d’aprofitament d’aquestes siguin
menors, al contrari del que passa amb les empreses en què l’augment de pro-
ducció i de l’ocupació han anat més compassats.

A manera de resum es pot concloure que segons les variables de sec-
tor d’activitat i de regió, s’observa que les empreses que els últims anys han
experimentat una expansió més gran en termes de producció i d’ocupació
mostren més possibilitats de poder créixer a curt i mitjà termini sense neces-
sitat de generar llocs de treball, o, dit d’una altra manera, evidencien un
menor grau d’aprofitament de les estructures internes i, en conseqüència,
unes potencialitats d’optimització més grans. Això també passa a l’inrevés.
Exemples del primer cas són l’alimentació i begudes i la Comunitat Valen-
ciana, i exemples del segon són el tèxtil i la confecció i Catalunya. No obs-
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tant això, aquestes conclusions no són del tot vàlides per a l’anàlisi fona-
mentada en criteris com la dimensió de les empreses i la importància del
«gap» registrat en el passat. 

4.2. Evolució prevista de la producció 
i de l’ocupació durant el període 2001-2003

Els pròxims anys es preveu que les empreses continuïn creixent en
termes de producció i d’ocupació. Per al període 2001-2003, un 86,8% de
les empreses entrevistades afirma que incrementarà la producció i un 64,8%
apunta que augmentarà l’ocupació. Entre les que assenyalen un creixement
en la producció, s’observa que un 46,0% esmenta que la taxa d’augment serà
més gran els pròxims anys del que ho ha estat en el passat recent i l’altre
46,0% afirma el contrari, mentre que únicament el 8,0% manifesta que serà
igual. D’altra banda, entre les empreses que preveuen un increment de l’ocu-
pació, un 43,9% espera que la taxa de creixement sigui més gran durant el
període 2001-2003 que durant el període 1997-1999, mentre que un 37,9%
apunta el contrari i un 18,2% que el percentatge d’increment serà similar.

El creixement de la producció real i de l’ocupació previst per als prò-
xims anys continuarà sent desigual. Com s’aprecia al quadre 4.3, durant
aquests anys s’estima que la producció real augmentarà un 11,7% de taxa
mitjana anual acumulada i l’ocupació un 4,3%, i, per tant, es calcula que la
productivitat del factor treball s’incrementarà prop d’un 7% anual. El ventall
de singularitats empresarials, en aquest sentit, és ampli. A títol d’exemple es
pot assenyalar el cas d’una empresa que pràcticament preveu duplicar la seva
producció en volum posant en marxa noves instal·lacions i amb un increment
de la plantilla del 33%, i el d’una altra que estima que hi ha possibilitats
d’augmentar la producció un 30% en unitats sense necessitat de generar ocu-
pació.

En comparació amb el període 1997-1999, es posen de manifest tres
conclusions importants. D’una banda, que a curt i mitjà termini es mantindrà
el diferent ritme de creixement entre la producció i l’ocupació del passat. En
segon lloc, que aquest «gap» tendirà a ampliar-se per mitjà d’una taxa d’aug-
ment superior en el capítol de la producció en relació amb els anys 1997-
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1999 (11,7% davant de 8,8%) i d’un quasi estancament en la taxa d’incre-
ment de l’ocupació (4,3% davant de 3,8%). I, per tant, que la productivitat
laboral pot créixer els pròxims anys a un ritme superior del que va tenir els
anys anteriors (prop d’un 7% davant d’un 4,5%-5%). Podem afegir, d’altra
banda, que hi ha una relació directa entre aquelles empreses que preveuen
registrar els pròxims anys un major diferencial de creixement entre produc-
ció i ocupació –i, alhora, una ampliació del «gap» en relació amb el passat–,
i aquelles que han evidenciat més possibilitats d’optimització dels seus

Quadre 4.3

EVOLUCIÓ PREVISTA DE LA PRODUCCIÓ I DE L’OCUPACIÓ 
EN LES EMPRESES, SEGONS ELS SECTORS D’ACTIVITAT,
LES COMUNITATS AUTÒNOMES, LA DIMENSIÓ DE LES EMPRESES
I LA IMPORTÀNCIA DEL «GAP» EN EL PASSAT. 2001-2003 

Producció real Ocupació
(% d’augment anual acumulat) (% d’augment anual acumulat)

Sectors d’activitat

Metall-mecànica, elèctrica i electrònica 14,1 5,4

Alimentació i begudes 11,5 3,9

Química i plàstics 16,6 5,9

Tèxtil i confecció 4,1 1,2

Comunitats autònomes

Catalunya 10,6 7,4

Comunitat de Madrid 16,8 9,2

Comunitat Valenciana 14,4 12,1

Dimensió de les empreses

Menys de 50 treballadors 13,9 4,5

50-249 treballadors 11,6 5,0

Més de 249 treballadors 8,4 2,3

Importància del «gap» en el passat

«Gap» elevat(1) 13,6 3,7

«Gap» reduït(2) 10,7 4,8

Total 11,7 4,3

(1) En aquest grup s’inclouen aquelles empreses que durant el període 1997-1999 han registrat unes taxes de creixe-
ment anual mitjà de la producció real superiors al doble de les taxes corresponents a l’ocupació.
(2) En aquest grup s’inclouen aquelles empreses que durant el període 1997-1999 han registrat unes taxes de creixe-
ment anual mitjà de la producció real inferiors al doble de les taxes corresponents a l’ocupació.
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recursos, en el sentit que consideren que és possible obtenir augments ele-
vats de la producció real sense necessitat de modificar l’ocupació. De tot el
que acabem de dir, podem concloure que a curt i mitjà termini s’espera que
el creixement industrial serà progressivament menys creador d’ocupació, en
la mesura que la taxa mínima d’augment de la producció real a partir de la
qual es comencin a generar llocs de treball serà més elevada. Per exemple, es
pot estimar que durant el període 1997-1999 es comenci a crear ocupació
quan la producció real creixia per sobre del 2,2%, i per cada 2,2 punts per-
centuals d’augment de la producció els llocs de treball s’incrementaven un
1%. No obstant això, per al període 2001-2003 es pot calcular que es comen-
ci a generar ocupació a partir d’una taxa d’augment de la producció real del
2,7%, i per cada 2,7 punts percentuals de creixement de la producció l’ocu-
pació creixerà un 1%. A títol il·lustratiu es pot citar el cas d’una empresa
gran del sector metall-mecànic, elèctric i electrònic que estima que amb
increments de la producció real superiors al 3% es pot generar ocupació,
però que amb augments inferiors no.

Evolució prevista segons els sectors d’activitat, 
les comunitats autònomes, la dimensió de les empreses
i la importància del «gap» en el passat

Segons el sector d’activitat, al quadre 4.3 podem observar que les
branques de química i plàstics i de metall-mecànica, elèctrica i electrònica
són les que preveuen registrar un creixement més gran tant de la producció
com de l’ocupació, així com les que experimentaran una desigualtat més
gran de les taxes d’augment de les dues variables. Destaca, especialment, el
cas de la química i els plàstics, en què es compleix la correlació entre més
expansió i més «gap» entre producció i ocupació. Al contrari, el sector tèxtil
i de confecció és el que registrarà un menor creixement els pròxims anys i,
alhora, el que mostrarà una menor desigualtat en les taxes d’augment de la
producció i de l’ocupació, seguint amb la mateixa línia del període 1997-
1999. En comparació amb el passat recent, es posa de relleu que el «gap»
tendirà a ampliar-se en gairebé totes les branques d’activitat, i són especial-
ment destacables els casos de la química i plàstics i de l’alimentació i begu-
des. Podem afegir que les empreses d’aquests dos sectors són les que en el
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treball de camp portat a terme han evidenciat un menor aprofitament dels
recursos i, per tant, unes possibilitats d’optimització més grans, sobretot pel
que fa a organització productiva i a factor humà (vegeu quadre 4.1).

