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1. ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL1 

L’any 2014 s’ha caracteritzat per una certa recuperació respecte a l’any 2013. Així, la població ocupada augmen-
ta un 2,1%, tancant un cicle de sis anys consecutius en què es perdien ocupats/des a Catalunya. En canvi, la po-
blació activa disminueix un 1,5%, un percentatge similar al descens de la població en edat de treballar (-1,4%), 
mentre que la població en situació d’atur retrocedeix un 13,4%. 

TAULA III- 1. Població, segons la relació amb l’activitat. Catalunya, 2013 i 2014 

 
2013 2014 

Var. Valor 
absolut Var. (%) 

Població* 7.553.650 7.518.903 -34.747 -0,5 
Població en edat de treballar (16-64 anys) 4.850.987 4.782.554 -68.433 -1,4 
Població activa (16-64 anys) 3.835.361 3.778.454 -56.907 -1,5 
Població ocupada (16-64 anys) 2.943.892 3.006.112 62.221 2,1 
Població aturada (16-64 anys) 891.470 772.342 -119.128 -13,4 
Unitats: persones i percentatges. 
* Població en data 1 de gener. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA i de dades de l’Idescat. 

L’increment de població ocupada es produeix en un context en què el PIB en termes reals ha augmentat un 1,5% 
a Catalunya l’any 2014, el que es tradueix en un lleuger descens de la productivitat aparent del treball, però que 
succeeix en paral·lel a un major descens dels costos laborals unitaris.2 

L’increment de població ocupada s’ha produït durant tot el 2014, sent especialment destacada la generació 
d’ocupació del segon trimestre de l’any, si bé aquesta podria estar influïda per un efecte calendari. Aquest crei-
xement interanual de la població ocupada durant els quatre trimestres de l’any no es produïa des de l’any 2007. 

GRÀFIC III- 1. Població en edat de treballar (16-64 anys), variació interanual segons relació amb l’activitat. Ca-
talunya, 2008-2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

La taxa d’activitat anual disminueix lleugerament fins al 79,0% (0,1 punts percentuals menys que l’any anterior), 
fruit de descensos similars en població activa i població en edat de treballar. La taxa d’ocupació, en canvi, aug-
menta 2,2pp fins al 62,9%, si bé al tercer trimestre del 2014 se situa en el 63,8%, fruit de l’increment de la po-

                                                           
1 Les dades que es presenten en aquest apartat fan referència, principalment, a l’Enquesta de població activa (EPA). A finals d’abril de l’any 
2014 es van modificar les dades de l’EPA amb caràcter retrospectiu, per tal d’ajustar la base de càlcul als Censos de Població i Habitatges de 
2011, motiu pel qual, algunes de les dades que es mostren per a l’any 2013 difereixen de les que es mostren a la Memòria socioeconòmica i 
laboral 2013.  
2 Per a una anàlisi detallada de la conjuntura macroeconòmica, vegeu el capítol 1 d’aquesta Memòria. 
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blació ocupada, combinat amb un descens de la població en edat de treballar. Finalment, la taxa d’atur disminu-
eix 2,8pp l’any 2014, fins al 20,4%, baixant fins al 19,2% al tercer trimestre de l’any. 

TAULA III- 2. Activitat, ocupació i atur entre la població en edat de treballar (16-64 anys). Taxes. Catalunya, 
2013-2014 

  
2013 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Taxa d'activitat (%) 78,9 78,5 79,7 79,1 78,8 79,1 79,0 79,1 
Taxa d'ocupació (%) 59,5 59,9 61,6 61,7 61,3 63,0 63,8 63,3 
Taxa d'atur (%) 24,6 23,7 22,7 22,0 22,2 20,3 19,2 20,0 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

1.1. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR3 

La població en edat de treballar s’ha reduït un 1,4% durant l’any 2014, situant-se en poc més de 4.782 milers de 
persones, unes 68.000  menys que l’any 2013. Així, el pes de la població en edat de treballar sobre el total s’ha 
reduït, arribant al 65,3%, 0,5pp menys que l’any 2013. Al llarg de l’any s’observa que la intensitat en la pèrdua de 
població en edat de treballar es concentra en els dos primers trimestres, sent menys intensa al tercer, però espe-
cialment al quart. 

TAULA III- 3. Població en edat de treballar (16-64 anys). Catalunya, 2013-2014 

 

2013 2014 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Població 16-64 anys 4.887 4.867 4.835 4.816 4.793 4.788 4.774 4.775 
Var. interanual (%) -1,3 -1,4 -1,7 -1,8 -1,9 -1,6 -1,3 -0,8 
Pes sobre el total (%) 66,1 65,9 65,7 65,6 65,4 65,3 65,2 65,2 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

La reducció de la població en edat de treballar es concentra en la població estrangera (-10,0%), la població de 25 
a 34 anys (-6,6%), sent també més intensa entre els homes que entre les dones. Els únics col·lectius on la pobla-
ció en edat de treballar augmenta són el d’individus de 55 a 64 anys, el de nacionalitat espanyola, i entre les do-
nes de 35 a 54 anys, amb un tímid 0,2% més de població que l’any 2013. 

TAULA III- 4. Població en edat de treballar (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 
2013-2014 

 2014 Var. 2013-2014 (%) 
Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 
Total 4.783 2.389 2.393 4.062 721 -1,4 -1,1 -1,7 0,3 -10,0 
16-24 621 303 318 517 104 -1,1 -1,2 -1,0 1,7 -13,0 
25-34 942 478 464 734 208 -6,6 -5,8 -7,4 -4,9 -12,3 
35-54 2.366 1.168 1.198 2.012 355 -0,1 0,2 -0,5 1,9 -10,4 
55-64 853 440 413 799 54 1,0 1,1 1,0 0,5 10,6 

Unitats: milers de persones i percentatges. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

1.2. POBLACIÓ ACTIVA 

La població activa s’ha situat en poc més de 3.778 milers de persones l’any 2014, un 1,5% menys que l’any 
2013, el que equival a 57 mil persones actives menys, situant la taxa d’activitat en el 79,0%, 0,1pp menys que 
l’any 2013.  

                                                           
3 Per a una anàlisi més detallada de l’evolució de la població a Catalunya, vegeu el capítol V d’aquesta memòria. 
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TAULA III- 5. Població activa (16-64 anys). Catalunya, 2013-2014 

  
2013 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Població activa 3.855 3.823 3.852 3.812 3.777 3.786 3.773 3.778 
Var. interanual (%) -1,4 -1,5 -0,6 -1,1 -2,0 -1,0 -2,1 -0,9 
Taxa d'activitat (%) 78,9 78,5 79,7 79,1 78,8 79,1 79,0 79,1 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

Els grups de població on més retrocedeix la població activa són el d’individus de nacionalitat estrangera (-11,0%) i 
la població menor de 35 anys (-7,1% entre els individus de 16 a 24 anys i -6,2% entre els de 25 a 34 anys). Des-
taca també una pèrdua de població activa entre els homes (-2,5%) superior a la de les dones (-0,3%). En canvi, 
entre la població de 35 a 64 anys la població activa augmenta (especialment entre la de 55 a 64 anys), fruit de la 
major activitat de les dones i la població amb nacionalitat espanyola. 

TAULA III- 6. Població activa (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2013-2014 

  2014 Var. 2013-2014 (%) 
Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 
Total 3.778 1.784 1.994 3.213 565 -1,5 -0,3 -2,5 0,4 -11,0 
16-24 284 134 150 233 51 -7,1 -6,0 -8,2 -4,0 -19,0 
25-34 858 424 434 686 172 -6,2 -4,0 -8,3 -4,7 -11,9 
35-54 2.130 999 1.131 1.824 306 0,3 0,9 -0,3 2,6 -11,7 
55-64 506 227 279 470 36* 3,3 5,1 1,9 2,2 19,9* 

  2014 Var. 2013-2014 (pp) 
Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 
Total 79,0 74,7 83,3 79,1 78,4 -0,1 0,6 -0,7 0,1 -0,9 
16-24 45,8 44,2 47,3 45,0 49,5 -3,0 -2,2 -3,7 -2,7 -3,7 
25-34 91,1 88,7 93,6 93,5 82,7 0,4 1,7 -0,9 0,2 0,3 
35-54 90,0 85,5 94,4 90,7 86,3 0,4 0,6 0,1 0,6 -1,3 
55-64 59,3 51,6 67,5 58,9 65,5* 1,3 2,0 0,6 1,0 5,1* 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

Malgrat el descens de la població activa, un descens similar de la població en edat de treballar fa que la taxa 
d’activitat augmenti o disminueixi molt lleugerament en gairebé tots els grups de població. Destaquen, en tot cas, 
els descensos de -3,0pp de la població de 16 a 24 anys i el de -0,9pp entre la població de nacionalitat estrangera, 
així com l’increment de la taxa d’activitat de les dones de 55 a 64 anys (+2,0pp) i de 25 a 34 anys (+1,7pp). 

1.3. POBLACIÓ OCUPADA 

Pel que fa a població ocupada, l’any 2014 s’han comptabilitzat una mitjana de 3.006.000 persones ocupades, 
62.000 més que l’any 2013, el que equival a un increment del 2,1% d’ocupats/des, i situa la taxa d’ocupació en 
el 62,9%, 2,2pp més que l’any anterior. Així doncs, s’assoleix un increment interanual de la població ocupada du-
rant els quatre trimestres, i la taxa d’ocupació ha arribat al 63,8% al tercer trimestre de 2014, un nivell que no es 
donava des del tercer trimestre de 2011, però que queda lluny del màxim del quart trimestre de l’any 2007 
(72,8%). 

TAULA III- 7. Població ocupada (16-64 anys). Catalunya, 2013-2014 

  
2013 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Població ocupada 2.908 2.915 2.979 2.973 2.937 3.015 3.048 3.024 
Var. interanual (%) -4,4 -3,7 -0,7 1,5 1,0 3,4 2,3 1,7 
Taxa d'ocupació (%) 59,5 59,9 61,6 61,7 61,3 63,0 63,8 63,3 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  
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Per col·lectius, destaca la pèrdua de població ocupada entre els individus de nacionalitat estrangera (-4,1%), que 
contrasta amb l’augment de la població ocupada de nacionalitat espanyola (+3,0%). Així mateix, sobresurt el des-
cens de la població ocupada menor de 35 anys (-1,4% entre els individus de 16 a 24 anys i -1,5% entre els de 25 
a 34 anys), mentre que la població ocupada de 35 a 64 anys augmenta (+3,5% entre els individus de 35 a 54 
anys i +3,7% entre els de 55 a 64 anys). Així mateix, l’augment de les dones ocupades (+2,9%) és superior al dels 
homes ocupats (+1,4%). Convé destacar el notable l’increment de dones ocupades de 55 a 64 anys (+8,1%), que 
contrasta amb el de dones ocupades de 16 a 24 anys (-5,3%). 

TAULA III- 8. Població ocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2013-2014 

  2014 Var. 2013-2014 (%) 
Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 
Total 3.006 1.426 1.580 2.639 368 2,1 2,9 1,4 3,0 -4,1 
16-24 150 73 77 132 19* -1,4 -5,3 2,6 1,3 -17,2* 
25-34 682 341 341 564 119 -1,5 2,1 -4,9 -0,1 -7,9 
35-54 1.758 821 937 1.551 207 3,5 2,9 4,1 4,6 -3,5 
55-64 416 191 225 392 23* 3,7 8,1 0,2 2,4 32,7* 

  2014 Var. 2013-2014 (pp) 
Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 
Total 62,9 59,7 66,0 65,0 51,0 2,2 2,3 2,0 1,7 3,2 
16-24 24,2 24,1 24,3 25,5 17,9* -0,1 -1,0 0,8 -0,1 -0,9* 
25-34 72,4 71,3 73,6 76,8 57,0 3,7 5,5 2,0 3,7 2,7 
35-54 74,3 70,3 78,2 77,1 58,4 2,6 1,9 3,4 2,0 4,1 
55-64 48,7 43,5 54,3 49,1 43,0* 1,3 2,8 -0,4 0,9 7,2* 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

Aquest augment de l’ocupació, sumat a la pèrdua de població en edat de treballar, fa que les taxes d’ocupació mi-
llorin de forma generalitzada (només disminueix en -0,1pp entre els individus joves de 16 a 24 anys). Destaquen 
especialment els increments en la taxa d’ocupació dels individus de 25 a 34 anys, o entre els individus de nacio-
nalitat estrangera, el que s’explicaria principalment per la pèrdua de població en edat de treballar d’aquests 
col·lectius. 

Per sectors, l’any 2014 la construcció segueix perdent població ocupada (-1,6%), si bé la pèrdua més significativa 
es produeix a l’agricultura (-14,3%). La indústria augmenta la població ocupada (+1,6%), si bé l’increment més 
important es produeix al sector serveis (+2,9%). Així, de l’ocupació generada l’any 2014, els serveis representen 
el 102,4%, per un 14,2% de la indústria, mentre que la construcció i l’agricultura expliquen, respectivament el -
4,8% i el -11,8%. Això fa que el pes del sector serveis augmenti en 0,6pp, mentre que la resta de sectors veuen 
reduït el seu pes sobre el conjunt. 
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GRÀFIC III- 2. Població ocupada (16-64 anys), per sector d’activitat. Catalunya, 2013-2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

Si es realitza l’anàlisi per branques d’activitat, s’aprecia que l’augment de la població ocupada a la indústria es 
concentra principalment a la indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper (+5,7%). Als serveis, l’augment 
més significatiu té lloc al comerç i l’hostaleria (+5,4%) i als altres serveis (+3,4%). En canvi, destaquen la pèrdua 
d’ocupats/des a les indústries extractives, de refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, 
metal·lúrgia, energia i aigua (-1,0%), així com a la branca del transport (-0,3%). 

TAULA III- 9. Població ocupada (16-64 anys), per branques d’activitat. Catalunya, 2013-2014 

  2014 
Var. 2013-2014 

(%) Pes 2014 (%) 
Var. Pes 2013-

2014 (pp) Var. Absoluta Pes Variació (%) 
Total 3.006 2,1 100,0 0,0 62,2 100,0 
Agricultura 44 -14,3 1,5 -0,3 -7,4 -11,8 
Indústria I 173 5,7 5,7 0,2 9,3 15,0 
Indústria II 200 -1,0 6,7 -0,2 -2,0 -3,2 
Indústria III 181 0,8 6,0 -0,1 1,5 2,4 
Construcció 181 -1,6 6,0 -0,2 -3,0 -4,8 
Serveis I 680 5,4 22,6 0,7 35,0 56,2 
Serveis II 274 -0,3 9,1 -0,2 -0,7 -1,2 
Serveis III 427 1,9 14,2 0,0 7,8 12,5 
Serveis IV 599 2,3 19,9 0,0 13,5 21,7 
Serveis V 248 3,4 8,3 0,1 8,2 13,2 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
Nota: Agricultura: agricultura, silvicultura i pesca. Indústria I: indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper. Indústria II: Indústries ex-
tractives, refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia i aigua. Indústria III: construcció de maquinà-
ria , equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres diverses. Construcció: construcció. Serveis I: comerç i hostaleria. 
Serveis II: transport. Serveis III: intermediació financera i activitats immobiliàries. Serveis IV: Administració pública, educació i activitats sanità-
ries. Serveis V: altres serveis. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

Així, destaca l’increment del pes del comerç i l’hostaleria sobre el conjunt d’activitats (+0,7pp). L’elevat pes 
d’aquest sector sobre el conjunt del mercat de treball (22,6%), fa que aquest expliqui més de la meitat (56,2%) de 
l’ocupació generada l’any 2014, molt per davant de la creació de llocs de treball a l’Administració pública, educa-
ció i activitats sanitàries (21,7%) o la indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper (15,0%). 

Per nivell de qualificació, s’observa un augment de la població del personal tècnic i directiu (+2,5%), però especi-
alment dels qualificats no manuals (+6,1%). Per contra, els col·lectius d’individus ocupats qualificats manuals (-
2,7%) i no qualificats (-1,8%) disminueixen durant l’any 2014. 
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TAULA III- 10. Població ocupada (16 o més anys), per qualificació(1). Catalunya, 2013-2014 

  2014 
Var. 2013-
2014 (%) Pes 2014 (%) 

Var. Pes 
2013-2014 

(pp) Var. Absoluta 
Pes Variació 

(%) 
Total 3.006 2,1 100,0 0,0 62,2 100,0 
Personal tècnic i directiu 999 2,5 33,2 0,1 24,5 39,4 
Qualificats no manuals 1.060 6,1 35,3 1,3 61,2 98,4 
Qualificats manuals 639 -2,7 21,2 -1,1 -17,8 -28,6 
No qualificats 307 -1,8 10,2 -0,4 -5,7 -9,1 

Unitats: milers de persones i percentatges. 
(1) S’ha produït un canvi en la classificació d’aquesta variable l’any 2013 que impedeix tractar-la a través de les microdades. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.  

En funció del nivell d’estudis4, s’aprecien increments en la població ocupada entre individus amb un nivell 
d’estudis de primera etapa d’educació secundària (+5,5%), segona etapa d’educació secundària amb orientació 
general (+4,0%) i educació superior (+7,6%). En canvi, entre la població amb estudis de segona etapa de secun-
dària amb orientació professional es produeix un descens del -6,4%, mentre que entre els individus amb educació 
primària el descens és del 21,5% i entre els que tenen un nivell formatiu d’educació primària incompleta el des-
cens és del 25,2%. 

En l’àmbit territorial, s’observa que els increments de la població ocupada es concentren a les províncies de Tar-
ragona (+2,9%) i Barcelona (+2,6%). A Girona, el nombre d’ocupats/des creix un 0,1%, mentre que a la província 
de Lleida es produeix un descens del -1,7%. 

Afiliació a la Seguretat Social 

Segons dades de la Seguretat Social, l’afiliació a Catalunya l’any 2014 va augmentar un 1,7% respecte a 
l’afiliació de l’any 2013, el que equival a 49.000 persones afiliades més, situant la mitjana d’afiliats/des en 
2.935 mil persones. 

Per règims d’afiliació, els afiliats/des en règim general5 augmenten l’1,7% (40 mil persones), mentre que els afili-
ats/des en règim especial de treballadors autònoms guanyen un 1,8% de població (9.000 persones). Finalment, 
la població afiliada en règim especial del mar perd el -0,2% de la població afiliada. 

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ofereix dades detallades d’afiliació a Cata-
lunya, a partir de les quals es poden treballar variables que no apareixen a l’EPA.6 Així, utilitzant aquesta informa-
ció s’aprecia un increment de la població afiliada de l’1,9%, un augment lleugerament superior al que registra la 
Seguretat Social (+1,7%), però inferior al que estima l’EPA (+2,1%) per al conjunt de l’any 2014. 

Per sectors, les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació mostren un increment de l’afiliació al sector serveis 
(+2,5%), l’agricultura (+0,6%) i la indústria (+0,3%), disminuint un -1,4% a la construcció. 

Si es desagrega la informació sectorial per seccions, s’observa que, dins del sector serveis, totes les seccions 
augmenten en nombre d’afiliats/des, a excepció de les activitats financeres i d’assegurances (-4,1%) i les activi-
tats de les llars (-0,5%). Dels serveis, les que incrementen en major mesura el nombre d’individus afiliats són les 
activitats immobiliàries (+6,1%), la informació i comunicacions (+5,4%) i les activitats administratives i auxiliars 
(+5,3%). A la indústria, que en conjunt augmenta en afiliació entre 2013 i 2014, totes les seccions retrocedeixen, 
a excepció de les indústries manufactureres (+0,4%), que engloba el gruix dels afiliats a la indústria a Catalunya. 
Així mateix, destaquen l’evolució de l’hostaleria, les activitats professionals i tècniques i el comerç a l’engròs i al 
detall, que juntament amb les activitats administratives i auxiliars, expliquen el 64,9% de l’increment d’afiliació 
l’any 2014, al ser sectors amb molt de pes al mercat de treball català. 

                                                           
4 Les categories de segona etapa d’educació secundària fan referencia a estudis de secundària post-obligatòria. 
5 El règim general inclou el sistema especial agrari i el sistema especial d’empleats de la llar. 
6 Les dades del Departament d’Empresa i Ocupació fan referència a l’últim mes de cada trimestre per la població afiliada en règim general, 
règim especial de la mineria i el carbó, i règim especial de treballadors autònoms. Així doncs, les dades no són comparables amb les d’afiliació 
pel conjunt de l’any que ofereix la Seguretat Social, ni amb les dades de l’EPA. 
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TAULA III- 11. Població afiliada(1), per seccions. Catalunya, 2013-2014 

    2014 Var. 13-14 
(%) Pes 2014 Var. 13-14 

(absoluta) 
Pes variació 

(%) 
Total 2.831 1,9 100,0 52 100,0 
Agricultura Agricultura, ramaderia i pesca 33 0,6 1,2 0 0,4 

Indústria 

Indústries extractives 2 -2,0 0,1 0 -0,1 
Indústries manufactureres 407 0,4 14,4 2 3,4 
Energia elèctrica i gas 5 -0,1 0,2 0 0,0 
Aigua, sanejament i gestió de residus 23 -0,8 0,8 0 -0,4 

Construcció Construcció 162 -1,4 5,7 -2 -4,4 

Serveis 

Comerç a l’engròs i al detall 546 1,6 19,3 9 16,6 
Transport i emmagatzematge 145 0,8 5,1 1 2,3 
Hostaleria 225 3,3 8,0 7 13,7 
Informació i comunicacions 83 5,4 2,9 4 8,1 
Activitats financeres i d’assegurances 67 -4,1 2,4 -3 -5,4 
Activitats immobiliàries 26 6,1 0,9 1 2,8 
Activitats professionals i tècniques 177 3,9 6,2 7 12,8 
Activitats administratives i auxiliars 226 5,3 8,0 11 21,9 
Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 167 1,6 5,9 3 5,1 
Educació 143 2,9 5,0 4 7,8 
Activitats sanitàries i serveis socials 241 2,1 8,5 5 9,5 
Activitats artístiques i d’entreteniment 56 3,9 2,0 2 4,0 
Altres serveis 90 1,2 3,2 1 2,1 
Activitats de les llars 7 -0,5 0,2 0 -0,1 
Organismes extraterritorials 0 7,2 0,0 0 0,0 

Unitats: milers de persones i percentatges. 
(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2013 i 2014, per a la població afilia-
da en el règim general, el règim especial de treballadors autònoms i el règim especial de la mineria i el carbó. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori d’Empresa i 
Ocupació).  

Analitzant l’afiliació per divisions s’observa que l’increment d’afiliació a la secció d’informació i comunicacions 
s’explica principalment per l’increment en afiliació en serveis de tecnologies de la informació (+11,7%). Així ma-
teix, les activitats administratives i auxiliars augmenten gràcies als creixements en afiliació experimentats a les 
activitats relacionades amb l’ocupació (+28,8%) i les activitats administratives d’oficina (+12,0%), i malgrat el 
descens que es produeix a les activitats de lloguer (-11,8%). 

Pel que fa al descens en afiliació experimentats a les activitats financeres i d’assegurances, aquest s’explicaria 
principalment pel descens en afiliació en mediació financera (-7,9%). 

En funció de la grandària de l’empresa, s’observa un creixement generalitzat de l’afiliació independentment de la 
grandària de l’empresa, a excepció d’aquelles empreses de 251 a 500 treballadors, que perden un -0,4% 
d’afiliats/des. El major creixement de la població afiliada es produeix entre les empreses grans de més de 500 
afiliats/des, mentre que a les empreses de menys de 100 treballadors els increments són més moderats. 
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GRÀFIC III- 3. Població afiliada(1), per grandària de l’empresa (nombre de treballadors), variació anual. Catalu-

nya, 2013-2014 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2013 i 2014, per a la població afilia-
da en el règim general i el règim especial de la mineria i el carbó. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori d’Empresa i 
Ocupació). 

Utilitzant dades d’afiliació d’Idescat7 en l’àmbit territorial, s’observa que els majors increments de població afilia-
da es produeixen a Osona (+2,8%), el Vallès Occidental (+2,4%), el Garraf (+2,4%), el Vallès Oriental (+2,3%) o el 
Berguedà (+2,2%). A l’altre extrem, la Cerdanya (-0,6%), la Ribera d’Ebre (-0,6%) o el Pallars Sobirà (-0,4%), veuen 
reduït el nombre d’individus afiliats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 S’utilitzen les dades que proporciona Idescat atès que incorpora tots els règims i corregeix la informació que proporciona la Seguretat Social 
en base al padró poblacional. 
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MAPA III- 1. Població afiliada(1) per comarques, variació anual. Catalunya, 2013-2014 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2013 i 2014, per a la població afilia-
da. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

El treball a temps parcial 

A diferència de l’any 2013, on la població ocupada a temps parcial creixia de forma notable mentre la població 
ocupada a temps complet retrocedia, incrementant la taxa de treball a temps parcial, l’any 2014 la població ocu-
pada a temps parcial creix (+2,7%) lleugerament per sobre del que ho fa el conjunt de la població ocupada 
(+2,1%), el que deriva en un increment de la taxa de treball a temps parcial de 0,1pp, situant-se en el 15,1%. 

Per col·lectius, resulta molt destacable el descens de la població ocupada a temps parcial entre la població de 16 
a 24 anys (-7,0%), al mateix temps que destaquen els increments de treballadores/es a temps parcial entre els 
col·lectius de 25 a 64 anys. Sobresurt, també, el diferencial en l’increment del treball a temps parcial entre dones 
(+4,1%) i homes (-0,9%), i entre població de nacionalitat espanyola (+3,2) i estrangera (+0,6%). 

TAULA III- 12. Població ocupada (16-64 anys) que treballa a temps parcial, per grups d’edat, gènere i nacionali-
tat. Catalunya, 2013-2014 

  2014 Var. 2013-2014 (%) 
Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 
Total 455 334 121 371 84 2,7 4,1 -0,9 3,2 0,6 
16-24 63 36 27* 56 7* -7,0 -3,6 -11,2* -3,1 -30,4* 
25-34 116 78 38* 89 27* 5,1 5,8 3,7* 5,6 3,4* 
35-54 225 179 46 183 43* 4,5 4,8 3,3 5,1 2,1* 
55-64 51 41 9* 43 7* 3,0 5,0 -4,7* -0,5 30,2* 

  2014 Var. 2013-2014 (pp) 
Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 
Total 15,1 23,4 7,6 14,0 22,9 0,1 0,3 -0,2 0,0 1,1 
16-24 41,8 48,8 35,2* 42,5 36,7* -2,5 0,9 -5,5* -1,9 -6,9* 
25-34 17,0 22,9 11,1* 15,7 22,9* 1,1 0,8 0,9* 0,8 2,5* 
35-54 12,8 21,8 4,9 11,8 20,6* 0,1 0,4 0,0 0,1 1,1* 
55-64 12,2 21,6 4,2* 11,0 31,7* -0,1 -0,6 -0,2* -0,3 -0,6* 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  
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Tot i així, el treball a temps parcial segueix estant molt caracteritzat per la població més jove (de 16 a 24 anys), 
amb taxes del 41,8%, tot i un descens de 2,5pp respecte a l’any 2013, i la població femenina (23,4%) i estrange-
ra (22,9%). 

1.3.1. POBLACIÓ ASSALARIADA 

En funció de la situació professional, s’observa que els increments de població ocupada es concentren entre 
els/les empresaris/es sense assalariats (+6,0%) i els/les assalariats/des al sector privat (+2,1%), mentre que la 
població assalariada al sector públic augmenta un 0,2% i els/les empresaris/es amb assalariats es redueixen un 
0,1%. Això fa que el pes dels individus empresaris sense assalariats sobre el conjunt augmenti 0,4pp situant-se a 
l’11,7% de la població ocupada, lluny del pes de la població assalariada al sector privat (70,2%), que es manté in-
variable. En canvi, disminueix el pes de la població assalariada al sector públic (-0,2pp) i els individus empresaris 
amb assalariats/des (-0,1pp). 

TAULA III- 13. Població ocupada (16-64 anys), segons la situació professional. Catalunya, 2014 

  2014 Var. 2013-2014 Pes 2014 (%) 
Var. Pes 2013-2014 

(pp) 
Total 3.006 2,1 100,0 0,0 
Empresari/a amb assalariats/des 134 -0,1 4,5 -0,1 
Empresari/a sense assalariats/des 353 6,0 11,7 0,4 
Assalariat/da del sector públic 391 0,2 13,0 -0,2 
Assalariat/da del sector privat 2.110 2,1 70,2 0,0 
Altres 17* -5,2* 0,6* 0,0* 
Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Si s’observa l’evolució de la població assalariada, s’aprecia que el creixement d’aquesta té lloc, principalment, a 
partir del segon trimestre del 2014. Malgrat aquesta millora, però, el pes de la població assalariada sobre la po-
blació ocupada ha disminuït 0,2pp, fins al 83,2%, fruit del major creixement dels individus ocupats com a empre-
saris sense assalariats. Així mateix, el menor creixement de població assalariada al sector públic, ha fet que el 
pes d’aquest col·lectiu sobre el conjunt d’assalariats s’hagi reduït 0,2pp, fins a arribar al 15,6%, si bé al quart tri-
mestre de l’any 2014 el percentatge se situa al 14,9%, fruit del descens de la població ocupada al sector públic 
entre el segon i el quart trimestre de 2014. 

TAULA III- 14. Població assalariada (16-64 anys). Catalunya, 2013-2014 

  
2013 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Població assalariada 2.421 2.436 2.500 2.474 2.426 2.521 2.533 2.524 
Var. Interanual (%) -5,6 -4,8 -0,9 0,6 0,2 3,5 1,3 2,0 
Pes sobre els ocupats/des (%) 83,3 83,5 83,9 83,2 82,6 83,6 83,1 83,5 
Pes del sector públic (%) 16,0 15,9 15,5 16,1 16,5 16,1 15,1 14,9 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

Temporalitat 

L’any 2014, la població ocupada amb contracte temporal ha augmentat un 0,3%. Això unit a un major creixement 
de la població ocupada amb contracte indefinit (+2,1%), ha permès que la taxa de temporalitat baixés 0,3pp, fins 
al 18,3%. 

Per col·lectius, són molt significatives les diferències entre població ocupada amb un contracte temporal de naci-
onalitat estrangera i espanyola, amb un descens del -10,3% entre els primers i un increment del 3,2% entre els 
segons. Quelcom similar succeeix entre homes i dones, amb un descens del -4,0% dels homes ocupats amb con-
tracte temporal, per un increment del 4,7% de la població femenina ocupada amb aquest contracte. Per edats, 
destaca el creixement de la població ocupada amb un contracte temporal entre els individus de 25 a 54 anys, així 
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com el descens entre la població de 16 a 24 anys. Mereix una menció especial, l’increment de la població ocupa-
da amb contracte temporal entre les dones de 35 a 54 anys (+8,1%). 