Tenint en compte la localització de les empreses per regions, es posa
de manifest una continuïtat en relació amb el passat recent. Com recull el
quadre 4.3, les comunitats autònomes que esperen un major creixement de la
seva activitat en termes de producció i d’ocupació són les que mostraran un
«gap» més elevat. Aquestes comunitats són la Comunitat de Madrid i la
Comunitat Valenciana. Podem recordar que les empreses d’aquestes regions
són les que tenen més possibilitats d’optimització dels seus recursos (vegeu
quadre 4.1). Pel que fa al període 1997-1999 s’observa que en les tres comu-
nitats autònomes analitzades es preveu que el diferencial de taxes d’augment
entre la producció i l’ocupació s’ampliarà els pròxims anys, i destaca el cas
de la Comunitat de Madrid.

L’anàlisi de l’evolució futura segons la dimensió de les empreses
reflecteix una correlació inversa entre el creixement de producció/ocupació
–així com de la desigualtat entre les taxes d’increment de les dues variables–
i la dimensió de les mateixes empreses. De fet, al quadre 4.3 es pot apreciar
que a mesura que augmenta la dimensió de les empreses, disminueix el ritme
d’augment de la producció i de l’ocupació i també el «gap». Això permet
afirmar que les empreses més petites són les que tindran un dinamisme més
gran els pròxims anys, però, també, les que registraran més desigualtat entre
el creixement de la producció i el de l’ocupació. Aquest fet es completa amb
la circumstància que aquestes empreses són les que experimentaran en el
futur una ampliació més gran del «gap» registrat els últims anys. Tot això
indica que són les empreses més petites les que dedicaran més esforços a la
millora de la productivitat laboral, cosa que d’altra banda es confirma pel fet
que són les que tenen les estructures internes menys optimitzades (vegeu
quadre 4.1).

Finalment, es pot destacar que el col·lectiu d’empreses que ha evi-
denciat un «gap» elevat durant el període 1997-1999 continuarà mostrant els
anys vinents un «gap» més gran que el col·lectiu de les que van registrar un
«gap» reduït. Això posa en relleu que les empreses preveuen continuar regis-
trant a curt i mitjà termini la mateixa trajectòria del passat recent. Això no
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obstant, s’aprecia que mentre que les que van tenir un «gap» elevat esperen
continuar mantenint el diferencial entre les taxes de creixement de la produc-
ció i de l’ocupació, les que van tenir un «gap» reduït preveuen que aquesta
desigualtat s’ampliï. Això reflecteix que en el futur aquest segon grup d’em-
preses es vol esforçar per millorar la productivitat del factor treball i respon-
dre així al fet que aquest és el col·lectiu que té més possibilitats d’aprofita-
ment dels recursos (vegeu quadre 4.1).

4.3. Factors explicatius de la diferent evolució
de la producció i de l’ocupació prevista 
per al període 2001-2003

En línies generals, els factors que han explicat la diferent evolució de
la producció i de l’ocupació en les empreses els últims anys són els mateixos
que se citen per explicar el creixement desigual de les dues variables previst
per al període 2001-2003. Això no obstant, s’aprecien alguns canvis especí-
fics en determinats factors que permeten apuntar dues conclusions generals.
Aquestes conclusions són les següents:

• D’una banda, augmentarà l’atenció als aspectes organitzatius i, de
manera especial, a tots aquells factors relacionats amb el factor treball (orga-
nització, formació, perfil, etc.). 

• De l’altra, es reduirà la importància de factors més clàssics, com la
realització d’hores extraordinàries, el recurs a la contractació temporal i el
recurs a serveis d’empreses de treball temporal (ETT).

Igual que en el passat, els pròxims anys el major creixement de la
producció que de l’ocupació es continuarà explicant, sobretot, per la millora
d’equips i de tecnologies, seguida de la introducció de nous sistemes i tècni-
ques d’organització i planificació de la producció i de la introducció de nous
sistemes d’organització i de control del treball. Com recull el quadre 4.4, el
primer d’aquests factors és apuntat pel 90,7% de les empreses, mentre que
els altres dos pel 79,1% i el 72,1%, respectivament. També tindran un prota-
gonisme destacat els canvis en les característiques dels llocs de treball i dels
treballadors (68,6%), la simplificació de processos productius (66,3%) i la
major formació contínua dels treballadors (62,8%). De la resta de factors
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sobresurten el recurs a la subcontractació d’activitat i de serveis, el recurs a
la contractació temporal i la major utilització de la capacitat productiva ins-
tal·lada, tots ells assenyalats per la meitat de les empreses consultades en el
treball de camp.

En comparació amb el període 1997-1999, al gràfic 4.1 es pot obser-
var un augment de la proporció d’empreses que destaquen per als pròxims
anys la importància dels factors relatius a la introducció de nous sistemes i
tècniques d’organització i planificació de la producció i als canvis en les

Quadre 4.4

FACTORS EXPLICATIUS DE LA DIFERENT EVOLUCIÓ 
DE LA PRODUCCIÓ I DE L’OCUPACIÓ DE LES EMPRESES.
1997-1999 I 2001-2003

% d’empreses que destaquen la
importància de cada factor per períodes

1997-1999 2001-2003

Millora d’equips i de tecnologies 89,7 90,7

Introducció de nous sistemes i tècniques d’organització
i planificació de la producció 73,2 79,1

Introducció de nous sistemes d’organització i
de control del treball 72,2 72,1

Simplificació de processos productius 67,0 66,3

Canvis a les característiques dels llocs de treball
i dels treballadors 63,9 68,6

Major formació contínua dels treballadors 62,9 62,8

Recurs a la subcontractació d’activitats i de serveis 54,6 50,0

Recurs a la contractació temporal 53,6 50,0

Realització d’hores extraordinàries 50,5 41,9

Major utilització de la capacitat productiva instal·lada 49,5 50,0

Millora del perfil dels nous contractats (qualificació i aptitud) 46,4 47,7

Recurs a serveis d’empreses de treball temporal (ETT) 40,2 39,5

Altres:

Millora de la qualitat 21,6 23,3

Bon clima laboral 12,4 10,5

Avenços en logística 7,2 11,6

Ampliar la superfície de les instal·lacions – 7,0
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característiques dels llocs de treball i dels treballadors, així com als avenços
en logística. Pot ser interessant el cas d’una empresa del sector tèxtil i de

Introducció de nous sistemes i
tècniques d’organització

i planificació de la producció

Introducció de nous sistemes
d’organizació i de control del treball

Simplificació de processos
productius
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treballadors

Recurs a la subcontractació
d’activitat i de serveis
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Avenços en logística
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Ampliar la superfície de les
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Gràfic 4.1

FACTORS EXPLICATIUS DE LA DIFERENT EVOLUCIÓ
DE LA PRODUCCIÓ I DE L’OCUPACIÓ DE LES EMPRESES.
1997-1999  I 2001-2003 
Percentatge d’empreses que destaquen la importància de cada factor
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confecció, que assenyala que els últims 2-3 anys l’augment de la producció
ha tingut lloc gràcies a un increment de l’ocupació, però que els anys vinents
el creixement de la producció s’aconseguirà per mitjà de la tecnologia, de
l’organització i d’una major superfície d’instal·lacions. Al contrari, en rela-
ció amb el període 1997-1999 es produeix una caiguda del percentatge
d’empreses que assenyala la importància del recurs a la subcontractació
d’activitat i de serveis, el recurs a la contractació temporal i la realització
d’hores extraordinàries.