TAULA III- 15. Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per grups d’edat, gènere i nacionali-
tat. Catalunya, 2013-2014 

  2014 Var. 2013-2014 (%) 
Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 
Total 459 237 222 371 87 0,3 4,7 -4,0 3,2 -10,3 
16-24 83 43 41 74 9* -1,1 1,9 -4,0 2,8 -24,7* 
25-34 168 89 79 134 34* 1,5 5,3 -2,5 5,1 -10,8* 
35-54 189 94 95 148 42 1,0 8,1 -5,2 2,8 -5,1 
55-64 18* 10* 7* 15* 3* -9,6* -14,0* -2,4* -7,3* -20,4* 

  2014 Var. 2013-2014 (pp) 
Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 
Total 18,3 18,9 17,8 16,9 28,2 -0,3 0,3 -0,9 0,0 -0,8 
16-24 59,6 61,1 58,1 60,5 53,0* -0,7 3,0 -4,6 -0,3 -4,7* 
25-34 27,4 28,1 26,6 26,5 31,8* 0,8 1,0 0,6 1,3 -0,6* 
35-54 13,1 13,3 13,0 11,6 24,8 -0,2 0,6 -1,0 -0,2 0,8 
55-64 5,8* 6,8* 4,8* 5,2* 15,5* -1,0* -1,7* -0,3* -0,7* -9,1* 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

Així, el descens en la taxa de temporalitat dels homes (-0,9pp), unit a l’increment de la de les dones (+0,3) fa que 
les dues taxes divergeixin. En canvi, entre individus de nacionalitat estrangera i espanyola les taxes convergeixen 
fruit del descens de la taxa de temporalitat entre la població de nacionalitat estrangera (-0,8pp), si bé aquesta 
pràcticament encara dobla la taxa de la població de nacionalitat espanyola (28,2% i 16,9%, respectivament). En-
tre les diferents franges d’edat, totes redueixen la seva taxa de temporalitat, a excepció de la població de 25 a 34 
anys, on la temporalitat augmenta 0,8pp per situar-se al 27,4%, menys de la meitat, encara, del 59,6% que es 
dóna entre la població de 16 a 24 anys. 

El descens de la població assalariada amb contracte temporal té lloc exclusivament al sector privat, on aquesta 
retrocedeix el -0,5%, per un increment del 4,6% al sector públic. En canvi, entre els assalariats amb contracte in-
definit al sector públic es produeix un retrocés del -0,7% entre 2013 i 2014, mentre que al sector privat la pobla-
ció ocupada amb contracte indefinit augmenta un 2,6%. Això fa que la taxa de temporalitat disminueixi al sector 
privat (-0,5pp) i se situï al 18,3%, per sota del 18,7% que registra el sector públic després d’un increment de 
0,8pp. 

Per sectors, s’observa un increment important de la població ocupada amb contracte temporal a la construcció 
(+4,7%) i molt moderat als serveis (+0,4%), mentre que a la indústria es redueixen els individus ocupats amb con-
tracte temporal (-2,0%). Això deriva en un increment de la temporalitat a la construcció, i descensos a la indústria 
i els serveis. 

TAULA III- 16. Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per sectors. Catalunya, 2013-2014 

  2014 Var. 2013-2014 (%) Taxa 2014 (%) 
Var. Taxa 2013-2014 

(pp) 
Total 459 0,3 18,3 -0,3 
Agricultura 8* 1,0* 39,5* 6,4* 
Indústria 67 -2,0 13,3 -0,4 
Construcció 34* 4,7* 28,2* 0,6* 
Serveis 350 0,4 18,9 -0,4 
Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Val a dir que al sector serveis s’observa una divergència important en funció de la branca d’activitat. Així, el nom-
bre d’individus ocupats amb un contracte temporal augmenta un 10,3% al comerç i l’hostaleria, i en canvi es re-
dueix als altres serveis (-9,1%), al transport (-6,3%) i a la intermediació financera i les activitats immobiliàries (-
5,9%). 
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TAULA III- 17. Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per branques d’activitat. Catalunya, 

2013-2014 

  2014 Var. 2013-2014 (%) Taxa 2014 (%) 
Var. Taxa 2013-2014 

(pp) 
Total 459 0,3 18,3 -0,3 
Agricultura 8* 1,0* 39,5* 6,4* 
Indústria I 23* 14,0* 14,4* 1,0* 
Indústria II 26* 0,0* 14,2* 0,4* 
Indústria III 18* -18,8* 11,1* -2,5* 
Construcció 34* 4,7* 28,2* 0,6* 
Serveis I 109 10,3 20,8 0,6 
Serveis II 38* -6,3* 16,8* -0,9* 
Serveis III 52 -5,9 15,4 -0,9 
Serveis IV 106 1,4 18,6 -0,1 
Serveis V 46 -9,1 22,8 -2,6 
Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Nota: Agricultura: agricultura, silvicultura i pesca. Indústria I: indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper. Indústria II: Indústries ex-
tractives, refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia i aigua. Indústria III: construcció de maquinà-
ria , equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres diverses. Construcció: construcció. Serveis I: comerç i hostaleria. 
Serveis II: transport. Serveis III: intermediació financera i activitats immobiliàries. Serveis IV: Administració pública, educació i activitats sanità-
ries. Serveis V: altres serveis. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

Pel que fa a la contractació, a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, s’observa que l’any 2014 el 
nombre de contractes firmats a Catalunya ha augmentat un 13,0% respecte a l’any 2013, situant-se en 
2.441.617 contractes (11,7% indefinits i 88,3% temporals). 

Els contractes indefinits han augmentat el 21,6%, mentre que els temporals ho han fet un 11,9%. Entre els con-
tractes indefinits, destaca l’increment experimentat en contractes ordinaris per temps indefinit, amb un augment 
del 33,8% en el que és el principal contracte indefinit (68,2% del total de contractes indefinits l’any 2014), men-
tre que els contractes convertits en indefinits, el segon contracte indefinit més utilitzat (amb el 29,8% dels con-
tractes indefinits), augmenta el 3,5%. Entre els contractes temporals, sobresurt l’augment del 12,5% dels contrac-
tes d’obra i servei, així com l’increment del 12,1% dels eventuals per circumstàncies de la producció, o el 9,5% 
dels d’interinitat, sent les tres modalitats de contracte més utilitzades a Catalunya l’any 2014 (juntes sumen el 
98,4% dels contractes temporals).  

1.4. POBLACIÓ DESOCUPADA 

La població desocupada ha retrocedit un 13,4% l’any 2014, situant-se en 772.000 persones, 119.000 persones 
menys que l’any 2013. Aquest descens es produeix, en part, fruit del descens de la població activa, i en part per 
un augment de l’ocupació, i situa la taxa d’atur al 20,4%, 2,8pp menys que l’any 2013, si bé al tercer trimestre de 
2014 aquesta se situava ja al 19,2%, amb un augment de la població desocupada al quart trimestre de l’any res-
pecte al tercer. Així, el descens de la població desocupada en termes interanuals és de dos dígits durant tot el 
2014. 

TAULA III- 18. Població desocupada (16-64 anys). Catalunya, 2013-2014 

  
2013 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Població aturada 946 907 874 838 840 770 725 754 
Var. interanual (%) 9,4 6,6 -0,4 -9,3 -11,3 -15,1 -17,0 -10,1 
Taxa d'atur (%) 24,6 23,7 22,7 22,0 22,2 20,3 19,2 20,0 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Per grups de població, destaquen el descensos de la població aturada entre els individus de nacionalitat estran-
gera (-21,6%), els de 25 a 34 anys (-20,8%), i en menor mesura els homes (-15,0%). En canvi, la població desocu-
pada augmenta entre els individus de 55 a 64 anys (+1,4%), i concretament entre els homes d’aquesta franja 
d’edat (+9,4%). 
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TAULA III- 19. Població desocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2013-
2014 

  2014 Var. 2013-2014 (%) 
Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 
Total 772 358 414 575 197 -13,4 -11,4 -15,0 -10,1 -21,6 
16-24 134 61 73 101 33 -12,8 -6,8 -17,4 -10,2 -20,1 
25-34 176 83 93 122 54 -20,8 -22,7 -19,0 -21,2 -19,7 
35-54 372 178 194 274 99 -12,8 -7,2 -17,3 -7,3 -25,1 
55-64 90 36 54 78 12* 1,4 -8,7 9,4 1,5 1,3* 

  2014 Var. 2013-2014 (pp) 
Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 
Total 20,4 20,1 20,8 17,9 34,9 -2,8 -2,5 -3,0 -2,1 -4,7 
16-24 47,1 45,6 48,5 43,4 64,0 -3,1 -0,4 -5,4 -3,0 -0,8 
25-34 20,5 19,6 21,3 17,8 31,1 -3,8 -4,8 -2,8 -3,7 -3,0 
35-54 17,5 17,8 17,2 15,0 32,3 -2,6 -1,6 -3,5 -1,6 -5,8 
55-64 17,8 15,7 19,5 16,5 34,3* -0,3 -2,4 1,3 -0,1 -6,3* 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Així doncs, la disminució de la taxa d’atur es produeix principalment entre els individus de nacionalitat estrangera 
(-4,7pp), els joves (-3,1pp entre els individus de 16 a 24 anys i -3,8pp entre els de 25 a 34 anys) i els homes (-
3,0pp), els tres col·lectius més afectats per la crisi econòmica. L’únic grup on la taxa d’atur augmenta és el de la 
població masculina de 55 a 64 anys (+1,3pp), sent generalitzat el descens per a la resta de col·lectius. 

El descens de la població desocupada de llarga durada (-8,3%) ha estat menys intens que en el cas de la població 
desocupada durant menys d’un any (-20,5%), situant el percentatge d’aturats/des de llarga durada en el 61,8% 
del total, 3,4pp més que l’any 2013, i arribant al 63,3% el tercer trimestre de 2014. Així mateix, destaca 
l’increment de la població aturada que fa més de quatre anys o més que busca feina (+46,2%), i que l’any 2014 
representava el 16,7% del conjunt dels aturats/des (6,8pp més que l’any 2013). 

TAULA III- 20. Atur de llarga durada (16-64 anys). Catalunya, 2013-2014 

  
2013 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Aturats/des de llarga durada 539 535 508 500 511 484 459 455 
Var. Interanual (%) 17,2 16,8 10,6 -4,2 -5,2 -9,4 -9,6 -9,0 
Taxa d'atur de llarga durada (%) 57,0 58,9 58,2 59,6 60,8 62,9 63,3 60,3 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Per llars, es produeix un increment de 3,5pp del percentatge de llars amb tots els membres actius ocupats, situ-
ant-se, en mitjana anual, al 71,2% l’any 2014. En canvi, disminueixen 1,9pp el percentatge de llars on els seus 
membres actius no estan ni tots ocupats ni tots aturats, situant-se al 17,9%, i 1,5pp el percentatge de llars on 
tots els membres actius es troben en situació d’atur, situant-se al 10,9% l’any 2014 (238.000 llars). 
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GRÀFIC III- 4. Llars agrupades pel nombre d’actius(1) en situació d’atur. Catalunya, 2008-2014 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Mínim un actiu a la llar. 
Nota: l’escala dreta fa referència a les llars amb tots els actius ocupats. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

Atur registrat 

Segons dades d’atur registrat obtingudes de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, l’any 2014 el nombre de perso-
nes desocupades, en mitjana anual, va ser de poc més de 594.000, el -6,9% menys que l’any 2013. 

GRÀFIC III- 5. Atur registrat. Catalunya, 2008-2014 

 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Nota: l’escala dreta fa referència a la variació interanual de l’atur registrat. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori d’Empresa i 
Ocupació).  

Per sectors, durant l’any 2014 augmenta l’atur registrat a l’agricultura (+8,5%) i entre els individus sense ocupa-
ció anterior (+4,7%), però en canvi decreix als serveis (-4,8%), però especialment a la indústria (-11,2%) i a la 
construcció (-17,5%). Això fa que el pes dels aturats que provenen de l’agricultura o del sector serveis, així com el 
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del col·lectiu sense ocupació anterior, augmenti sobre el conjunt. Per contra, el pes dels individus desocupats que 
provenen de la construcció o la indústria disminueix. 

GRÀFIC III- 6. Població desocupada per sectors d’activitat. Catalunya, 2013-2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori d’Empresa i 
Ocupació).  

Si s’utilitza la taxa d’atur registral per comarques que proporciona l’Observatori d’Empresa i Ocupació, s’observa 
que les taxes més elevades es registren al Baix Penedès (26,5%), el Montsià (22,2%), l’Anoia (21,5%), el Baix 
Ebre (20,7%) o el Garraf (20,1%), mentre que les més baixes es concentren a l’Alta Ribagorça (9,0%), la Vall 
d’Aran (9,4%) o la Cerdanya (9,9%). 

MAPA III- 2. Taxa d’atur registral(1), per comarques. Catalunya, 2014 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2013 i 2014. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori d’Empresa i 
Ocupació). 

2,0
14,7

14,5

63,9

4,9

2,4

14,1

12,8

65,2

5,5

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Sense ocupació anterior

2014

2013

9.4

11.7
9.0

14.714.8
9.9

13.2

16.2

17.4
12.5

13.9
14.8

18.3

17.1

17.815.7

11.7

18.0

15.8

11.9
15.412.6

19.118.521.5

14.812.9
15.3

18.7

17.3
17.518.2

14.0
16.5 18.919.5

26.5 20.1

20.7

12.0

22.2

            

[9.0, 12.5)

[12.5, 16.0)

[16.0, 19.5)

[19.5, 23.0)

[23.0, 26.5]



 

19 

MEMÒRIA 
SOCIOECONÒMICA 

I LABORAL DE 
CATALUNYA 2014 

 

Malgrat que en totes les comarques es redueix la taxa d’atur registral entre 2013 i 2014, els descensos més mo-
derats es produeixen a La Ribera d’Ebre (-0,2pp), Les Garrigues (-0,5pp) o el Tarragonès (-0,5pp). En canvi, els 
descensos més acusats es donen al Berguedà (-2,4pp), el Garraf (-2,1pp) o l’Alta Ribagorça (-2,0pp). 

1.5. CONTEXT DEL MERCAT DE TREBALL 

Per poder contextualitzar la situació del mercat de treball a Catalunya, cal comparar l’evolució que aquest experi-
menta respecte a altres territoris. Per fer aquesta comparativa, s’analitza primer l’evolució de les principals mag-
nituds a Espanya i les seves comunitats autònomes, territoris que es regeixen per una mateixa normativa i on hi 
intervenen fortes interconnexions territorials. En segon lloc, es compara l’evolució amb Europa, estudiant primer 
els països europeus, i després quatre regions de característiques similars a Catalunya (els quatre motors 
d’Europa), a fi de contrastar la situació a Catalunya respecte a altres territoris amb diferent normativa i contextos. 

Respecte a Espanya, l’evolució és lleugerament més positiva a Catalunya que a la resta de l’Estat, amb un major 
increment de la població ocupada. També respecte a Europa, s’aprecia un major increment de la població ocupa-
da a Catalunya que a la resta de països i regions europees. 

1.5.1. ESPANYA 

L’evolució del mercat de treball a Catalunya durant l’any 2014 ha estat més favorable que a Espanya, sent favo-
rable en ambdós casos. Així, per exemple, la població ocupada augmenta un 2,1% a Catalunya, mentre que a Es-
panya ho fa l’1,2%. Destaca que a Espanya, bona part de l’augment de la població ocupada s’explica per 
l’augment de la temporalitat, fet que no succeeix a Catalunya. 

Població en edat de treballar 

L’any 2014, el descens de la població en edat de treballar a Catalunya (-1,4%) ha estat dels més destacats 
d’Espanya, on en conjunt retrocedeix un 0,9%. Així, només superen Catalunya, en pèrdua de població en edat de 
treballar, Astúries (-1,7%), La Rioja (-1,7%) i Castella i Lleó (-1,5%), i només a Canàries (+0,3%) i Balears (+0,2%) 
la població en edat de treballar augmenta. 

MAPA III- 3. Població en edat de treballar (16-64 anys) per comunitats autònomes. Variació anual. Espanya, 2013-
2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
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Població activa 

Pel que fa a la població activa, el descens a Catalunya (-1,5%) només és superat pels descensos a Extremadura (-
1,9%) i Astúries (-1,8%), sent un descens més intens que al del conjunt de l’Estat (-1,0%). Malgrat tot, Catalunya 
se situa com la comunitat autònoma amb una major taxa d’activitat (+79,0% i -0,1pp), per davant de la Comunitat 
de Madrid (78,8%) i les Illes Balears (78,5%), fruit de la major pèrdua de població en edat de treballar a Catalu-
nya. Així mateix, se situa a certa distància de la mitjana estatal (75,3%), que es manté invariable respecte a l’any 
2013. 