En relació amb la valoració que les empreses fan dels diversos fac-
tors explicatius de la desigual evolució de la producció i de l’ocupació, al
quadre 4.5 es posa de manifest que, si bé a grans trets es manté el panorama
dels últims anys, està previst que el grau de rellevància de cada un d’ells
registri alguns canvis. Aquells factors que continuaran sent més apreciats per
les empreses són els relatius a l’àmbit del sistema productiu, com la millora
d’equips i de tecnologies, la major utilització de la capacitat productiva ins-
tal·lada i la introducció de nous sistemes i tècniques d’organització i planifi-
cació de la producció. Els segueixen la simplificació de processos produc-
tius, la introducció de nous sistemes d’organització i de control del treball i
el recurs a la subcontractació d’activitat i de serveis.

En comparació amb el període 1997-1999, al gràfic 4.2 es pot obser-
var que per a les empreses tindrà lloc un increment notable del grau de relle-
vància de factors com la millora del perfil dels nous contractats, la introduc-
ció de nous sistemes d’organització i de control del treball, la formació
contínua dels treballadors i la major utilització de la capacitat productiva ins-
tal·lada. No obstant això, es preveu que dins de les empreses disminueixin la
rellevància de la realització d’hores extraordinàries, del recurs a la contracta-
ció temporal i del recurs a serveis d’empreses de treball temporal (ETT).
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Quadre 4.5

GRAU DE RELLEVÀNCIA DELS FACTORS EXPLICATIUS 
DE LA DIFERENT EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I DE L’OCUPACIÓ
DE LES EMPRESES. 1997-1999 I 2001-2003

% d’empreses que destaquen la importància de cada
factor i el qualifiquen el 1997-1999 / 2001-2003 de

Molt rellevant Rellevant Poc rellevant 

97-99 01-03 97-99 01-03 97-99 01-03

Millora d’equips i de tecnologies 71,3 70,5 23,0 21,8 5,7 7,7

Major utilització de la capacitat productiva
instal·lada 62,5 60,5 25,0 32,5 12,5 7,0

Introducció de nous sistemes i tècniques 
d’organització i planificació de la producció 53,5 50,0 32,4 30,9 14,1 19,1

Simplificació de processos productius 41,5 40,4 47,7 43,9 10,8 15,9

Recurs a la subcontractació d’activitat i de serveis 37,7 38,1 32,1 33,3 30,2 28,6

Introducció de nous sistemes d’organització 
i de control del treball 34,3 40,3 30,0 29,0 35,7 30,7

Canvis en las característiques dels llocs de
treball i dels treballadors 22,6 22,0 45,2 42,4 32,2 35,6

Realització d’hores extraordinàries 20,4 13,9 20,4 22,2 59,2 63,9

Major formació contínua dels treballadors 18,0 16,7 55,7 68,5 26,3 14,8

Recurs a la contractació temporal 9,6 11,6 42,3 30,2 48,1 58,2

Recurs a serveis d’empreses de treball 
temporal (ETT) 7,7 5,9 43,6 32,4 48,7 61,7

Millora del perfil dels nous contractats 
(qualificació i aptitud) 4,4 22,0 53,3 36,6 42,2 41,4

Altres:

Avenços en logística 42,9 40,0 42,9 60,0 14,2 0,0

Millora de la qualitat 42,9 45,0 38,1 45,0 19,0 10,0

Bon clima laboral 41,7 22,2 33,3 66,7 25,0 11,1

Ampliar la superfície de les instal·lacions – 66,7 – 33,3 – 0,0



99■CREIXEMENT I OCUPACIÓ EN LES EMPRESES INDUSTRIALS

80200 10 4030 6050 70

Major utilització de la capacitat productiva instal·lada

Bon clima laboral

Avenços en logística

Ampliar la superfície de les instal·lacions

2001-20031997-1999

Percentatge d’empreses

Introducció de nous sistemes i tècniques
d’organització i planificació de la producció

Introducció de nous sistemes d’organizació
i de control del treball

Simplificació de processos productius

Major formació contínua dels treballadors

Recurs a la subcontractació d’activitat i de serveis

Canvis en les característiques dels llocs
de treball i dels treballadors

Millora d’equips i de tecnologies

Recurs a la contractació temporal

Realització d’hores extraordinàries

Millora del perfil dels nous contractats
(qualificació i aptitud)

Recurs a serveis d’empreses de treball
temporal (ETT)

Millora de la qualitat

Gràfic 4.2

GRAU DE RELLEVÀNCIA DELS FACTORS EXPLICATIUS 
DE LA DIFERENT EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I DE L’OCUPACIÓ 
DE LES EMPRESES. 1997-1999 I 2001-2003 
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4.4. Política de contractació de personal 
de les empreses els pròxims anys

Durant el període 2001-2003, un 64,8% de les empreses consultades
en el treball de camp preveu registrar un creixement de l’ocupació, mentre
que un 33,8% assenyala que mantindrà la taxa del període 1997-1999 i sola-
ment un 1,4% espera un descens. Com s’ha apuntat anteriorment, s’estima
que els pròxims anys l’ocupació s’incrementi a una taxa mitjana d’un 4,3%,
dins d’un ventall de possibilitats que van d’un augment del 0,5% al 40,0%.
En aquest marc, la contractació de personal del sector industrial se centrarà,
fonamentalment, en la generació de nous llocs de treball, així com en la
renovació/substitució de treballadors que per un motiu o altre abandonaran
les empreses (jubilacions, acomiadaments, etc.).

Els factors que permetran un creixement de l’ocupació els pròxims
anys són nombrosos; entre ells destaquen les circumstàncies del mercat i,
concretament, un augment de comandes i de vendes, seguit de l’existència
de plans d’expansió empresarial. Al costat d’aquests factors se’n poden citar
d’altres, com per exemple els següents:

• Ampliació d’instal·lacions.

• Procés de diversificació de la producció.

• Llançament de nous productes.

• Posada en marxa de noves seccions dins les empreses.

• Posada en marxa de nous torns de treball.

• Resposta a moments «punta» de la demanda.

• Entrada en nous mercats.

• Incorporació de nova maquinària i implantació de sistemes informà-
tics.

Els pròxims anys la filosofia de la política de contractació de perso-
nal de les empreses no experimentarà canvis substancials en relació amb la
d’anys anteriors. De fet, un 86,8% assenyala que mantindrà la mateixa polí-
tica del passat recent. En conseqüència, a curt i mitjà termini la filosofia que
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definirà la contractació de treballadors i, en certa manera, la gestió del factor
humà dins de les empreses tindrà com principis bàsics els següents:

• Optimització dels recursos i dels mitjans disponibles en les empre-
ses.

• Anàlisi profunda de les necessitats de contractació i justificació de
qualsevol nova incorporació de treballadors.

• Rotació mínima i elevada estabilitat de la plantilla.

• Exigències elevades en relació amb les característiques dels nous
contractats (qualificació, experiència, actitud, ...).

Podem destacar, no obstant, que entre les empreses entrevistades s’a-
precia per als pròxims anys una tendència creixent a estabilitzar plantilles i a
incorporar personal més qualificat.

Pel que fa al 13,2% d’empreses industrials que apunta que no man-
tindrà la filosofia de contractació de personal dels últims anys, s’observa
que predominen aquelles que plantegen posar en marxa possibles canvis en
funció de determinades circumstàncies, entre les quals sobresurt la introduc-
ció de modificacions en la legislació laboral. Altres factors que poden deter-
minar una alteració de la política empresarial en aquest sentit són l’èxit de
plans que s’estiguin desenvolupant o les dificultats existents per trobar en el
mercat de treball personal adequat per contractar.



V. Resum i conclusions

5.1. Objectiu i metodologia

L’objectiu de l’estudi és analitzar les causes que expliquen per què el
creixement de la producció en el sector industrial no es tradueix amb igual
intensitat en la generació de llocs de treball.