MAPA III- 4. Població activa (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2013-2014 

Variació anual 2013-2014 

 

Taxa d’activitat 2014 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

Població ocupada 

Si s’estudia la població ocupada s’aprecia que Catalunya (+2,1%) se situa dins del grup de comunitats autònomes 
on la població ocupada creix, si bé el seu creixement és inferior al que experimenten Extremadura (+4,1%), Múr-
cia (+3,2%), La Rioja (+2,4%) o Astúries, Navarra i Andalusia (+2,2%). Al conjunt d’Espanya la població ocupada 
augmenta un 1,2%, fruit del bon comportament de les comunitats mencionades, combinat amb alguns descensos 
en població ocupada, com és el cas a País Basc o Galícia (-0,8%). Això fa que la taxa d’ocupació de Catalunya 
(62,9%, i +2,2pp) se situï entre les més elevades d’Espanya, per darrere de Navarra (64,1%), la Comunitat de 
Madrid (+63,9%) o La Rioja (+63,3%). Al conjunt d’Espanya, la taxa d’ocupació se situa al 56,8%, amb 1,2pp més 
que l’any 2013. 
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MAPA III- 5. Població ocupada (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2013-2014 

Variació anual 2013-2014 

 

Taxa d’ocupació 2014 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

En l’àmbit sectorial, s’observa que la pèrdua de pes de l’agricultura i la indústria és lleugerament més intensa a 
Catalunya que a Espanya, mentre que la construcció disminueix el seu pes en major mesura a Espanya que a Ca-
talunya. Aquesta pèrdua de pes a l’agricultura, la indústria i la construcció, la guanya el sector serveis en major 
mesura a Catalunya que a Espanya, si bé el pes d’aquest és encara superior a Espanya, on el sector industrial 
presenta una rellevància menor. Pel que fa a la resta de comunitats autònomes, sobresurt l’increment del pes in-
dustrial a Aragó (+1,3pp), Astúries (+1,2pp) i en menor mesura Illes Balears (+1,1pp), que contrasten amb els 
descensos a Navarra (-0,8pp) o La Rioja (-0,5pp), que malgrat tot es mantenen com les comunitats autònomes 
percentualment més industrialitzades pel que fa a ocupació. Sobresurt, també, la pèrdua de pes del sector ser-
veis a Extremadura (-1,2pp), que es compensa amb un increment a l’agricultura (+0,8pp), en la comunitat autò-
noma on més augmenta l’ocupació l’any 2014. 
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TAULA III- 21. Distribució de la població ocupada (16-64 anys) i variació, per sectors i CCAA. Espanya, 2013-
2014 

  Agricultura Indústria Construcció Serveis 

  Pes 2014 Var. anual 
pes (pp) Pes 2014 Var. anual 

pes (pp) Pes 2014 Var. anual 
pes (pp) Pes 2014 Var. anual 

pes (pp) 
Andalusia 8,3 0,8 8,5 -0,1 5,2 -0,1 78,0 -0,6 
Aragó 5,2 -0,5 18,5 1,3 5,8 -0,2 70,4 -0,6 
Astúries 4,2 -0,5 16,0 1,2 5,4 -1,0 74,5 0,3 
Illes Balears 1,1 0,1 6,6 1,1 8,5 0,7 83,7 -1,9 
Canàries 3,3 0,1 4,7 -0,5 5,0 -0,6 86,9 1,0 
Cantàbria 3,0 -0,8 16,4 -0,2 5,8 -1,5 74,8 2,5 
Castella-Lleó 6,9 -0,1 16,3 0,8 6,5 -0,7 70,3 0,0 
Castella-La Manxa 7,1 0,0 15,5 -0,4 6,5 -1,0 70,9 1,4 
Catalunya 1,5 -0,3 18,4 -0,1 6,0 -0,2 74,1 0,6 
C. Valenciana 3,0 -0,3 16,7 -0,2 5,7 -0,3 74,6 0,8 
Extremadura 10,9 0,8 10,9 0,3 7,0 0,1 71,3 -1,2 
Galícia 6,6 -0,7 15,5 0,2 6,7 -0,2 71,2 0,7 
C. de Madrid 0,5 0,1 9,0 -0,3 5,0 0,0 85,6 0,3 
Múrcia 13,1 -0,1 13,1 -0,1 5,2 -0,3 68,5 0,4 
Navarra 4,7 -1,0 25,5 -0,7 5,4 -0,1 64,4 1,8 
País Basc 1,4 -0,2 20,2 -0,3 5,8 -0,7 72,5 1,1 
La Rioja 5,2 -1,8 26,2 -0,5 6,2 0,0 62,4 2,3 
Espanya 4,2 0,0 13,8 0,0 5,7 -0,3 76,3 0,3 

Unitats: percentatges i punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 

Si s’observen les variacions de població ocupada per sectors s’aprecien millor alguns comportaments. Així, 
s’observa que els principals increments en població ocupada a Catalunya i Espanya se centren en la indústria i els 
serveis, sent superior l’increment a Catalunya en ambdós casos. A la construcció, la destrucció d’ocupació és me-
nor a Catalunya que a Espanya, mentre que a l’agricultura, Catalunya destrueix un gruix important de llocs de tre-
ball, mentre que a Espanya la població ocupada a l’agricultura augmenta lleugerament. 

Tal i com succeeix a Catalunya i Espanya, a la majoria de comunitats els creixements en població ocupada es 
produeixen a la indústria i els serveis, a excepció d’algunes comunitats on la població ocupada a la indústria de-
creix (Canàries, Comunitat de Madrid, Castella-La Manxa, País Basc o Navarra) o bé ho fa la població ocupada al 
sector serveis, cas que només es produeix a les Illes Balears. 

TAULA III- 22. Distribució i creixement de l’ocupació (16-64 anys) per sectors d’activitat i comunitats autòno-
mes(1). Espanya, 2013-2014 

  Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

  
2014 

Var. 
anual 

(%) 
2014 

Var. 
anual 

(%) 
2014 

Var. 
anual 

(%) 
2014 

Var. 
anual 

(%) 
2014 

Var. 
anual 

(%) 
Andalusia 218 12,6 223 1,3 135 0,3 2.039 1,4 2.615 2,2 
Aragó 27 -8,2 96 8,6 30 -1,6 364 0,1 516 1,0 
Astúries 16 -9,4 60 10,8 20 -14,3 278 2,7 373 2,2 
Illes Balears 5 9,2 32 21,2 41 11,1 402 -0,6 480 1,7 
Canàries 24 6,2 35 -8,2 37 -10,2 637 2,6 733 1,4 
Cantàbria 7 -20,8 37 0,3 13 -19,0 168 4,8 224 1,4 
Castella-Lleó 63 -1,0 149 5,7 60 -9,0 642 0,5 913 0,5 
Castella-La Manxa 50 -0,2 110 -2,5 46 -13,1 501 2,0 707 0,0 
Catalunya 44 -14,3 554 1,6 181 -1,6 2.227 2,9 3.006 2,1 
C. Valenciana 54 -7,9 298 0,6 101 -3,8 1.333 2,9 1.786 1,7 
Extremadura 38 12,6 38 6,7 25 5,5 250 2,5 352 4,1 
Galícia 65 -9,9 153 0,4 66 -3,8 703 0,2 988 -0,8 
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C. de Madrid 12 16,6 241 -3,7 135 -1,1 2.304 0,2 2.692 -0,1 
Múrcia 69 2,7 69 2,3 27 -1,8 361 3,9 527 3,2 
Navarra 12 -15,1 67 -0,7 14 -0,3 168 5,1 261 2,2 
País Basc 12 -10,7 174 -2,1 50 -11,4 624 0,7 860 -0,8 
La Rioja 7 -23,4 33 0,5 8 1,8 79 6,3 127 2,4 
Espanya 725 0,4 2.369 1,1 989 -3,5 13.127 1,7 17.211 1,2 

Unitats: milers de persones i percentatges. 
(1) Ceuta i Melilla s’han exclòs de l’anàlisi. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 

A l’hora d’explicar els increments de població ocupada a Catalunya l’any 2014 en comparació a Espanya, destaca 
el comportament diferenciat de l’agricultura (-11,8% a Catalunya i +1,3% a Espanya) i la construcció (-4,8% a Ca-
talunya i -17,1% a Espanya), sent similars les aportacions de la indústria i els serveis al creixement de la població 
ocupada a ambdós territoris. 

TAULA III- 23. Variació de l’ocupació (16-64 anys) i pes de cada sector d’activitat en aquesta variació, per com-
unitats autònomes(1). Espanya, 2013-2014 

  Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

  
2014 

Var. 
anual 

(%) 
2014 

Var. 
anual 

(%) 
2014 

Var. 
anual 

(%) 
2014 

Var. 
anual 

(%) 
2014 

Var. 
anual 

(%) 
Andalusia 24 43,1 3 5,0 0 0,6 29 51,3 57 100,0 
Aragó -2 -48,7 8 152,7 0 -9,8 0 5,7 5 100,0 
Astúries -2 -19,6 6 70,8 -3 -40,9 7 89,8 8 100,0 
Illes Balears 0 5,9 6 71,2 4 52,3 -2 -29,4 8 100,0 
Canàries 1 13,7 -3 -29,7 -4 -39,8 16 155,8 10 100,0 
Cantàbria -2 -58,7 0 3,8 -3 -101,3 8 256,2 3 100,0 
Castella-Lleó -1 -15,1 8 181,4 -6 -133,6 3 67,4 4 100,0 
Castella-La Manxa 0 -33,7 -3 -968,7 -7 -2.421,8 10 3.524,2 0 100,0 
Catalunya -7 -11,8 9 14,2 -3 -4,8 64 102,4 62 100,0 
C. Valenciana -5 -15,2 2 5,5 -4 -13,1 37 122,8 30 100,0 
Extremadura 4 30,6 2 17,2 1 9,2 6 43,0 14 100,0 
Galícia -7 90,9 1 -6,9 -3 33,6 1 -17,6 -8 100,0 
C. de Madrid 2 -47,0 -9 250,5 -1 39,3 5 -142,8 -4 100,0 
Múrcia 2 11,1 2 9,5 -1 -3,0 14 82,4 16 100,0 
Navarra -2 -40,0 0 -8,4 0 -0,7 8 149,1 6 100,0 
País Basc -1 20,0 -4 51,7 -6 87,4 4 -59,1 -7 100,0 
La Rioja -2 -67,6 0 6,0 0 4,6 5 156,9 3 100,0 
Espanya 3 1,3 26 12,2 -36 -17,1 216 103,6 209 100,0 

Unitats: milers de persones i percentatges. 
(1) Ceuta i Melilla s’han exclòs de l’anàlisi. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 

Referent al tipus de jornada, Catalunya experimenta un increment en la població ocupada a temps parcial 
(+2,7%), superior a la mitjana espanyola (+1,9%), però lluny dels majors increments registrats a Espanya, com els 
que es produeixen a Navarra (+12,3%) o Múrcia (+5,8%). Tot i així, el treball a temps parcial disminueix a 7   
comunitats autònomes, entre les que destaca el descens a Castella-La Manxa (-5,4%). Catalunya, amb una taxa 
de treball a temps parcial del 15,1% (i un increment de +0,1pp entre 2013 i 2014), dista de ser la comunitat au-
tònoma amb una major taxa, quedant lluny de la Comunitat Valenciana (18,9%) o Andalusia (17,8%), i situant-se 
per sota de la mitjana espanyola (15,8%, i +0,1pp). 
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MAPA III- 6. Població que treballa a temps parcial (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2014 

Variació anual 2013-2014 

 

Taxa de treball a temps parcial 2014 

 

Unitats:percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 

A Catalunya l’increment de la població ocupada assalariada (+1,8%) ha estat menys intens que l’increment de la 
població ocupada (+2,1%), reduint el pes dels assalariats/des sobre el conjunt de la població ocupada. A Espa-
nya, en canvi, l’increment de la població ocupada assalariada (+1,6%), ha estat superior a l’increment de la po-
blació ocupada (+1,2%). 

Referent a la població assalariada amb contracte temporal, s’observa que l’increment experimentat a Catalunya 
(+0,3%) és dels més baixos de l’Estat espanyol, sent només superat pel descens experimentat a la Comunitat de 
Madrid (-2,4%). Al conjunt d’Espanya la població assalariada amb contracte temporal augmenta un +5,4%, sent 
molt destacats els increments experimentats a Astúries (+15,0%), Andalusia (+12,0%), Navarra i La Rioja (+11,5) 
o Aragó (+10,4%). 

Això situa la taxa de temporalitat de Catalunya (18,3% i -0,3pp), com la segona taxa de temporalitat més baixa 
d’Espanya, només superada per la Comunitat de Madrid (16,0% i -0,4pp), i es manté lluny de la mitjana estatal 
(24,0% i +0,9pp). 
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MAPA III- 7. Població assalariada amb contracte temporal (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 

2014 

Variació anual 2013-2014 

 

Taxa de temporalitat 2014 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 

Població desocupada 

Pel que fa a la població desocupada, Catalunya és la tercera comunitat on el descens del nombre d’aturats/des 
és percentualment més important (-13,4%), superada per Astúries (--14,3%) i Extremadura (--13,7%). Al conjunt 
d’Espanya la població desocupada decreix el -7,3%. 

Això fa que la taxa d’atur de Catalunya se situï al 20,4% (-2,8pp menys que l’any 2013), allunyant-se de la taxa 
d’atur d’Espanya (24,6%), que disminueix -1,7pp respecte a l’any 2013. Malgrat això, la taxa d’atur catalana dista 
de situar-se entre les més baixes, i està molt lluny de les que es registren a Navarra (15,7%) o al País Basc 
(16,4%). 

MAPA III- 8. Població aturada (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2013-2014 

Variació anual 2013-2014 

 

Taxa d’atur 2014 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 
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1.5.2. EUROPA 

En comparació amb la resta d’Europa, Catalunya presenta una taxa d’activitat més elevada, combinada amb una 
taxa d’ocupació lleugerament per sota de la mitjana, el que es tradueix en una elevada taxa d’atur. Aquesta fet, 
que s’observa tant al comparar Catalunya amb altres països europeus (de característiques heterogènies), com 
amb una comparativa amb les regions que conformen els quatre motors d’Europa (de característiques similars a 
Catalunya), s’ha alleugerit durant l’any 2014 en el que podria ser l’inici d’un procés de certa convergència al mer-
cat de treball europeu. 

L’any 2014 destaquen la pèrdua de població en edat de treballar que es produeix a Catalunya en comparació a 
altres països/regions europees, així com l’increment de la població ocupada i el descens de la taxa d’atur, si bé 
aquesta se situa encara molt per sobre que la majoria de territoris europeus. 

Població en edat de treballar 

L’any 2014 es produeix un descens de la població en alguns del països del sud d’Europa, amb descensos a Por-
tugal (-0,9%), Espanya (-0,9%), Grècia(-0,7%) i un estancament a Itàlia (0,0%), sent negatiu el creixement de la 
població en edat de treballar a la UE-28 (-0,3%). En qualsevol cas, cap territori perd un volum de població en edat 
de treballar similar al de Catalunya (-1,4%). 

GRÀFIC III- 7. Població en edat de treballar (15-64 anys(1)), variació anual. Europa, 2014 

 
Unitats: percentatges. 
(1) En el cas de Catalunya, representa a la població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i EPA. 

Població activa 

La taxa d’activitat a Catalunya disminueix lleugerament (-0,1pp), si bé aquesta es troba entre les més elevades 
d’Europa. En general, la taxa d’activitat augmenta més als països amb una taxa més baixa (Turquia, Itàlia, Roma-
nia o Polònia) i disminueix o es manté als països amb una taxa més elevada (per exemple, Països Baixos, Dina-
marca o Noruega), el que permet parlar d’una certa convergència europea en taxes d’activitat. 
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GRÀFIC III- 8. Població activa (15-64 anys(1)), taxa d’activitat i variació anual de la taxa. Europa, 2014 

 
Unitats: percentatges i punts percentuals. 
(1) En el cas de Catalunya, representa a la població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i EPA. 