Davant d’aquesta realitat, l’estudi persegueix una doble finalitat.
D’una banda, s’analitzen els factors que expliquen aquest fenomen així com
les polítiques empresarials de contractació laboral i les causes que dificulten
la creació d’ocupació. I, de l’altra, es fa una anàlisi de prospectiva sobre la
situació del fenomen els pròxims anys posant l’accent en possibles canvis en
relació amb l’actualitat.

Metodològicament, l’estudi es fonamenta en la realització d’entrevis-
tes personals a 100 empreses industrials, que ocupen un total de 33.854 per-
sones. Territorialment, el treball s’ha centrat en les comunitats autònomes de
Catalunya, Comunitat de Madrid i Comunitat Valenciana. Des del punt de
vista sectorial, el treball s’ha dut a terme en les branques de l’alimentació i
begudes, tèxtil i confecció, química i plàstics i metall-mecànica, elèctrica 
i electrònica. D’acord amb la dimensió de les empreses es pot apuntar que
gran part de les entrevistes s’han fet a empreses petites i mitjanes.
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5.2. Principals resultats obtinguts

Evolució de la producció i de l’ocupació 
durant el període 1997-1999

En el conjunt del període 1997-1999, les empreses que integren la
mostra van registrar un creixement de la producció real d’un 26,3% (taxa
mitjana acumulada anual d’un 8,1%) i un increment del nombre d’empleats
d’un 11,4% (taxa mitjana acumulada anual d’un 3,7%), cosa que posa en
relleu que en el col·lectiu analitzat es manifesta de manera notable el dife-
rencial de creixement entre la producció i l’ocupació.

Des del punt de vista sectorial, es pot apuntar que les empreses de la
branca de l’alimentació i begudes són les que han registrat un creixement
més gran de la producció, mentre que les de la metall-mecànica, elèctrica i
electrònica han registrat el major augment de l’ocupació. D’altra banda, les
empreses de la Comunitat Valenciana i les empreses mitjanes –amb 50-249
treballadors– són les que han experimentat els increments més importants
tant en producció com en ocupació.

L’important «gap» resultant del diferent creixement de la producció
real i de l’ocupació ha comportat que la productivitat del factor treball hagi
crescut un 13,4% en conjunt entre els anys 1997 i 1999. El «gap» es dóna en
tots els àmbits considerats, i és especialment elevat en els sectors de l’ali-
mentació i begudes i de la metall-mecànica, elèctrica i electrònica, a la
Comunitat Valenciana i en les empreses de menys de 50 treballadors.

Factors explicatius de la diferent evolució de la
producció i de l’ocupació durant el període 1997-1999

Entre els diversos factors explicatius del diferent creixement de la
producció i de l’ocupació en el sector industrial, destaca, en primer lloc, la
millora d’equips i de tecnologies, assenyalat per un 89,7% de les empreses
consultades en el treball de camp. A aquest factor el segueixen un grup de
factors pertanyents a l’àmbit de l’organització empresarial –productiva i del
factor humà–, com són la introducció de nous sistemes i tècniques d’organit-
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zació i planificació de la producció i la introducció de nous sistemes d’orga-
nització i de control del treball (destacats per un 73,2% i un 72,2% de les
empreses).

Al costat dels factors anteriors, també se’n poden assenyalar d’altres
esmentats per un percentatge d’empreses comprès entre el 60% el 70%, com
són la simplificació de processos productius, els canvis en les característi-
ques dels llocs de treball i dels treballadors i la major formació contínua dels
treballadors. De la resta de factors sobresurten el recurs a la subcontractació
d’activitat i de serveis, el recurs a la contractació temporal i a la realització
d’hores extraordinàries. Els factors menys importants són la millora del per-
fil dels nous contractats (qualificació i aptitud) i el recurs a serveis d’empre-
ses de treball temporal (ETT).

Tenint en compte el grau de rellevància que les empreses donen a
cada un dels factors explicatius, en sobresurten especialment tres. Aquests
factors són la millora d’equips i de tecnologies, la major utilització de la
capacitat productiva instal·lada i la introducció de nous sistemes i tècniques
d’organització i planificació de la producció. Segueixen a aquests factors,
els avenços en logística, la millora de la qualitat, el bon clima laboral i la
simplificació de processos productius. Els factors que reben una valoració
inferior per part de les empreses són el recurs a la contractació temporal, el
recurs a serveis d’empreses de treball temporal (ETT) i la millora del perfil
dels nous contractats (qualificació i aptitud).

En resum, es posa de manifest que el major creixement de la produc-
ció que de l’ocupació se sustenta, principalment, en factors que formen part
de l’òrbita interna d’actuació de les empreses i que són objecte d’atenció
permanent per part de les empreses. Des d’una altra perspectiva, es pot
observar que entre els diversos factors sobresurten aquells que comporten
accions sobre la realitat física de les empreses que estan vinculades al siste-
ma productiu –ja sigui de caràcter tècnic o tecnològic, com relacionades
amb l’àmbit de l’organització o bé associades a l’aplicació de sistemes horit-
zontals (logística, qualitat, etc.). Això no obstant, a mesura que es van esgo-
tant les possibilitats d’obtenir guanys de productivitat mitjançant aquests
factors, s’intensifiquen els esforços per actuar sobre els recursos humans,
camp d’acció poc desenvolupat fins ara, però d’unes grans potencialitats.
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Sectors d’activitat

Segons el sector d’activitat, es pot assenyalar que els factors explica-
tius de la diferent evolució de la producció i de l’ocupació dels últims anys
depenen, fonamentalment, de dos aspectes. D’una banda, de la naturalesa
productiva de les branques i dels segments que les integren, i es pot diferen-
ciar entre activitats més mecanitzades i activitats més artesanes, i, de l’altra,
del diferent grau d’avenç tecnològic i organitzatiu dels diversos sectors. Es
pot afirmar que en les activitats caracteritzades per una utilització més inten-
siva del factor treball i menys mecanitzades, els factors explicatius fan refe-
rència a una utilització més gran de mitjans disponibles i a actuacions rela-
cionades amb l’ocupació (cas, per exemple, de la confecció, la maquinària,
la química per al consum o la primera transformació alimentària). D’altra
banda, les activitats més intensives en factor capital i de més nivell tecnolò-
gic estan més vinculades a la millora d’equips i de tecnologies, a aspectes
organitzatius i a la simplificació de processos (cas de l’automòbil, l’electrò-
nica, el tèxtil, la química industrial i els segments de la segona transformació
alimentària).

Comunitats autònomes

Segons les comunitats autònomes, podem apuntar que els factors
explicatius de la desigual evolució de la producció i de l’ocupació depenen
del grau de desenvolupament economicoindustrial de cada regió, així com de
la seva especialització sectorial. De les tres comunitats autònomes analitza-
des, Catalunya és la que mostra una conducta més equilibrada de les empre-
ses pel que fa a la utilització i a la rellevància dels diferents factors per obte-
nir millores de productivitat laboral. D’altra banda, la Comunitat de Madrid i
la Comunitat Valenciana evidencien una concentració més gran pel que fa a
la importància dels factors, i recorren intensament a cert tipus de possibili-
tats per incrementar la productivitat i prestant una escassa atenció a unes
altres.
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Dimensió de les empreses

Segons la dimensió de les empreses, s’ha de destacar que els factors
explicatius del diferent creixement de la producció i de l’ocupació dels
últims anys depenen, bàsicament, del seu know-how en gestió i producció,
de la seva experiència com a empresa i de la disponibilitat de recursos en
general. En les empreses més petites predominen com a factors explicatius
els relacionats amb actuacions de caire tradicional (millora d’equips i de tec-
nologies, major ús de la capacitat productiva, etc.). No obstant això, en les
empreses més grans, a més dels factors tradicionals, sobresurten els relacio-
nats amb el factor humà (introducció de nous sistemes d’organització i de
control del treball, formació contínua dels treballadors, etc.). Aquestes últi-
mes es caracteritzen per un aprofitament més equilibrat de les possibilitats
que cada factor ofereix per millorar-ne la productivitat laboral.