Població ocupada 

Si Catalunya destaca per una elevada taxa d’activitat, la taxa d’ocupació se situa pròxima a la mitjana de la UE-
28, després d’incrementar-se 2,2pp l’any 2014 (un increment superior al dels països analitzats). Al gràfic 
s’aprecia una convergència europea en taxes d’ocupació, amb els països amb taxes més elevades (Noruega o Pa-
ïsos Baixos) que decreixen, mentre que aquells països amb unes taxes més baixes (Portugal, Irlanda, Polònia, 
Romania o Espanya) les incrementen. 

GRÀFIC III- 9. Població ocupada (15-64 anys(1)), taxa d’ocupació i variació anual de la taxa. Europa, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unitats: percentatges i punts percentuals. 
(1) En el cas de Catalunya, representa a la població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i EPA. 

Pel que fa a la taxa de treball a temps parcial, Catalunya se situa per sota de la mitjana de la UE-28, només per 
damunt de països com Finlàndia, Turquia, Portugal, Grècia, Romania o Polònia, i lluny dels nivells que es registren 
als Països Baixos o Suïssa. Excepte alguns casos puntuals on la taxa de treball a temps parcial creix molt (com a 
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Suïssa, Àustria o Grècia) o decreix amb intensitat (Noruega, Portugal o Turquia), a la resta s’observen variacions 
moderades. 

GRÀFIC III- 10. Treball a temps parcial(1), taxa de treball a temps parcial i variació anual de la taxa. Europa, 2014 

 
Unitats: percentatges i punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i EPA. 

Referent a la taxa de temporalitat, malgrat el descens d’aquesta en 0,3pp, Catalunya se situa entre els països 
amb una major temporalitat, entre els que destaquen Polònia (+1,5pp), Països Baixos (+1,0pp) o Espanya 
(+0,9pp), i on la taxa de temporalitat de Portugal es manté invariable (+0,0pp). En els casos de Grècia (+1,5pp) o 
Turquia (+1,0pp), la temporalitat també augmenta de forma considerable, si bé en aquests casos es tracta de ter-
ritoris que partien d’una temporalitat relativament baixa a principis de 2014. Destaquen, en canvi, els retrocessos 
a Irlanda (-0,7pp) o Noruega (-0,5pp). En conjunt, doncs, sembla observar-se un procés de certa divergència en la 
taxa de temporalitat. 

GRÀFIC III- 11. Temporalitat(1), taxa de temporalitat i variació anual de la taxa. Europa, 2014 

 
Unitats: percentatges i punts percentuals. 
(1) En el cas de Catalunya, representa a la població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i EPA. 
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Població desocupada 

On s’aprecia, potser, una major convergència europea és a la taxa d’atur, que disminueix de forma notable als pa-
ïsos amb taxes més elevades (Portugal, Espanya, Irlanda i Grècia), mentre que augmenta poc o disminueix entre 
els països amb taxes més baixes (Noruega, Suïssa, Alemanya o Àustria). L’excepció més notòria és el cas d’Itàlia, 
que l’any 2014 veu com la seva taxa d’atur augmenta 0,6pp, mentre que a l’altra banda de la distribució sobre-
surt la millora que experimenta el Regne Unit, on la taxa d’atur disminueix -1,5pp. 

GRÀFIC III- 12. Població desocupada (15-64 anys(1)), taxa d’atur i variació anual de la taxa. Europa, 2014 

 
Unitats: percentatges i punts percentuals. 
(1) En el cas de Catalunya, representa a la població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i EPA. 

1.5.2.1. ANÀLISI COMPARATIVA DE L’EVOLUCIÓ DELS PRINCIPALS AGREGATS DEL MERCAT 
DE TREBALL A LES REGIONS DELS QUATRE MOTORS PER A EUROPA 

A continuació s’estudia l’evolució del mercat de treball als quatre motors d’Europa. Aquesta anàlisi, a diferència 
de l’anterior, permet estudiar territoris amb una regulació laboral diferent a l’existent a Catalunya però amb una 
estructura econòmica similar (tant per dimensió demogràfica, com per composició sectorial o pes relatiu en els 
seus respectius països, com s’observa a la taula següent). 

TAULA III- 24. Població en edat de treballar (15-64 anys), superfície i pes de la indústria dels Quatre Motors per 
a Europa. Europa, 2013 

  
Població de 15 a 64 anys (milers) Pes de la indústria en l'ocupació (%) Superfície (km2) 2013 2014 Var. (%) 2013 2014 Var. (pp) 

Baden-Württemberg 6.963 7.023 0,9 29,7 29,8 0,1 35.752 
Catalunya 4.925 4.856 -1,4 18,6 18,6 0,0 32.113 
Rhône-Alpes 3.999 3.990 -0,2 18,1 17,8 -0,3 43.698 
Lombardia 6.389 6.403 0,2 26,7 26,9 0,1 23.863 
Unitats: milers de persones, quilòmetres quadrats i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i EPA. 

D’entrada, i com s’observa a la taula anterior, el descens de la població en edat de treballar a Catalunya (-1,4%) 
és el més intens dels quatre motors. A Baden-Württemberg la població en edat de treballar augmenta (+0,9%), 
mentre que a Llombardia es produeix un increment molt moderat (+0,2%) i a Roine-Alps decreix lleugerament (-
0,2%). 
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Població activa 

El comportament de la població en edat de treballar es reprodueix entre la població activa, amb un increment de 
la població activa a Baden-Württemberg (+0,8%) i Llombardia (+0,5%), un descens molt moderat a Roine-Alps (-
0,3%) i un descens important a Catalunya (-1,5%). Pel que fa a la taxa d’activitat, aquesta augmenta a Llombar-
dia, mentre que a Roine-Alps es manté i a Catalunya i Baden-Württemberg decreix lleugerament. En qualsevol 
cas, però, la taxa més elevada es registra a Baden-Württemberg (79,3%), seguida de Catalunya (77,8%), que se 
situen molt per sobre de Roine-Alps (72,6%) i Llombardia (70,7%). 

TAULA III- 25. Població activa i taxa d’activitat (15-64 anys). Quatre motors d’Europa, 2013 i 2014 

  
Nombre d'actius/ves (milers) Taxa d'activitat (%) 

2013 2014 Var. (%) 2013 2014 Var. (pp) 
Baden-Württemberg 5.522 5.564 0,8 79,3 79,2 -0,1 
Catalunya 3.835 3.779 -1,5 77,9 77,8 -0,1 
Rhône-Alpes 2.903 2.895 -0,3 72,6 72,6 0,0 
Lombardia 4.505 4.530 0,5 70,5 70,7 0,2 
Unitats: milers i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i EPA. 

Població ocupada 

Si s’analitza la població ocupada, s’observa que l’augment de la població ocupada a Catalunya (+2,1%) se situa 
per sobre del que es registra a Baden-Württemberg (+1,1%), i contrasta amb l’augment moderat a Llombardia 
(+0,3%) o el descens a Roine-Alps (-0,6%). No és estrany, doncs, que la taxa d’ocupació de Catalunya sigui l’única 
que augmenti de forma notable (+2,1pp), tot i partir de la taxa d’ocupació més baixa de les quatre regions, que se 
situen lluny de la que es registra a Baden-Württemberg (76,7%). 

TAULA III- 26. Població ocupada i taxa d’ocupació (15-64 anys). Quatre motors d’Europa, 2013 i 2014 

  
Nombre d'ocupats/des (milers) Taxa d'ocupació (%) 

2013 2014 Var. (%) 2013 2014 Var. (pp) 
Baden-Württemberg 5.332 5.389 1,1 76,6 76,7 0,1 
Catalunya 2.944 3.006 2,1 59,8 61,9 2,1 
Rhône-Alpes 2.660 2.644 -0,6 66,5 66,3 -0,2 
Lombardia 4.138 4.152 0,3 64,8 64,9 0,1 
Unitats: milers i percentatges. 
(1) En el cas de Catalunya, representa a la població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i EPA. 

Població desocupada 

Finalment, i pel que fa a la població desocupada als quatre motors, Catalunya presenta el major descens en 
nombre de desocupats/des (-13,4%). Si es comparen les taxes d’atur dels quatre territoris, però, es veu com la 
taxa d’atur catalana (20,5%) més que duplica les de Llombardia (8,3%) o Roine-Alps (8,8%), i és gairebé set vega-
des més elevada que la de Baden-Württemberg (3,2%). Val a dir que Catalunya és l’únic territori on la taxa d’atur 
disminueix de forma significativa durant l’any 2014. 

TAULA III- 27. Població desocupada (15 anys o més) i taxa d’atur. Quatre motors d’Europa, 2013 i 2014 

  
Nombre d'aturats/des (milers) Taxa d'atur (%) 

2013 2014 Var. (%) 2013 2014 Var. (pp) 
Baden-Württemberg 190 178 -6,6 3,4 3,2 -0,3 
Catalunya 893 773 -13,4 23,3 20,5 -2,8 
Rhône-Alpes 245 254 3,6 8,4 8,8 0,3 
Lombardia 368 378 2,6 8,2 8,3 0,2 
Unitats: milers i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i EPA. 
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2. POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ 

2.1. POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ  

El pressupost definitiu destinat a la política de foment de l’ocupació ha estat de 511,5 milions d'euros, l'1,4% so-
bre el total de despeses de la Generalitat.8 D’aquests, 369,3 milions d'euros constitueixen el pressupost definitiu 
del Servei d'Ocupació de Catalunya, que representa l'1,07 % del pressupost definitiu total de la Generalitat.9 

En l’àmbit estatal, el pressupost del PAPE 2014 ha estat de 4.105 milions d'euros, el 8,7 % més que el 2013, 
canviant la tendència de disminució seguida des del 2010. Ha continuat disminuint, però, l'import que correspon 
gestionar directament a les comunitats, que ha estat de 1.261 milions, el 6,6 % menys que el 2013.  

La distribució entre comunitats autònomes acordada per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals es 
fa tenint en compte que el 40% de l'import es condiciona al grau de compliment assolit en relació amb els objec-
tius del PAPE 2013. A banda, es distribueixen 25 milions per al foment de l'ocupació autònoma i entitats d'eco-
nomia social i uns altres 25 milions per finançar el finançament de la col·laboració dels serveis públics d'ocupació 
autonòmics amb agències de col·locació.  

D'acord amb aquesta distribució, el 2014 a Catalunya li correspon gestionar 176 milions d'euros, el 9,2% menys 
que el 2013.10 D'aquests, el SOC en gestiona 138,9 milions i la resta els gestiona el Departament d'Empresa i 
Ocupació. Pel que fa a l'origen de la resta de fons destinats pel SOC a política de foment de l'ocupació, 76,5 mili-
ons són fons propis de  la Generalitat i 29,8 milions provenen del Fons Social Europeu.11  

L’execució pressupostària de la política de foment de l’ocupació a Catalunya l'any 2014 ha estat de 489,5 milions 
d’euros, el 28 % més que l'any anterior, i que representa el 95,6% de l’import pressupostat en aquesta política. El 
total d’obligacions reconegudes en foment de l’ocupació representa l’1'4% respecte el total d’obligacions recone-
gudes per la Generalitat l’any 2014.  

GRÀFIC III- 13. Pressupost inicial, pressupost definitiu i obligacions reconegudes en política de foment de 
l’ocupació. Catalunya, 2010-2014 

 
Unitats: milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir dades del Departament d’Economia i Coneixement. 

                                                           
8 El pressupost inicial en aquesta política de despesa és de 489,1 milions d’euros. 
9 Estat d’execució de despeses: exercici 2014, desembre (acumulat). Generalitat de Catalunya. Consulta a 
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_pressupostos_execucio/arxius/2014/sense_consolidar/despeses/2014_12_despeses_sense
_consolidar.pdf. 
10 Ordre ESS/2097/2014, de 29 d'octubre, per la qual es distribueixen territorialment per l’exercici 2014, per a la seva gestió per les comuni-
tats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat. 
BOE núm. 272, de 10.11.2014. 
11 Transferències del FSE a cost total, el 50% els aporta la Generalitat. 
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L’execució pressupostària, atesos els programes en què s’estructura la política de foment d’ocupació al pressu-
post, és la següent: 253 milions d’euros el Programa ocupabilitat;12 235 milions d'euros el Programa d’igualtat, 
qualitat i integració laboral13 i 1,5 milions d’euros el Programa de formació professional agrària i pesquera.14 

Amb caràcter previ a l’exposició dels programes duts a terme cal assenyalar que l’execució dels programes de 
2014 ha coexistit amb l’execució de programes corresponents al pressupost de 2013. Així, segons la programació 
del SOC 2014, la relació de convocatòries que s’executen durant el 2014 és la següent:  

  Formació i contractació de persones en situació d’atur de llarga durada que hagin exhaurit la prestació per 
desocupació i/o el subsidi, convocatòries 2012 i 2013. El termini d’execució va finalitzar el 30 de març de 
2014.  

 Actuacions de foment de l’ocupació mitjançant programes de col·laboració social en administracions públi-
ques amb persones perceptores de prestacions d’atur, convocatòria 2013. El termini d’execució és el 30 de 
juny de 2014.  

 Programa mixt de treball i formació adreçat a persones en situació d’atur, prioritàriament de 30 anys o més 
que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, convocatòria 2013. El termini d’execució és el 
30 de juny de 2014.  

 Programa de treball i formació adreçat a persones en situació d’atur perceptores de la renda mínima 
d’inserció, convocatòria 2013. El termini d’execució és el 30 de juny de 2014.  

 Programa de treball amb suport de persones amb discapacitat i/o malaltia mental en el mercat ordinari de 
treball. El termini d’execució és el 30 de juny de 2014.  

 Programa d’orientació i acompanyament a la inserció de persones amb discapacitat i/o malaltia mental de la 
Xarxa d’orientació per a l’ocupació. El termini d’execució és el 30 de juny de 2014.  

 Programa forma i insereix, convocatòria 2013. El termini d’execució és el 31 de juliol de 2014.  

 Formació d’oferta adreçada prioritàriament a treballadors i treballadores en situació d’atur que promou el 
SOC, convocatòria 2013. El termini d’execució és el 31 de juliol de 2014.  

 Programes de qualificació professional inicial (PQPI), curs 2013-2014. El termini d’execució és el 31 de juliol 
de 2014.  

 Plans de formació professional d’oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, convo-
catòria 2013. El termini d’execució és el 30 de setembre de 2014.  

 Forma Empresa50.CAT per promoure la formació de demanda a les micro i petites empreses de Catalunya, 
convocatòria 2013. El termini d’execució és el 30 de setembre de 2014. 42  

 Espais de recerca de feina. El termini d’execució és el 31 de desembre de 2014.  

 Programes de suport al desenvolupament local i s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions 
destinades al Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local, convocatòria 2013. El termini 
d’execució és el 31 de desembre de 2014.  

                                                           
12 Ocupabilitat. Aquest programa té com a missió millorar les competències professionals de les persones treballadores mitjançant accions 
d’orientació, formació, intermediació laboral, promoció de l’ocupació, de desenvolupament local i d’avaluació de les polítiques actives per a 
l’ocupació, per tal d’incrementar l’índex d’ocupació i l’ocupabilitat a Catalunya i contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses. 
13 Igualtat, qualitat i integració laboral. Aquest programa inclou actuacions i activitats destinades a fomentar la igualtat d’oportunitats i a pro-
moure i fomentar unes millors condicions laborals i una major prevenció de riscos laborals. Dins aquest programa s’inclou la partida destinada 
a la renda mínima d’inserció (173 milions d'euros) que s’analitza a l’apartat Protecció Social del Capítol V d’aquesta Memòria. 
14 Formació professional agrària i pesquera. La missió d’aquest programa és professionalitzar el sector agroalimentari, a partir de la millora de 
la qualificació professional dels agricultors i de les persones que viuen en el món rural, tant des de la formació inicial com des del reciclatge 
de coneixements i la formació permanent. 
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 Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a 

les 7 comarques, convocatòria 2013. El termini d’execució és el 31 de desembre de 2014.  

 Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, en el marc dels programes de suport al 
desenvolupament local, convocatòria 2013. El termini d’execució és el 31 de desembre de 2014.  

 Treball als barris, convocatòria 2013. El termini d’execució és el 31 de desembre de 2014.  

 Joves per l’ocupació, convocatòries 2013 i 2014. El termini d’execució és el 31 de desembre de 2014. 

 Projectes innovadors i experimentals, convocatòria 2013. El termini d’execució és el 31 de desembre de 
2014.  

 Xarxa d’orientació per a l’ocupació, convocatòria 2013. El termini d’execució és el 31 de desembre de 2014.  

 Fem ocupació per a joves, convocatòria 2014: El termini d’execució és el 31 de març de 2015. 

A l’espera del desenvolupament del Programa de garantia juvenil a Catalunya, el SOC ha continuat elaborant el 
2014 el Pla Inserjoves sota el qual s’han d’integrar programes dirigits a les persones joves que no compleixin els 
requisits per ser inclosos dins el sistema de garantia juvenil. Aquests programes combinen la contractació i la 
formació (“Joves per l’ocupació”, “Fem ocupació per a joves”), pels programes formatius “Programa de suport als 
joves universitaris” i el “Programa de qualificació professional inicial” i els programes d’intercanvis internacionals 
‘Leonardo i Eurodissea’. Així mateix, es reserva un 25% de les places en la resta de programes del SOC per a la 
contractació de joves. D’altra banda, també ha donat continuïtat, en la programació de 2014, als programes de 
treball i formació, la prioritat dels quals és generar oportunitats que permetin mantenir actives les persones més 
afectades per la crisi econòmica i incrementar-ne l’ocupabilitat. Formen part d’aquest conjunt de programes els 
dirigits a les persones perceptores de renda mínima d’inserció, els dirigits a persones que no perceben cap pres-
tació i/o subsidi, el Programa Treball als barris així com el Programa Forma i insereix.15  

L’explicació dels programes que s’han dut a terme el 2014 en desenvolupament de la política de foment de 
l’ocupació s’ha fet a partir de la Memòria del Servei d’Ocupació. 

Formació 

Els programes de formació han estat els que han concentrat major pressupost, igual que en anys anteriors. Des-
taca la formació d’oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades16 que té com a finalitat 
oferir una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir així la productivitat i competitivitat de 
les empreses així com la qualificació i la promoció dels treballadors i treballadores de l’àmbit territorial català. Les 
subvencions es destinen a impulsar especialitats adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat que es 
programin completes i a especialitats convocades del fitxer d’especialitats del SOC no adreçades a l’obtenció de 
certificats de professionalitat. Amb un pressupost atorgat de 45,7 milions d’euros, s’han ofert 21.517 places. 

En la xarxa del SOC de centres referents en la formació professional per a l’ocupació, els vuit centres d’innovació i 
formació ocupacional, enguany s’han impartit 212 cursos amb una participació de 3.305 persones. 

El Programa Formació i inserció es configura com a cursos formatius que han de permetre el jovent destinatari re-
introduir-se en el sistema educatiu per prosseguir estudis de formació professional. Han de facilitar, també, 
l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació 
qualificada i duradora. Els programes tenen una finalitat formativa i professionalitzadora dels joves que complei-
xin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del Programa, que hagin deixat l’educació se-
cundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en 
el sistema educatiu, ni participin en altres accions de formació. Un total de 610 persones són les beneficiàries 
previstes d’aquest Programa durant l’any 2014, amb un pressupost previst de 2,1 milions d’euros. 

                                                           
15 Acord de Govern/76/2015, de 26 de maig, pel qual s'aproven el Programa d'Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el 
pla d'actuació per al 2015. DOGC núm. 6881, de 28.05.2015.  
16 La participació de treballadors desocupats ha de ser del 80% del total de participants. Cal tenir en compte que si bé la informació tant de 
pressupost com de participants es refereix a l’any natural, l’execució abasta dos anys.   

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6881/1427352.pdf�
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Pel que fa a la formació d’oferta dirigida prioritàriament17 a treballadors i treballadores ocupats, enguany el Con-
sorci per a la Formació Contínua de Catalunya ha atorgat 19,7 milions d’euros, el 3,1% menys que l’any anterior. 
Dins els plans aprovats, s’han dut a terme 2.265 accions formatives, en les quals es preveu la participació, de 
61.767 persones, l’1,3% més que l’any anterior.  

Del total de participants previstos, el 60,7% ho ha fet en plans intersectorials (inclosos els específics de 
l’economia social) i el 39,3% en plans sectorials. 

En matèria de formació de demanda cal tenir en compte també la gestionada per la Fundació Tripartita para el 
Empleo (FTFE), si bé no s’ha pogut disposar de la informació referida a l’any 2014.  

Dins dels programes desenvolupats en el marc de la formació, enguany s’ha dut a terme un Programa, que ha 
beneficiat 11 persones, amb l’objectiu de regular la concessió de subvencions a les empreses amb centres de 
treball a Catalunya que hagin subscrit conveni amb el SOC per a la realització de pràctiques no laborals de jovent 
amb compromís de contractació, per tal de compensar les despeses derivades de les accions de tutoria i avalua-
ció.  

Així mateix, cal fer referència als programes d’intercanvis internacionals Eurodissea i Leonardo da Vinci  que es 
concreten en estades a l’estranger amb la finalitat de millorar la qualificació professional i el perfeccionament de 
les llengües estrangeres. Durant l’any 2014, se n’han beneficiat 271 persones, amb un pressupost de 925 mil 
euros. 

Ha continuat el projecte APREN.CAT que s’adreça a persones en situació d’atur sense cobertura econòmica, amb 
l’objectiu d’incrementar la seva ocupabilitat i facilitar la seva integració social i laboral gràcies a l’aprenentatge de 
la llengua catalana i en el qual han participat 1.200 persones. Així mateix, s’ha realitzat formació específica com, 
per exemple, l’establerta en l’Acord de cooperació entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de 
l’Estat de Baden-Württemberg per al foment de la mobilitat laboral (1.110 persones beneficiàries) i la derivada 
del Conveni de col·laboració entre el SOC i el Consorci d’Educació de Barcelona, per al desenvolupament de les 
especialitats formatives dirigides a activitats de venta i turisme. 

Programes amb contractació  

S’inclouen dins aquest conjunt de programes aquells que tenen per objecte incentivar la contractació, la creació 
d’ocupació o el manteniment dels llocs de treball, tant amb caràcter general com dirigides a sectors o col·lectius 
específics.  

El Programa Fem ocupació per a joves té per objectiu afavorir la inserció laboral mitjançant actuacions ocupacio-
nals de les persones de 18 a 30 anys en situació d’atur i baixa qualificació que disposen del graduat en ense-
nyament secundari obligatori o el batxillerat, i que prioritàriament tenen experiència professional anterior. Excep-
cionalment, també es destina a aquelles persones joves que disposin d’un cicle formatiu de grau mig que cal re-
conduir a altres sectors. Aquest Programa va ser aprovat a finals del 2013 i finalitza el març de 2015. Durant 
2014 n’han estat beneficiàries 1.139 persones i el pressupost atorgat ha estat de 2,7 milions d’euros. 

El Programa Forma i insereix regula accions formatives amb compromís de contractació o inserció. En funció de 
les entitats beneficiàries, es distingeixen dues línies d’actuació:  

La línia 1 s’adreça a empreses amb establiment operatiu, sucursal o delegació a Catalunya, a associacions 
d’empreses, gremis i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia, que es comprometin a contractar, com a mí-
nim, el 60% de l’alumnat atorgat (amb almenys el 75% d’assistència a l’acció formativa), per tal de cobrir un lloc 
de treball vinculat de manera inequívoca a la formació rebuda.  

La línia 2 s’adreça a centres o entitats de formació inscrits al Registre de centres i entitats de formació del SOC, 
que es comprometin a inserir en empreses, com a mínim, el 60% de l’alumnat atorgat (amb almenys el 75% 
d’assistència a l’acció formativa), per tal de cobrir un lloc de treball vinculat de manera inequívoca a la formació 
rebuda. 

384 persones n’han estat beneficiàries durant l’any 2014 i s’ha atorgat un pressupost d’ 1,2 milions d’euros. 
                                                           
17 La participació de treballadors ocupats ha de ser almenys del 60% del total de persones participants. Les persones desocupades poden re-
presentar fins un 40%. Cal tenir en compte que si bé la informació tant de pressupost com de participants es refereix a l’any natural, 
l’execució abasta dos anys. 
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S’ha dut a terme la segona fase del Programa Joves per a l’ocupació, iniciat el 2013, en el marc de la qual s’han 
desenvolupat accions ocupacionals integrades que faciliten la inserció laboral i la qualificació de les persones jo-
ves desocupades d’entre 16 i 24 anys i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual 
o superior al 33%. El Programa combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i 
adquisició d’experiència professional en empreses i facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el 
seu retorn al sistema educatiu. Durant l’any 2014 un total de 2.603 persones joves s’han beneficiat d’aquest 
Programa amb un pressupost atorgat de 10,9 milions d’euros. Pel que fa l’experiència professional de la convoca-
tòria 2013, aquest any 2014 s’han beneficiat 434 persones amb un pressupost atorgat d’1,2 milions d’euros. 

Es manté i reforça el Programa Treball i Formació dirigit a les persones perceptores de renda mínima d’inserció 
amb experiència laboral anterior, amb preferència per les persones que reuneixin alguna de les característiques 
següents: el menor temps que resti per esgotar el període màxim de cobrament de l’RMI; tenir càrregues famili-
ars; edat entre 40 i 55 anys; famílies monoparentals. Se n’augmenta la dotació i s’incorporen les entitats sense 
ànim de lucre com a entitats promotores que hi poden participar al Programa. Durant l’any 2014, un total de 985 
persones s’han beneficiat d’aquest Programa amb un pressupost atorgat de 7,8 milions d’euros. 

Així mateix, es combina l’experiència professional amb formació per millorar l’ocupabilitat de les persones atura-
des, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, per facilitar 
la seva inserció laboral. Les accions formatives han d’estar incloses en el catàleg d’accions formatives professio-
nalitzadores certificables per tal que permetin que la persona en situació d’atur pugui integrar-se en un possible 
itinerari ocupacional, així com d’experiència laboral. Durant l’any 2014, se n’han beneficiat 2.115 persones, amb 
un pressupost atorgat de 17,9 milions d’euros. 

El Programa Treball als barris inclou programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la in-
serció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció, programes de qualificació professional, programes 
mixtos de formació i treball, programes d’experienciació laboral i programes de desenvolupament local. Correspon 
a cada municipi el disseny i la planificació sobre quines de les actuacions poden encaixar millor en el seu propi 
projecte.  Al llarg de 2014 s’han beneficiat 16.424 persones amb un pressupost atorgat de 26.943.000 euros. 

El Programa Aprenent i treballant incorpora un conjunt d’accions i iniciatives mixtes de formació i ocupació que 
tenen per objecte la qualificació professional dels i de les joves en un règim d’alternança d’activitat laboral en una 
empresa amb l’activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació. Les 
accions formatives poden estar adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat, tot i que també poden 
incloure formació complementària no associada als certificats per donar resposta a necessitats formatives espe-
cífiques del sector d’activitat. Els seus col·lectius destinataris són els joves en situació d’atur, majors de 16 i me-
nors de 30, que no tinguin la qualificació professional obtinguda i reconeguda pel sistema de formació professio-
nal per a l’ocupació o del sistema educatiu, requerida per concertar un contracte en pràctiques per al lloc de tre-
ball o ocupació objecte del contracte. Durant l’any 2014, un total de 56 persones s’han beneficiat d’aquest Pro-
grama amb un pressupost atorgat de 243.793,74 euros. 

Desenvolupament local 

Els programes de desenvolupament local tenen per objectiu promoure la identificació i concreció de les oportuni-
tats d’ocupació dels diferents territoris de Catalunya. Donen suport a actuacions de planificació estratègica, di-
namització territorial, i innovació en matèria d’ocupació i desenvolupament local. Aquesta promoció es duu a ter-
me per mitjà d’accions i mesures encaminades a la generació d’ocupació, la creació d’activitat empresarial, i la 
dinamització i l’impuls del desenvolupament econòmic local. Inclou el Programa de suport i acompanyament a la 
planificació estratègica; el Programa de foment del desenvolupament local; el Programa d’agents d’ocupació i 
desenvolupament local i el Projecte Treball a les 7 comarques. Durant l’any 2014, un total de 1.882 persones 
s’han beneficiat d’aquests programes amb un pressupost atorgat total de 7,2 milions d’euros. 

Orientació 

L’orientació integra els serveis que s’ofereixen a les oficines de Treball i els programes d’informació, acompanya-
ment, motivació i assessorament que, tenint en compte les circumstàncies personals i professionals de la perso-
na usuària, li permetin conèixer les seves capacitats i els seus interessos, així com gestionar el seu itinerari de 
qualificació, la cerca d’ocupació o la posada en marxa d’iniciatives empresarials. 

Les oficines de treball del SOC ofereixen un servei d’assessorament i orientació de primer nivell, més o menys in-
tens en funció del col·lectiu (Qüestionari de factors d’ocupació) que consisteix en una sessió grupal i un assesso-
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rament ocupacional individual, amb l’objectiu que la persona conegui els diferents serveis o programes que el 
SOC li pot oferir per treballar els aspectes de la seva ocupació on s’hagin detectat mancances, o l’itinerari indivi-
dual més complert en el cas que la persona no tingui definit el seu objectiu professional i necessiti un servei més 
integral. A les sessions grupals hi han participat 41.000 persones i a les sessions d’orientació 49.532 persones.  

Les aules de recerca intensiva de feina (aules actives i aules d’alt rendiment en enfocament laboral) tenen com a 
objectiu accelerar la incorporació al mercat de treball d’aquelles persones inscrites al SOC que estan en procés 
de recerca de feina i compten amb un projecte professional definit i viable.  

A aquesta orientació s’afegeix la que es fa als Espais de recerca de feina on es posa a disposició de les persones 
demandants d’ocupació assessorament, recursos i eines que els permetin optimitzar la recerca de feina i trobar 
un lloc de treball adient al seu objectiu professional. Es treballa la recerca de feina a través dels diversos portals 
d’ocupació de la xarxa i mitjançant l’optimització de les candidatures de les persones participants. El pressupost 
atorgat el 2014 ha estat d’1,7 milions d’euros i ha beneficiat 1.322 persones. 

D’altra banda, el Programa Orientació i acompanyament a la inserció té per objectiu millorar el posicionament de 
la persona envers la seva inserció, oferint a les persones demandants de feina un servei que els permeti identifi-
car el seu perfil competencial i desenvolupar les competències necessàries per incorporar-se de nou al mercat de 
treball. S’articula en dos nivells, un primer nivell d’informació i assessorament que es porta a terme mitjançant la 
xarxa d’oficines de Treball amb mitjans propis, i un segon nivell d’orientació més especialitzat que es duu a terme 
en col·laboració amb entitats públiques i privades. El 2014 s’ha atorgat un pressupost de 5 milions d’euros, i hi ha 
hagut 15.787 persones beneficiàries. 

Així mateix, cal tenir en compte els participants en el Programa PREPARA,18 que d’ençà de la seva aprovació el fe-
brer de 2011 ha tingut 103.043 participants que s’han beneficiat dels itineraris individualitzats i personalitzats 
d’inserció professional i de les mesures de polítiques actives d’ocupació encaminades a la requalificació i / o re-
inserció professional. D’altra banda, aquest Programa atorga un ajut econòmic d’acompanyament a percebre du-
rant sis mesos per import del 75% de l’IPREM vigent, és a dir, 400 euros mensuals, excepte si la persona benefi-
ciària té a càrrec com a mínim a tres membres de la unitat familiar, cas en que l’ajut és de 452,3 euros (el 85% 
de l’IPREM vigent). El col·lectiu beneficiari del Programa PREPARA no computa com a beneficiaris de prestacions 
d’atur.  

També cal fer referència a la signatura d’un conveni de col·laboració entre el SOC i la Secretaria d’Universitats i 
Recerca per a l’impuls a la inserció i la millora de l’ocupabilitat dels estudiants universitaris de darrers cursos, 
graduats universitaris i doctorats. El pressupost atorgat per a aquesta iniciativa ha estat d’1,8 milions d’euros, a 
càrrec del pressupost 2013 i les persones beneficiàries previstes per al curs 2013-2014 han estat 26.000. 