Importància del «gap»

D’acord amb la magnitud de la diferència existent entre l’evolució de
la producció i de l’ocupació durant el període 1997-1999, podem assenyalar
que les empreses caracteritzades per un «gap» menor –creixement anual mit-
jà de la producció real inferior al doble del creixement de l’ocupació– donen
més importància a factors més tradicionals, que posen l’accent en el recurs a
mitjans externs i que comporten poques transformacions internes. D’altra
banda, les empreses que manifesten un «gap» més elevat –creixement anual
mitjà de la producció real superior al doble del creixement de l’ocupació–
recorren, sobretot, a alternatives de més complexitat, que incideixen, bàsica-
ment, en l’estructura interna de les empreses i en les activitats productives i
de processos.

Síntesi dels diversos factors explicatius

a) Millora d’equips i de tecnologies
La millora d’equips i de tecnologies com a estratègia industrial té l’o-

rigen en les exigències de l’entorn competitiu i en la necessària adaptació a
les circumstàncies del mercat. Les principals millores en aquest sentit han
consistit, principalment, en la incorporació de sistemes informàtics –en
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l’àmbit productiu i en el de gestió– i de tecnologies d’automatització. Podem
assenyalar que el que hem dit anteriorment genera un increment important
de la productivitat del factor treball i, a més, té una incidència indirecta dins
de les empreses (més capacitació de les persones, més organització producti-
va, etc.).

b) Introducció de nous sistemes tècnics d’organització i planificació
de la producció

La introducció de nous sistemes i tècniques d’organització i planifi-
cació de la producció obeeix, bàsicament, a dos objectius. D’una banda, a la
recerca d’una eficiència més gran a través de l’ajustament de capacitats i de
mitjans, i, de l’altra, a la recerca d’una flexibilitat més gran en les activitats,
d’acord amb les característiques i l’evolució de la demanda. Entre les raons
específiques que en justifiquen l’aplicació es poden assenyalar la implemen-
tació de millores d’equips i de tecnologies, els canvis en sistemes de submi-
nistrament, els canvis en el tipus d’inputs, els canvis en el procés productiu,
etc. Podem destacar que el panorama empresarial en relació amb la introduc-
ció de nous sistemes i tècniques d’organització i planificació de la producció
és molt divers pel que fa a la generalització de l’aplicació i als resultats que
en deriven, i es posa de manifest que, si encara hi ha un marge important per
maximitzar els guanys de productivitat que d’aquest tipus d’estratègia es
poden derivar per a les empreses.

c) Introducció de nous sistemes d’organització i de control del treball
La introducció de nous sistemes d’organització i de control del tre-

ball persegueix la recerca del millor ajustament possible del factor humà al
procés productiu i a les característiques de les empreses. Aquesta línia d’ac-
tuació té una importància significativa per a l’obtenció de guanys de produc-
tivitat laboral, però encara no té un gran protagonisme en les estratègies
empresarials. S’ha de destacar que en la mesura que les actuacions per incre-
mentar la productivitat centrades sobre l’activitat productiva es van esgotant,
van adquirint més rellevància les accions focalitzades en el factor humà.
Aquesta circumstància es veu confirmada per les potencialitats que això pot
oferir per la via, d’una banda, d’una revisió dels sistemes tradicionals que
moltes empreses encara apliquen i, de l’altra, de l’aplicació de nous sistemes
i tècniques fonamentats en l’anomenada organització flexible del treball.
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d) Simplificació de processos productius
La simplificació de processos productius és, generalment, el resultat

de la introducció de canvis en les estratègies de producte amb l’objectiu
d’obtenir economies d’escala, de reduir costos unitaris i de donar una res-
posta més adequada a la demanda. Acostuma a implicar la reducció, l’elimi-
nació i la modificació de diverses tasques i fases del procés de fabricació.
Actualment, aquesta via per incrementar la productivitat del factor treball és
molt utilitzada per les empreses, si bé n’hi ha una part important que no
l’han incorporat de manera intensiva a les seves estratègies.

e) Canvis en les característiques dels llocs de treball 
i dels treballadors

L’entorn competitiu i de mercat i la complexitat creixent de la tecno-
logia estan determinant canvis en les característiques dels llocs de treball i
dels treballadors. S’imposa un nou disseny dels llocs de treball i un nou per-
fil del factor humà, que es defineixen per la combinació de coneixements i
de qualificacions, de qualitats i d’habilitats i d’actitud i comportament indi-
vidual i grupal. Com a resultat d’això, un dels fenòmens més significatius de
l’actual context industrial és la polivalència o multifuncionalitat del treballa-
dor, que obeeix a múltiples motius (exigència de l’organització del treball,
resposta a una caiguda en l’activitat, resposta a la diversitat de productes,
cobertura de l’absentisme, etc.).

f) Major formació contínua dels treballadors
La major formació contínua dels treballadors i la millora de la seva

qualificació es considera per part de les empreses un factor necessari però
no suficient per obtenir guanys de productivitat. En aquest sentit, podem
assenyalar que una major formació no du associada directament un augment
de producció, i que els seus efectes positius són difícils de contrastar i se
solen manifestar a llarg termini i de forma progressiva.

g) Subcontractació d’activitat i de serveis
La subcontractació d’activitat i de serveis s’ha revelat els últims anys

com una pràctica habitual en el sector industrial amb l’objectiu de generar
unes estructures empresarials més àgils i menys voluminoses. La seva
importància varia segons la branca i el tipus d’activitat. La subcontractació
està conduint a una reducció de l’ocupació en les empreses i, alhora, com-
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porta guanys de productivitat laboral, en la mesura, entre altres raons, en què
les empreses subcontractistes estan més especialitzades en les tasques que
desenvolupen i tenen menys necessitats de personal.

h) Recurs a la contractació temporal
El recurs a la contractació temporal per part de les empreses s’ha

reduït els últims anys com a conseqüència de les modificacions legislatives
introduïdes a final dels anys noranta i, també, d’una tendència generalitzada
a estabilitzar les plantilles i a disminuir al mínim el grau de rotació dels tre-
balladors. Això no obstant, l’ocupació eventual segueix sent considerada per
moltes empreses com una fórmula que dota de flexibilitat davant les cir-
cumstàncies canviants del mercat. La seva importància sobre el global de les
plantilles fluctua substancialment entre empreses i sectors, però en molts
casos analitzats no supera el 10%.

i) Realització d’hores extraordinàries
La realització d’hores extraordinàries ha estat un element de flexibili-

tat bàsic i tradicional de les empreses industrials que ha permès evitar el
sobredimensionament d’estructures i respondre a circumstàncies estacionals
i/o puntuals de la demanda. No obstant això, el creixent control sobre les
hores extrordinàries, les limitacions imposades per llei i/o per conveni i el
cost elevat estan provocant que l’ús es vagi reduint progressivament, espe-
cialment en el cas de les empreses més grans.

j) Major utilització de la capacitat productiva instal·lada
La major utilització de la capacitat productiva instal·lada en les

empreses està vinculat, generalment, a la realització d’hores extraordinàries
i/o a la posada en marxa de més torns de treball, amb incorporació de nou
personal. Aquest és el recurs més lògic per incrementar la producció, però
les seves possibilitats depenen de l’existència de capacitat ociosa, cosa que,
en definitiva, està condicionada pel cicle econòmic de cada moment.

k) Millora del perfil dels nous contractats
Els últims anys, el perfil dels treballadors ha millorat substancial-

ment en les empreses industrials, tant en termes de qualificació com d’apti-
tud. Hi ha influït la millor preparació de la població activa i, paral·lelament,
les majors exigències de les empreses a l’hora de contractar. La millora del
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perfil es tradueix en augments de productivitat i millora de qualitat, però
aquesta incidència és difícil de quantificar i s’evidencia progressivament a
mitjà i llarg termini.

l) Recurs a serveis d’empreses de treball temporal (ETT)
L’ús dels serveis d’empreses de treball temporal (ETT) ha experi-

mentat un canvi substancial els últims anys com a conseqüència de la modi-
ficació experimentada per la legislació l’any 1999. Avui dia les empreses
recorren a aquest tipus de serveis fonamentalment per tres motius, com són
la cobertura temporal de vacants, la selecció de personal per contractar
directament i la necessitat de donar resposta a pics de producció molt pun-
tuals. El pes específic del personal d’ETT que opera en les empreses indus-
trials fluctua notablement, però no acostuma a superar el 10-15% del total de
les plantilles.