Finalment, cal tenir en compte les activitats de la Xarxa EURES19 les activitats de la qual durant l’any 2014 s’han 
centrat en dos objectius principals. En primer lloc, promoure la mobilitat i facilitar informació de la xarxa a de-
mandants d’ocupació, universitats, col·legis professionals, altres gestors d’ocupació, alumnes i altres persones 
usuàries. El total de les consultes sobre mobilitat europea rebudes pel personal assessor EURES ha estat de 
8.818 consultes de demandants d’ocupació i 1.580 consultes de persones empresàries. D’altra banda, les activi-
tats de difusió de la xarxa EURES es realitzen mitjançant sessions de formació, tallers, jornades i xerrades on han 
participat 1.094 persones. Un segon objectiu ha estat realitzar diferents processos de selecció de persones per 
treballar a empreses europees i per iniciar una formació dual a Alemanya. S’han dut a terme 14 processos de se-
lecció a Catalunya per reclutar persones per treballar a diferents empreses europees dels sectors de la sanitat, 
l’hostaleria i l’enginyeria, entre d’altres. Els països de destinació d’aquestes vacants han estat, principalment, 
Alemanya, Regne Unit, Bèlgica, Holanda i Finlàndia. En aquests processos s’han convocat més de 1.000 perso-
nes. 

Intermediació  

Les ofertes d’ocupació que arriben a l’Administració catalana es canalitzen a través de les seixanta-nou oficines 
del SOC que conformen la Xarxa ocupacional del SOC i del portal Feina Activa.20 Les empreses han registrat 
                                                           
18 Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur. Creat per Reial decret llei 1/2011, el Reial 
decret llei 1/2013 el prorroga automàticament, per períodes de sis mesos, mentre la taxa d’atur sigui superior al 20%. 
19 EURES és una xarxa de cooperació entre la Comissió Europea, els serveis públics d’ocupació dels països de l’Espai Econòmic Europeu i Su-
ïssa, les organitzacions sindicals i patronals, i altres representants regionals i nacionals relacionats amb el món de l’ocupació que té com a ob-
jectius afavorir l’exercici del dret a la mobilitat internacional de la mà d’obra dins del territori EURES, millorar el funcionament del mercat de 
treball europeu, i analitzar la situació i les tendències dels mercats de treball dels diferents països d’Europa. 
20 Les dades s’han extret de l’Estadística d’ofertes de lloc de treball actualitzades a 13.01.2015. 
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16.605 ofertes amb lloc de treball a Catalunya (el 54% més que el 2013) a les oficines dels serveis públics 
d’ocupació i 14.501 al portal Feina Activa (el 36,07% més que 2013).  

Aquestes ofertes afectaven a 68.480 llocs de treball, 21 el 41% més que el 2013. 

Al portal Feina Activa, a més de les ofertes registrades per les empreses,  també es publiquen les ofertes públi-
ques per accedir a la plantilla de personal funcionari de les administracions públiques catalanes, els seus orga-
nismes autònoms, entitats públiques empresarials i consorcis; les ofertes recollides d’internet que s’incorporen 
automàticament i les ofertes dels portals Infoempleo, Yaencontre i Infofeina. 

El 2014 s’han formalitzat 2.441.617 contractes de treball a Catalunya. Atesos els llocs de treball oferts a les ofer-
tes d’ocupació registrades a les oficines dels serveis públics d’ocupació i al portal d’internet Feina Activa, el SOC, 
ha intermediat en el 2,8% dels contractes. 

Finalment, cal assenyalar que a Catalunya hi ha 229 agències de col·locació autoritzades, a les quals es destina 
un pressupost de 3,5 milions d’euros, i que han beneficiat 11.962 persones. 

A continuació es desglossa la programació del SOC pel  2014 a la taula següent.22  

TAULA III- 28. Programació del Servei d’Ocupació de Catalunya, 2014 

Àmbit Pressupost Persones beneficiàries  
Total 184.932.783,9 263.701 

Orientació 8.032.682,2 143.641 

   Espais de recerca de feina 1.768.000,0 11.322 

   Accions d'orientació i acompanyament a la inserció 5.039.123,6 15.787 

   Orientadors de les oficines de treball 1.225.558,5 90.532 

   Actuacions amb universitats 0 26.000 

Formació 80.604.947,5 92.996 

   FOAP 45.703.701,1 21.517 

   Beques i recursos acceptats 3.370.334,5 n.d. 

   Formació professional persones ocupades  (CONFORCAT) 19.706.714,0 61.767 

   CIFO 4.140.991,9 3.305 

   Acord marc formació hostaleria i turisme 1.124.291,0 771 

   Conveni Fundació INFORM 2.500.000,0 1.020 

   Conveni Escola Oficial Idiomes 124.745,0 210 

   Conveni IMET Vilanova i la Geltrú 240.000,0 28 

   Apren.cat 252.668,6 1.200 

   Formació i Inserció 2.100.000,0 610 

   Conveni Consell de Cambres 65.000,0 _ 

   Conveni Consorci Parc Mar Salut (Acredita't) 65.598,8 60 

   Intercanvis internacionals (Leonardo i Eurodissea) 34.960,0 11 

Programes amb contractació 69.351.397,7 24.140 

   Fem ocupació per a joves 2.715.384,0 1.139 

   Forma i Insereix 1.226.847,7 384 

   Joves per a l'ocupació 12.338.118,6 3.037 

   Treball i formació persones sense prestació 17.996.052,0 2.115 

                                                           
21 Una oferta pot incloure més d’un lloc de treball. 
22 Les mesures relatives a emprenedoria i als col·lectius amb especials dificultats d’integració laboral (els ajuts al manteniment de llocs de 
treball de persones discapacitades en centres especials de treball) les gestiona directament el Departament d’Empresa i Ocupació. Les mesu-
res destinades al foment de l’emprenedoria s’analitzen al Capítol I. 
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Àmbit Pressupost Persones beneficiàries  
   Treball als barris 26.943.000,0 16.424 

   Treball i formació RMI 7.888.201,4 985 

   Aprenent i treballant 243.793,7 56 

Programes desenvolupament local 7.244.244,9 1.882 

   Suport al desenvolupament local 7.244.244,9 1.882 

Altres 16.137.878,4 1.042 

   Jocs del Mediterrani (Ajuntament Tarragona) 67.095,0 75 

    Consroci Barri de la Mina 329.551,8 949 

    Sintel 273.892,6 18 

    Contractes, convenis i assistències tècniques 13.330.358,9 _ 

   Modernització serveis públics d'ocupació 2.136.980,0 _ 

Agències de col·locació 3.561.633,0 11.962 
Unitat: euros i persones. 
Nota: mitjana anual. 
Font: Memòria del Servei d’Ocupació de Catalunya 

D’altra banda, a través de la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals s’han gestionat mesures incloses dins el 
Programa Igualtat, qualitat i integració laboral. Entre aquestes, s’ha de fer referència a les actuacions destinades 
a impulsar la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral facilitant la inserció sociolaboral dels col·lectius amb més 
dificultats. Així, s’aproven ajuts a les accions relatives a les unitats de suport a l’activitat professional dels centres 
especials de treball, els ajuts a la integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió a través d’empreses 
d’inserció  i el Programa Treball amb suport (3,3 milions d’euros). S’inclouen també en el marc d’aquest Programa 
els ajuts al manteniment de llocs de treball de persones discapacitades en centres especials de treball.  

Així mateix, cal tenir en compte el pes de les bonificacions a la contractació en el conjunt de la despesa destinada 
a foment de l’ocupació. La política d’incentius a la contractació, que gestiona l’Estat, té un pes important en el 
pressupost destinat a foment de l’ocupació, a les quals els Pressupostos Generals de l’Estat el 2014 van destinar 
inicialment 1.222 milions d’euros.  

2.2. POLÍTIQUES PASSIVES D’OCUPACIÓ 

2.2.1. PERSONES BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS D’ATUR 

La mitjana anual de persones beneficiàries de prestacions d’atur (359.878 persones) ha disminuït el 12,5% res-
pecte l’any anterior.  
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GRÀFIC III- 14. Persones beneficiàries de prestacions d’atur. Catalunya 2007-2014 

 
Unitat: persones. 
Nota: mitjana anual. 
Font: elaboració pròpia a partir dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

En l’àmbit estatal, la mitjana anual de beneficiaris de prestacions d’atur (2.542.977 persones) ha disminuït 
l’11,2%.  

La taxa de cobertura23 continua disminuint i se situa en el 64,2 %, el 5,4% menys que l’any anterior. En l’àmbit es-
tatal, la taxa és del 58,9%, el 5,4% menys que el 2013. 

Pel que fa a la distribució de les persones beneficiàries de prestacions d’atur en funció del sexe, el 51,2% són 
homes i el 48,8% dones.24 

GRÀFIC III- 15. Evolució de la taxa de cobertura. Catalunya i Espanya, 2008-2014 

 
Unitat: percentatges. 

                                                           
23 Taxa de cobertura bruta: Total de beneficiaris / (aturats registrats SISPE amb experiència laboral + beneficiaris del subsidi d’eventuals 
agraris) 
24 Sense tenir en compte les persones que reben la renda activa d’inserció, respecte les quals no s’ha disposat de la distinció en funció de se-
xe. 
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Nota: mitjana anual. 
Font: elaboració pròpia a partir dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

De les 594.000 persones registrades com a aturades a Catalunya, en mitjana anual, 234.122 no cobraven cap 
tipus de prestació d’atur, 8.335 persones més que l’any anterior. Així mateix, mentre que la mitjana anual 
d’aturats registrats ha disminuït el 6,9% respecte el 2013, el nombre de persones beneficiàries de prestacions 
d’atur ha disminuït més, el 12,5%. En comparació amb l’atur estimat de l’Enquesta de Població Activa (772 mil 
persones l’any 2014), aquesta diferència seria molt superior (412.122 persones que no perceben prestació) i per 
tant la taxa de cobertura seria considerablement inferior.  

2.2.1.1. PRESTACIONS DE NIVELL CONTRIBUTIU 

La mitjana anual de persones beneficiàries de prestacions contributives el 2014 ha estat de 174.630, el 19,1 % 
menys que l’any anterior. Respecte del total de persones beneficiàries de prestacions d’atur, les persones que 
perceben prestacions contributives representen el 48,5%, dada que indica la pèrdua de pes de la prestació con-
tributiva respecte del total.    

El 51,9% de les persones beneficiàries de prestacions contributives són homes.  

L’extinció del contracte temporal és la causa majoritària d’accés a la prestació (38,9%), i ha augmentat el seu pes 
respecte l’any anterior (31,2%). Han perdut pes, per contra, l’acomiadament exprés25 (19,3%) i l’acomiadament 
objectiu (19,0%). 

2.2.1.2. PRESTACIONS DE NIVELL ASSISTENCIAL 

La mitjana de persones beneficiàries de prestacions del nivell assistencial ha estat de 153.294, el 8,8% menys 
que l’any anterior. Aquestes representen el 42,5% del total de persones que perceben prestacions d’atur. El 
50,4% de les persones que l’any 2014 reben aquesta prestació són homes.  

En funció de tipus de subsidi, el col·lectiu que més pes té és el de les persones més grans de 55 anys que han es-
gotat una prestació o subsidi previs, que representen el 31,7%  del total. El següent col·lectiu és el de les perso-
nes menors de 45 anys que han esgotat prestacions d’atur que representen el 27,2% del total i dins aquest 
col·lectiu, destaquen les persones que han esgotat una prestació de 6 mesos o més de durada, que representen 
el 19%. Les persones més grans de 45 anys que han esgotat una prestació prèvia i els que no tenien el període 
mínim cotitzat per a accedir a una prestació contributiva representen el 15% i el 16,8% respectivament del total 
de persones que reben una prestació del nivell assistencial.  

2.2.1.3. RENDA ACTIVA D’INSERCIÓ 

Pel que fa a la mitjana anual de persones beneficiàries de la renda activa d’inserció, el 2014 ha estat de 31.953 
persones, el 16,7% més que l’any anterior. El mes de desembre, però, 32.605 persones rebien aquesta prestació, 
el 9,8% més que el mateix mes de l’any anterior. 

En relació amb el total de persones que reben prestacions d’atur, el nombre de beneficiaris de la renda activa 
d’inserció representa el 9%. En l’àmbit de l’Estat, les persones que reben la renda activa d’inserció (261.778) re-
presenten el 10,2% del total de persones que reben prestacions d’atur i han augmentat el 4,5% respecte l’any an-
terior. 

2.2.2. DESPESA EN PRESTACIONS D’ATUR 

L’any 2014 la despesa en prestacions d’atur ha estat de 3.943,9 milions d’euros a Catalunya, el 18,7% menys 
que l’any 2013. Aquesta despesa ha representat el 16% de l’import de la despesa en prestacions d’atur en el 
conjunt de l’Estat, que ha estat de 24.569 milions d’euros el 17,5% menys que l’any anterior.  

El descens de la despesa s’explica tant per la disminució de persones beneficiàries de prestacions i la pèrdua de 
pes de les prestacions contributives, a causa essencialment de l’atur de llarga durada però també de 
l’enduriment de les condicions d’accés a les prestacions introduït l’any 2013, com per la disminució de l’import 
de la prestació contributiva d’ençà de la reforma feta pel Reial decret llei 20/2012, que va disminuir el percentat-

                                                           
25 Acomiadament tramitat d’acord amb la Llei 45/2002.  
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ge aplicable a la base reguladora a partir del setè mes de prestació i va eliminar la bonificació del 35% que 
s’aplicava a les cotitzacions socials corresponents al treballador que assumia el Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

El 73,3% de la despesa en prestacions d’atur a Catalunya s’ha destinat a prestacions contributives, 2.893,7 mili-
ons d’euros, el 22,3% menys que el 2013.  

En prestacions assistencials la despesa ha estat de 889 milions d’euros, el 10,1% menys que l’any anterior. 
Aquest import ha representat el 22,5% respecte del total de despesa en prestacions a Catalunya. La despesa en 
renda activa d’inserció, 161,2 milions d’euros, ha continuat la tendència ascendent a un ritme similar (16,3%) 
que l’any anterior. Sobre el conjunt de despesa en prestacions d’atur representa el 4,2%.  

GRÀFIC III- 16. Despesa en prestacions d’atur, Catalunya, 2007-2014 

 
Unitat: milions d’euros. 
Nota: mitjana anual. 
Font: elaboració a partir de dades Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

L’import líquid mig de la prestació contributiva ha estat de 782 euros mensuals. Aquest import ha estat de 849 
euros mensuals pels homes i 709,2 euros mensuals per a les dones. En el conjunt de l’Estat l’import mig líquid és 
de 741,9 euros mensuals (802 euros els homes, 672,3 euros les dones). 

L’import de la prestació de nivell assistencial i de la renda activa d’inserció és el 80% de l’indicador públic de ren-
da d’efectes múltiples (IPREM) vigent que, com els darrers anys, ha estat de 426 euros mensuals.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 En cas de pèrdua de feina a temps parcial, l’import es percep en proporció a les hores prèviament treballades en l’últim contracte. 
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3. RELACIONS LABORALS 

3.1. LA CONFLICTIVITAT LABORAL 

3.1.1. VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS 

En aquest apartat s’analitzen les vagues i els tancaments patronals que han tingut lloc durant l’any 2014, em-
prant com a font les dades publicades pel Departament d’Empresa i Ocupació,27 actualitzades el 13 de març de 
2015. 

Vagues 

Enguany s’han produït 156 vagues a Catalunya, el 17% menys que l’any 2013, la qual cosa marca un canvi de 
tendència respecte dels anys anteriors. Així doncs, durant els anys 2012 i 2013 es va constatar una tendència a 
l’alça que contrasta amb la de l’any 2014, tal i com es pot observar als gràfics següents. De la mateixa manera 
que els anys anteriors, el 100% de les vagues han estat amb preavís. 