L’estratègia d’ocupació en les empreses

Filosofia de la contractació de personal

Actualment, els principis bàsics que defineixen el procés de contrac-
tació de personal per part de les empreses són els següents:

• Optimització dels recursos i dels mitjans disponibles (equips, ins-
tal·lacions, persones i organització) abans de procedir a noves incorpora-
cions de personal.

• Anàlisi profunda de les necessitats de contractació.

• Màxima justificació de qualsevol nova incorporació de treballadors.

• Rotació mínima i elevada estabilitat de les plantilles.

• Exigències elevades en relació amb les característiques dels nous
contractats (qualificació, experiència, actitud, etc.).

En el passat, la contractació de personal per part de les empreses es
feia «més alegrement» que avui dia, en el sentit que les necessitats de mà
d’obra es cobrien sense que s’analitzessin i es justifiquessin en profunditat.
A més, els creixements de l’activitat de les empreses anaven acompanyats,
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normalment, d’increments paral·lels i importants del nombre d’efectius. No
obstant això, avui dia predomina la filosofia que davant d’un creixement de
l’activitat s’han d’esgotar totes les vies per augmentar la producció abans de
modificar la dimensió de les plantilles. Això determina la necessitat d’opti-
mitzar recursos i mitjans disponibles i exigeix la realització d’estudis interns
per establir si cal o no cal contractar personal. D’altra banda, avui dia les
alternatives a l’ocupació per aconseguir un augment de la producció són més
nombroses i més avantatjoses des del punt de vista empresarial. Tot això pro-
voca que en una situació normal el nombre de treballadors acostuma a man-
tenir-se bastant estable davant de cicles econòmics expansius, i que es recor-
ri a altres mecanismes per aconseguir augments de la producció.

Entre les empreses predomina la filosofia de reduir al mínim la rota-
ció dels treballadors en plantilla i de potenciar la màxima estabilitat de l’o-
cupació. Davant d’això, la contractació temporal es justifica, en la majoria
de casos, com un mecanisme de selecció i prova de candidats, tot i que tam-
bé continua sent un mitjà per disposar d’un cert marge de flexibilitat laboral.
Es pot afirmar que en relació amb el passat s’ha reduït el temor i la preocu-
pació de les empreses de contractar amb caràcter indefinit.

La major competitivitat de l’entorn econòmic i la rapidesa més gran
dels avenços tecnològics determinen que les empreses siguin més exigents
amb les característiques dels treballadors que han de contractar. Això fa refe-
rència tant als aspectes relatius a la qualificació com als aspectes de l’expe-
riència i, sobretot, del comportament i de l’actitud.

Circumstàncies en què es crea ocupació

La creació d’ocupació en les empreses obeeix a un conjunt de condi-
cions necessàries i de condicions suficients associades a un objectiu finalista,
com és la necessitat de respondre a un augment d’activitat. Entre les condi-
cions necessàries sobresurt el creixement de les vendes, seguit de l’expansió
geograficosectorial dels mercats, el desenvolupament/llançament de nous pro-
ductes/línies de fabricació i la posada en marxa de noves instal·lacions/centres
i l’augment de capacitat productiva. En relació amb les condicions suficients
podem destacar la consecució de l’optimització de recursos i de mitjans
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interns disponibles, l’esgotament de les alternatives a la creació d’ocupació,
l’anàlisi profunda de les necessitats de contractació i de justificació de qualse-
vol nova incorporació i l’existència d’unes expectatives de futur positives.

Causes que dificulten la creació d’ocupació

Entre les causes que dificulten que les empreses generin més ocupa-
ció, d’acord amb el creixement de la producció, destaquen la disponibilitat
en les seves estructures internes de mecanismes alternatius per fer possible
un augment de la producció, així com la recerca d’altres mitjans a l’exterior.
Tan en un cas com en l’altre estan presents molts dels factors explicatius de
la desigual evolució registrada per la producció i per l’ocupació anteriors
(excés de capacitat de producció, recurs a la subcontractació, etc.). No obs-
tant això, a aquests factors poden afegir-s’hi altres circumstàncies.

D’una banda, en algunes empreses prevalen polítiques contràries a
ampliar les seves plantilles com a conseqüència d’experiències negatives
patides en l’àmbit de l’ocupació els anys anteriors (crisi de 1992-1994, cai-
guda d’activitat, ajustaments, etc.). De l’altra, hi ha una proporció significa-
tiva d’empreses que no vol augmentar les seves plantilles, sinó que vol man-
tenir un nombre ideal de treballadors per motius estratègics (un augment del
nombre de treballadors implica més obligacions i menys avantatges, ampliar
el comitè d’empresa, etc.).

Quan les empreses decideixen contractar personal, les causes –exter-
nes– que dificulten la creació d’ocupació es concreten, bàsicament, en la fal-
ta d’especialistes i de mà d’obra convenientment preparats en el mercat labo-
ral i, en menor mesura, en la normativa legal existent.

Un 63% de les empreses consultades manifesta que té problemes per
cobrir les seves necessitats de contractació a causa d’una insuficiència d’o-
ferta d’especialistes i de mà d’obra en el mercat laboral, sobretot en nivells
de grau mitjà de Formació Professional.

Algunes empreses afirmen que no contracten més personal perquè no
el troben, mentre que d’altres assenyalen que aquesta insuficiència els està
comportant un escanyament de la seva activitat productiva i de les seves pos-
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sibilitats de creixement. Aquesta problemàtica s’explica, principalment, per
la pèrdua de prestigi de les activitats industrials en general i de les ocupa-
cions industrials en particular, en el conjunt de la societat i, en particular,
entre la joventut. A això s’hi pot afegir la deficient resposta aportada pel sis-
tema d’ensenyament i el sector públic a la problemàtica, que és especialment
greu entre les empreses més petites.

En línies generals, la normativa legal no comporta grans problemes
a les empreses a l’hora de crear ocupació, en la mesura que pràcticament
totes elles afirmen haver-se adaptat d’una manera o d’una altra al marc
existent, a pesar que aquest podria ser certament millorable. Un 55%-60%
de les empreses entrevistades manifesta alguna crítica o assenyala alguna
possible millora per introduir en la normativa en matèria de contractació
temporal i destaca el límit de temps durant el qual es pot utilitzar aquesta
fórmula en un treballador i, en menor mesura, el nombre de pròrrogues per-
meses i les condicions justificatives del recurs a aquesta modalitat. D’altra
banda, només un 15% de les empreses consultades assenyala algun proble-
ma en matèria de regulació de l’acomiadament (cost, facilitat, etc.), i l’altre
15% afirma expressament que no considera que aquesta normativa sigui
una barrera per a la creació d’ocupació.

Perspectives futures sobre l’evolució de la producció
i de l’ocupació

Creixement sense generació d’ocupació: optimització
d’estructures

Un 82% de les empreses entrevistades disposa de capacitat i de mit-
jans suficients per experimentar un creixement de la producció sense neces-
sitat d’incrementar l’ocupació, gràcies a un millor aprofitament de les seves
estructures internes. S’estima que de mitjana es podria registrar un augment
de la producció real d’un 12,3%.

Entre les accions que permetrien que les empreses augmentessin la
producció sense generar ocupació destaca la millora de l’organització de
l’activitat productiva. Podem apuntar, en aquest sentit, que, a curt termini, és
a dir, sense modificar la tecnologia i l’equipament, les possibilitats de créi-
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xer sense incrementar l’ocupació es basen en l’optimització de les estructu-
res internes a través d’una adequada organització de recursos, primer dels
equips i, més tard, del factor humà.

Les empreses que manifesten que tenen més possibilitats per créixer
en producció sense necessitat de generar ocupació són les dels sectors de l’a-
limentació i begudes, les localitzades a la Comunitat Valenciana i a la Comu-
nitat de Madrid, les que són més petites pel que fa a la dimensió de la planti-
lla i les que s’han caracteritzat els últims anys per un «gap» reduït entre el
creixement de la producció real i l’augment de l’ocupació. S’observa que les
empreses que durant el període 1997-1999 han registrat una expansió més
gran pel que fa a la producció i a l’ocupació mostren més possibilitats de
créixer a curt i mitjà termini sense necessitat de crear ocupació, en la mesura
que evidencien un menor grau d’aprofitament de les estructures internes i,
per tant, més possibilitats d’optimització.

Previsions sobre l’evolució de la producció i de l’ocupació
durant el període 2001-2003

Els pròxims anys, les empreses continuaran creixent en termes de
producció i d’ocupació. Un 86,8% de les empreses entrevistades afirma que
incrementarà la producció, i un 64,8% apunta que augmentarà l’ocupació.
Aquest creixement continuarà sent desigual. S’estima que la producció real
s’incrementarà un 11,7% de mitjana anual i l’ocupació un 4,3%, amb un
augment de la productivitat laboral de prop d’un 7% anual.

En comparació amb el període 1997-1999 es posen de manifest dues
conclusions. En primer lloc que, a curt i mitjà termini, es mantindrà el dife-
rent ritme de creixement entre la producció i l’ocupació. I en segon, que
aquest «gap» tendirà a ampliar-se i, per tant, que la productivitat del factor
treball s’incrementarà a un major ritme que en el passat. S’observa que les
empreses que esperen registrar un major diferencial de creixement entre pro-
ducció i ocupació els pròxims anys –i una ampliació del «gap» en relació al
d’anys passats– són les que han manifestat més possibilitats d’optimització
dels recursos, és a dir, créixer en producció sense generar ocupació.
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Els pròxims anys, el creixement industrial crearà cada vegada menys
ocupació, ja que la taxa mínima d’augment de la producció real a partir de la
qual es començaran a generar llocs de treball serà més elevada. Concreta-
ment, es pot estimar que durant el període 2001-2003 es creï ocupació a par-
tir d’una taxa de creixement de la producció real d’un 2,7%, davant del 2,2%
dels anys 1997-1999.

Les empreses que manifesten que experimentaran un creixement més
gran tant en producció com en ocupació els pròxims anys són les que operen
en les branques de la química i plàstics i de la metall-mecànica, elèctrica i
electrònica, situades a la Comunitat de Madrid i a la Comunitat Valenciana, 
i de pocs treballadors en plantilla.

En línies generals, els factors que han explicat la diferent evolució de
la producció i de l’ocupació de les empreses els últims anys són els mateixos
que explicaran el creixement desigual de les dues variables previst per al
període 2001-2003. Això no obstant, s’aprecien dos canvis significatius.
D’una banda, augmentarà l’atenció cap als aspectes organitzatius i, de mane-
ra especial, a tots aquells factors relacionats amb el treball. I, de l’altra, es
reduirà la importància d’altres factors més tradicionals (hores extraordinà-
ries, contractació temporal, etc.).

Política de contractació de personal els pròxims anys

Entre els factors que permetran un creixement de l’ocupació els prò-
xims anys destaca l’augment de comandes i de vendes, seguit de l’existència
de plans d’expansió i d’altres (ampliació d’instal·lacions, diversificació de la
producció, llançament de productes, etc.).

La filosofia de la política de contractació de personal de les empre-
ses no experimentarà canvis substancials a curt i mitjà termini en relació
amb la d’anys anteriors, motiu pel qual es continuarà definint pels mateixos
principis bàsics (optimització de recursos i de mitjans, anàlisi profunda de
necessitats de contractació, etc.). Els possibles canvis que es puguin posar en
marxa estaran en funció de determinades circumstàncies, entre les quals
sobresurt la introducció de modificacions en la legislació laboral.
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Entre les empreses s’aprecia els pròxims anys una tendència creixent
en dos sentits. D’una banda, a estabilitzar plantilles i, de l’altra, a incorporar
personal més qualificat.

5.3. Conclusions finals

Al llarg del temps, es posa de manifest l’existència i l’ampliació d’un
«gap» entre l’evolució de la producció i la de l’ocupació en el sector indus-
trial. Això reflecteix que la productivitat del factor treball creix de manera
significativa i cada vegada a un ritme més gran. Es preveu que aquesta situa-
ció continuarà i, fins i tot, s’intensificarà els pròxims anys ja que, d’acord
amb les estimacions que s’han fet, seran necessàries unes majors taxes de
creixement de l’activitat industrial per posar en marxa els mecanismes gene-
radores de llocs de treball, cosa que, d’altra banda, implicarà que les empre-
ses aprofundiran les seves estratègies de guanys de productivitat.

Fins ara i també els pròxims anys, el «gap» entre el creixement de la
producció i de l’ocupació industrial, i, per tant, l’increment de la productivi-
tat del factor treball, s’expliquen, fonamentalment, per la implementació de
mecanismes que centren l’atenció en el sistema productiu. No obstant això,
es constaten dos fets. En primer lloc, una escassa rellevància d’actuacions 
a través d’alternatives com la realització d’hores extraordinàries i l’ús de la
contractació temporal. I de l’altra, s’aprecia encara una reduïda atenció 
a vies que posin l’èmfasi en els recursos humans. En aquest últim camp les
potencialitats són elevades –a pesar que els factors de caràcter qualitatiu es
continuen valorant poc (perfil del treballador, formació contínua, etc.)–, 
ja que els possibles guanys de productivitat laboral que es poden obtenir a
través d’actuacions sobre el sistema productiu es van limitant al llarg del
temps en moltes empreses.

En la línia de l’apartat anterior, s’observa que els últims anys les
empreses han basat la seva expansió bàsicament en elements físics, entre els
quals la incorporació de tecnologia i d’equipament ha tingut un protagonis-
me fonamental. No obstant això, es posa de manifest l’existència d’evidents
possibilitats d’optimització d’estructures empresarials per mitjà d’una ade-
quada organització de recursos, a les quals les empreses no han prestat mas-
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sa atenció en etapes de creixement ràpid i que, no obstant això, es té més en
compte en moments de menor activitat productiva.

Els últims anys, les empreses han iniciat un procés progressiu de pro-
fessionalització de la gestió dels recursos humans, i això està determinant
una política de contractació de personal més rigorosa. D’acord amb això, es
mostren més reticents a traslladar amb facilitat a la creació d’ocupació qual-
sevol creixement de l’activitat productiva, i molt més proclius a recórrer a
mecanismes alternatius. D’altra banda, s’aprecia un comportament més
favorable a consolidar plantilles estabilitzant l’ocupació amb caràcter indefi-
nit. Això justifica, també, un enduriment de les condicions per augmentar
l’ocupació, de la política de contractació i de les exigències pel que fa als
treballadors que s’han d’incorporar.

Actualment, les causes externes que dificulten la creació d’ocupació
se centren, fonamentalment, en la manca d’especialistes i de mà d’obra con-
venientment preparats en el mercat laboral, cosa que, d’una banda, impedeix
rendibilitzar al màxim la fase d’expansió econòmica en termes de llocs de
treball i, de l’altra, genera importants costos i estrangula l’activitat i les pos-
sibilitats de creixement de les empreses. D’altra banda, sorprèn la reduïda
rellevància que té la normativa legal com a factor que dificulta la generació
d’ocupació. En aquesta línia, podem afirmar que el marc de regulació no és
una causa explicativa fonamental del fenomen analitzat –la desigual evolució
de la producció i de l’ocupació–, si bé, certament, determina la política de
contractació i les estratègies. Les empreses, en general, s’han adaptat al
marc existent, tot i que manifestin crítiques i millores possibles en matèria
de contractació temporal i, en menor mesura, en matèria de regulació de l’a-
comiadament.
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Annex
Qüestionari utilitzat

per a les entrevistes personals

EMPRESA: ..........................................................................................

ACTIVITAT: ........................................................................................

NOMBRE D’EMPLEATS: ..................................................................

1. Evolució de l’empresa al llarg dels últims 3 anys (1997-1999): 
% de creixement de la producció real (o del valor de la producció i dels
preus).

1997 .............% 1998.............% 1999.............%

2. Evolució de l’ocupació els últims 3 anys (1997-1999): % de crei-
xement de l’ocupació (o nombre d’empleats cada any).

1997 .............% 1998.............% 1999.............%

3. En funció de l’evolució de l’empresa, ¿per què hi ha discrepàncies
entre l’evolució de la producció real de l’empresa i l’evolució de l’ocupació
els últims 3 anys? És a dir, ¿sobre la base de quins mitjans s’ha aconseguit
créixer més en producció que en ocupació? (3: molt important; 2: important;
1: poc important; 0: gens important).

• Major utilització de la capacitat productiva instal·lada.
• Fent hores extraordinàries.
• Millorant els equips i les tecnologies.
• Simplificant els processos productius (més àgils, etc.).
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• Nous sistemes i tècniques d’organització i planificació de la pro-
ducció.

• Nous sistemes d’organització i de control del treball (treball en
equip, rotació de llocs de treball, etc.)

• Canvis de les característiques dels llocs del treball i dels treballa-
dors (qualificació, flexibilitat, polivalència, actituds, etc.) .

• Major formació contínua dels treballadors.
• Recorrent a la subcontractació d’activitat productiva i de serveis.
• Recorrent a la contractació temporal.
• Recorrent a serveis d’ETT.
• Millor perfil (qualificació i actitud) dels nous contractats.
• Altres:
4. ¿Per què l’empresa recorre a aquests factors: quines són les raons

de fons que expliquen l’estratègia/filosofia de contractació de personal de
l’empresa?

5. Assenyali algunes de les barreres que han obstaculitzat la possibi-
litat de generar/contractar més ocupació els últims anys (normativa de con-
tractació, normativa d’acomiadament, falta d’especialistes en el mercat labo-
ral, etc.)

6. En la situació actual, estimi quina és la proporció en què es pot
incrementar la producció real de l’empresa sense generar ocupació (amb els
mateixos recursos disponibles).

La producció real pot créixer un ............%.

* ¿Partint de quins mitjans?

7. ¿En quines circumstàncies es crea/es crearia ocupació en l’empre-
sa (creixement de vendes, plans d’expansió geogràfica, renovació d’equipa-
ment, noves instal·lacions, nous productes, etc.)?

8. ¿Quina és la política de contractació de personal de l’empresa per
als 3 anys vinents (2001-2003)? ¿Per quins motius?

9. Els pròxims 3 anys (2001-2003) els plans de l’empresa preveuen
augmentar la producció real en un .............. % anual, mentre que l’ocupació
creixerà un .............. % anual.



* ¿Partint de quins mitjans (3: molt important; 2: important; 1: poc
important; 0: gens important)?

• Major utilització de la capacitat productiva instal·lada.
• Fent hores extraordinàries.
• Millorant els equips i les tecnologies.
• Simplificant els processos productius (més àgils, etc.).
• Nous sistemes i tècniques d’organització i planificació de la pro-

ducció.
• Nous sistemes d’organització i de control del treball (treball en

equip, rotació de llocs de treball, etc.)
• Canvis de les característiques dels llocs de treball i dels treballadors

(qualificació, flexibilitat, polivalència, actituds, etc.) .
• Major formació contínua dels treballadors.
• Recorrent a la subcontractació d’activitat productiva i de serveis.
• Recorrent a la contractació temporal.
• Recorrent a serveis d’ETT.
• Millor perfil (qualificació i actitud) dels nous contractats.
• Altres:
10. ¿Canviarà els pròxims anys l’estratègia/filosofia de contractació

de l’empresa?

11. Observacions.
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• A Catalunya
– Aiscondel Laminados
– Asahi Vet
– Autotex
– Basf Española
– Bettor MBT
– Blanxart
– Braun Española
– Brose
– Cafés Marcilla
– Can Feu
– Cía Roca Radiadores
– Climesa
– Codorníu
– Construcciones Mecánicas

Marés
– Copesco & Sefrisa
– Cortinova
– Cosmética Técnica (LENDAN)
– Cribas y Tamices Intervenispa
– Damm
– Diseños y Fabricados Especiales

(DEFESA)
– Diseño y Textura (DITEX)

– Draftex Ibérica
– DSM Bakery Ingredients
– E Ballús
– Freudenberg
– Gedesco (MAHESO)
– Giral y Carbonell
– Gonvarri
– Gonvauto
– Gutmetal
– Gutser
– Hewlett-Packard Española

Barcelona Division
– Hidrocolor
– Hilaturas Llaudet
– Industrial Técnica Pecuaria
– Industrias Cafetales Hispano

Americanas
– Industrias Enrique Galán
– J.D. Casanovas
– Kostal Eléctrica
– La Preparación Textil
– Mikalor
– Nissan Motor Ibérica
– Panrico

Annex
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– Peguform Ibérica
– Phuc Control Systems 2000
– Pirelli Cables y Sistemas
– Rejillas Calibradas (RECA)
– Rovema Ibérica
– Serra Soladura
– Siemens (factoria de Cornellà 

de Llobregat)
– Sintermetal
– Star Textil
– Súñer
– Suprem-Inox
– Tecnología del Alambre

(TECALSA)
– Turrones Especialidades Viar
– T500 Puratos
– Witte & Solà

• A la Comunitat de Madrid
– Avio System
– Cemetal
– Confecciones Aselag
– Conmetal
– Construcciones y Estudios

Industriales (CEI)
– Cremop
– Favram
– Flores Valles
– Fiesta
– FIT
– Fundosa Alimentaria
– Industrias Cárnicas Criado
– Ingersoll-Rand Ibérica

– Jause
– L’Air Liquide
– Made Tecnologías
– Nusa Ibérica
– Plásticos Vanguardia
– Prefimetal
– Reycar
– Sadepan
– Seginsa

• A la Comunitat Valenciana
– Andreu Barberà
– Belloch
– Blaya
– Colortex
– Cooperativa Vinícola La Viña
– Das Audio
– Dimas
– Embutidos Martínez
– Etexa
– Forflesa
– Fabricantes de Tornillería 

(FACTOR)
– Frisoval
– GH Electrotermia
– Industrias Ochoa
– Iriscrom
– Panrico (factoria de València)
– Productos Pilarica
– Saez Merino (LOIS)
– Valenciana de Galvanización
– Vizmón
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