També s’observa enguany un canvi de tendència pel que fa a les persones treballadores participants a les vagues 
i les jornades no treballades, atès que es produeix un decrement notable respecte de l’any anterior, en què es va 
observar un increment significatiu. Així, s’observa un decrement del 60,7% pel que fa a les persones participants i 
un decrement del 27,5% pel que fa a les jornades no treballades. A diferència de l’any anterior, s’observa un de-
crement interanual del 28,9% pel que fa a les hores no treballades, si bé les hores no treballades per treballa-
dor/a augmenten el 82,4%. 

 

                                                           
27 Estadística de vagues i tancaments patronals, dades gener de 2015. Observatori d’Empresa i Ocupació. Consulta a 
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/vagues/2015/arxius/Vagues201501.p
df. 

http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/vagues/2015/arxius/Vagues201501.pdf�
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/vagues/2015/arxius/Vagues201501.pdf�


 

43 

MEMÒRIA 
SOCIOECONÒMICA 

I LABORAL DE 
CATALUNYA 2014 

 
GRÀFIC III- 17. Vagues, treballadors participants i jornades no treballades. Catalunya, 2010-2014 

Vagues 

 
Unitats: nombre de vagues. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció. 

Treballadors/ores participants 

 
Unitats: nombre de treballadors/ores. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció. 

Jornades no treballades 

 
                                                           Unitats: nombre de jornades.   
                                                           Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació.     

Si s’analitzen les vagues per sector d’activitat, es pot observar un decrement del nombre de vagues en el sector 
de la indústria (16 vagues menys), serveis (14 vagues menys), si bé es manté el nombre de vagues en el sector 
de la construcció. Pel que fa al sector de l’agricultura, enguany no s’ha produït cap vaga, a diferència de l’any an-
terior, en què se’n van produir dues. Partint d’aquestes dades, es constata un canvi de tendència interanual res-
pecte de l’any 2013, en què es van produir increments interanuals en els quatre sectors. 

Si bé s’ha produït un decrement pel que fa al nombre de vagues, el nombre de treballadors/ores participants ha 
augmentat en el sector de la indústria (15,8%) i en el de la construcció (3,7%). No obstant això, cal destacar el 
decrement dels treballadors participants en les vagues del sector dels serveis, atès que aquest ha estat del 76%, 
que contrasta amb l’increment interanual del 208,1% que es va observar l’any 2013. Pel que fa a l’índex 
d’incidència, es produeix el fenomen invers a l’observat l’any anterior. Així doncs, es produeixen decrements en 
els sectors de la construcció i serveis, de 25,9 i 8,7 punts percentuals, respectivament. En canvi, en el sector de 
la indústria, l’índex d’incidència augmenta 5,1 punts percentuals.  

Quant a les hores no treballades per persona treballadora, es produeix un canvi de tendència pel que fa al sector 
serveis i de la indústria. En el sector serveis es treballa 25,9 hores menys per persona treballadora, a diferència 
de l’any anterior, en què es va observar un increment interanual de 4 hores. En el sector industrial es produeix un 
increment de les hores no treballades per persona treballadora (5 hores), mentre que l’any anterior es va produir 
un descens de 3 hores. En el sector de la construcció es manté la tendència a la baixa, si bé enguany el decre-
ment és més significatiu que l’any anterior (enguany és de 8 hores i l’any 2013 fou d’una hora).  

Si s’analitzen les vagues segons el subsector d’activitat econòmica en què es produeixen, els sectors més conflic-
tius han estat el de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (14 vagues); el de les telecomunicacions (13 va-
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gues), el de les activitats relacionades amb l’ocupació (13 vagues) i el del transport terrestre i per canonades (11 
vagues). S’observa un canvi de tendència respecte de l’any anterior en els quatre subsectors esmentats. Així, en 
el de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs es produeix un increment interanual de 8 vagues, a diferència de 
l’any anterior, en què se’n van produir 6 menys. El subsector de les telecomunicacions ha patit un augment de 5 
vagues, mentre que l’any anterior, amb 8 vagues, no figurava com a un dels sectors més conflictius. Cal destacar 
un decrement en el subsector de les activitats relacionades amb l’ocupació, que, tot i ser un dels més conflictius, 
ha registrat 8 vagues menys. Finalment, en el subsector del transport terrestre i per canonades hi ha hagut 5 va-
gues menys que l’any anterior.  

Durant l’any 2014 s’han registrat vagues en subsectors en què no va haver-hi conflictivitat l’any 2013, sent el 
més destacat el del cinema i vídeo i enregistrament de so, amb 7 vagues. D’altres subsectors són: activitats es-
portives i d’entreteniment (5); indústries de productes alimentaris (3); altres materials de transport (3); seus cen-
trals i consultoria empresarial (2); activitats associatives (2); serveis d’allotjament (2); venda i reparació de vehi-
cles de motor (1); indústries de productes alimentaris (1); fabricació de begudes (1); ràdio i televisió (1); activitats 
auxiliars de mediació financera (1) i activitats jurídiques i de comptabilitat (1). 

Altrament, hi ha hagut algun subsector conflictiu durant l’any 2013 i que enguany no té cap vaga registrada, sent 
el més destacat el de la mediació financera, que l’any anterior va registrar 7 vagues. Altres subsectors són: cautxú 
i plàstic (3), transport aeri (2); recerca i desenvolupament (2); agricultura, ramaderia i caça (1); pesca i aqüicultu-
ra (1) i serveis a edificis i de jardineria (1). 

Si bé s’ha dit a l’inici d’aquest apartat que, a nivell global, s’observa una tendència a la baixa dels treballadors 
participants en les vagues, cal destacar alguns subsectors en els quals s’ha produït un increment significatiu dels 
treballadors participants. El més destacat ha estat el dels vehicles de motor, remols i semiremolcs, atès que hi ha 
hagut 17.823 treballadors participants més que l’any anterior. També mereixen menció el sector de les teleco-
municacions (9.502 treballadors més); el de la metal·lúrgia (4.089 treballadors més); el de les activitats postals 
(1.269 treballadors més); el de les activitats administratives i d’oficina (976 treballadors més) i el de l’energia 
elèctrica i gas (382 treballadors més). 

Pel que fa als decrements, el més significatiu s’ha produït en el transport terrestre i per canonades, que, tot i ser 
un dels subsectors amb més vagues, en aquestes hi han participat 64.500 treballadors menys que l’any anterior. 
També cal destacar el sector de l’educació, amb 49.764 treballadors participants menys i el de l’Administració 
Pública, defensa i Seguretat Social obligatòria, amb 6.165 treballadors participants menys. 

L’índex d’incidència de les vagues ha estat del 51,9%, 2,4 punts percentuals més que l’any anterior, seguint la 
tendència a l’alça del 2013. Si es desagrega l’índex d’incidència per àmbit funcional s’observa que, de la mateixa 
manera que l’any anterior, decreix l’índex de les vagues convocades per tots els centres d’una empresa (25,3 
punts percentuals menys que l’any anterior). En canvi, s’observa un canvi de tendència pel que fa a les vagues 
convocades per un conjunt d’empreses, atès que s’observa un decrement de 28,3 punts percentuals en el seu 
índex d’incidència, mentre que l’any 2013 es va produir un increment significatiu. Pel que fa a les vagues convo-
cades per alguns centres es manté la tendència a l’alça, si bé l’increment (18,5 punts percentuals) és menys re-
llevant que l’any anterior (66,5 punts percentuals). Mereixen una menció especial les vagues de caràcter sectori-
al, ja que el seu índex d’incidència ha estat del 94,3%, 62 punts percentuals més que l’any 2013. 

Pel que fa als tipus d’empresa, la majoria de les vagues, el 85,9%, s’han produït a l’empresa privada, seguint la 
tendència dels anys anteriors. No obstant això, s’observa un decrement interanual de 33 vagues i el seu índex 
d’incidència ha augmentat 2,3 punts percentuals. Enguany hi ha hagut 21 vagues a l’empresa pública, una més 
que l’any anterior, si bé el seu índex d’incidència ha disminuït 1,2 punts percentuals. Enguany s’ha produït una 
vaga a les empreses públiques i privades conjuntament, igual que l’any anterior. Cal destacar el seu índex 
d’incidència, atès que ha estat del 100%, 77,2 punts percentuals més que l’any anterior. En canvi, s’han produït 
decrements molt significatius pel que fa als índex d’incidència de les vagues que s’han produït a l’Administració 
central i organismes autònoms (50 punts percentuals) i a les administracions autonòmiques i organismes auto-
nòmics (61,9 punts percentuals). Enguany no s’han produït vagues a l’Administració de la Seguretat Social ni a 
les Administracions locals.  

Si s’analitzen les vagues segons l’àmbit del conveni al qual pertanyen les empreses on es produeix la vaga, es pot 
observar com la majoria, el 51,3%, s’han produït en empreses amb conveni d’àmbit sectorial, seguint la tendèn-
cia dels anys anteriors. No obstant això, i, a diferència de l’any anterior, s’ha produït un decrement del 41,6% en 
aquestes vagues. El 26,3% de les vagues han estat en empreses amb conveni d’àmbit d’empresa i s’ha produït 
un increment interanual (7,9%), si bé aquest ha estat menys significatiu que el de l’any anterior (40,7%). Enguany 
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hi ha hagut 10 vagues que s’han produït en empreses amb conveni de grup d’empreses, el doble que l’any ante-
rior. Cal destacar un increment notable, del 212,5% de les vagues produïdes en empreses on no existeix conveni. 

Pel que fa als motius pels quals s’han convocat les vagues, i, tal i com es pot veure al gràfic següent, el 21,2% de 
les vagues han estat motivades per organització/sistemes de treball. Es constata un increment interanual del 
65% de les vagues per aquest motiu. Altrament, pel que fa a les vagues causades per impagament de salaris que 
l’any 2013 van ocupar la primera posició, es constata un decrement del 37,8%, si bé hi ha hagut 94.135 treba-
lladors participants més que l’any 2013. Cal destacar també un decrement del 48,8% de les vagues causades per 
regulació de l’ocupació, la qual cosa contrasta també amb un increment de 4.029 treballadors participants. En-
guany s’han produït 3 vagues per pressió per negativa a negociar un conveni i una vaga per millores de col·lectius 
sense conveni, mentre que l’any 2013 no se’n va produir cap. A contrario sensu, durant l’any 2013 es van produir 
tres vagues causades per interpretació de les clàusules del conveni vigent i 1 vaga per reconversió industrial i en-
guany no hi ha hagut vagues per aquests motius.  

GRÀFIC III- 18. Vagues amb incidència a Catalunya segons motivació. Catalunya, 2013-2014 

 
Unitats: nombre de vagues. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

En relació amb l’àmbit territorial de les vagues, la majoria, el 64,1%, són d’àmbit municipal, seguint la tendència 
dels anys anteriors. No obstant això i, a diferència de l’any 2013, es constata un decrement del 16,7% de les va-
gues d’aquest àmbit. El decrement interanual més notable s’ha produït en les vagues d’àmbit estatal (29,7%), 
també canviant la tendència de l’any anterior. El nombre de vagues d’àmbit comunitari s’ha mantingut estable i, 
pel que fa a les vagues d’àmbit comarcal, enguany n’hi ha hagut dues i l’any anterior no se’n va registrar cap. 
Conseqüentment amb la davallada del nombre de treballadors participants en les vagues, a nivell general, 
s’observen decrements dels treballadors/ores en tots els àmbits territorials, sent els més destacats el comunitari 
i l’estatal (91,3% i 88,8%, respectivament), de la qual cosa també se’n desprèn la tendència contrària a l’any an-
terior. 

Pel que fa a l’índex d’incidència de les vagues segons el seu àmbit territorial, les d’àmbit comarcal són les que el 
tenen més elevat (100%), la qual cosa no es pot comparar amb l’any anterior atès que, tal i com s’ha dit anteri-
orment, no hi va haver cap vaga d’aquest àmbit. El segon lloc l’ocupen les vagues d’àmbit municipal, amb un ín-
dex d’incidència del 95,6%, 1,8 punts percentuals menys que l’any 2013. A diferència de l’any anterior, també ha 
disminuït l’índex d’incidència de les vagues d’àmbit estatal i provincial, 28,3 i 3,1 punts percentuals, respectiva-
ment. En les vagues d’àmbit comunitari, l’índex d’incidència ha estat 10,9 punts percentuals superior a les de 
2013. 

Si s’analitzen les vagues segons el seu àmbit provincial, Barcelona segueix sent la província amb un nombre més 
elevat de vagues, el 85,9% del total, si bé es constata un decrement del 21,2% respecte de l’any 2013. Enguany 
cal destacar un increment del 68% de les vagues a Lleida, la qual cosa situa aquesta província en el segon lloc. A 
Girona i  a Tarragona s’han produït decrements del 15,4% i 12,2%, respectivament. Tal i com es pot observar a la 
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taula següent, s’ha produït un decrement molt significatiu pel que fa, tant als centres de treball implicats com als 
treballadors implicats, a diferència de l’any anterior.  

TAULA III- 29. Nombre de vagues, centres de treball implicats i plantilla, segons àmbit territorial. Catalunya, 
2013-2014 

      Centres de treball implicats 

Àmbit territorial Vagues Centres Plantilla 

Barcelona 
2013 170 8.389 257.329 
2014 134 239 114.968 

Girona 
2013 39 1.212 17.552 
2014 33 63 6.283 

Lleida 
2013 25 553 12.284 
2014 42 63 6.173 

Tarragona 
2013 41 1.832 27.087 
2014 36 61 8.121 

Unitats: nombre de vagues, centres i treballadors/ores convocats. 
Nota: en aquesta taula totes les vagues estan desagregades provincialment, és a dir, a més dels conflictes d’àmbit provincial, aquelles vagues 
d’àmbit de comunitat autònoma estan desagregades per províncies. S’observen diferències entre el nombre de vagues desagregades territo-
rialment que comptabilitza el Departament d’Empresa i Ocupació i el que comptabilitza el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, atès que 
empren criteris diferents. Mentre que el Ministeri imputa una vaga supraprovincial a totes les províncies convocades, tant si té incidència com 
si no en té, el Departament només la computa a les províncies a les quals té incidència. Això provoca que, pel que fa al nombre de vagues, 
centres i plantilla convocada, la suma de les quatre províncies no quadri amb el total de Catalunya. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

De les 156 vagues amb incidència a Catalunya, n’han acabat el 94,9%, seguint la tendència dels anys anteriors. 
També de manera coincident amb els anys anteriors, el percentatge més elevat de vagues, el 75,7%, l’ostenten 
aquelles acabades per la finalització el temps fixat en la convocatòria. El 16,9% han finalitzat per negociació di-
recta entre les parts; el 4,7%, per decisió dels treballadors; el 2%, per mediació de tercers i el 0,7% restant, per 
tancament patronal. Enguany no hi ha hagut cap vaga finalitzada per causes no determinades, de la mateixa ma-
nera que l’any anterior. En canvi, l’any anterior no va haver-hi cap vaga acabada amb un tancament patronal i en-
guany n’hi ha hagut una. Respecte de l’any anterior s’ha produït un increment del 9,8% pel que fa les vagues fina-
litzades per finalització del temps fixat en la convocatòria. En canvi i, a diferència de l’any anterior, s’ha produït un 
decrement pel que fa a les vagues acabades per decisió dels treballadors, negociació directa entre les parts i me-
diació de tercers, sent el més significatiu el de la decisió dels treballadors, que ha estat del 70,8%. Pel que fa a la 
negociació directa entre les parts i a la mediació de tercers, els decrements han estat del 44,4% i del 25%, res-
pectivament. 

Segons el resultat de les vagues, hi ha un clar predomini de les que acaben sense acord, que representen el 
76,4% de les vagues acabades amb incidència a Catalunya, seguint la tendència dels anys anteriors. Tanmateix, 
es constata un increment del 4,6% d’aquestes vagues respecte de l’any 2013. El 7,4% han acabat amb acord; el 
13,5%, sense predomini de cap de les parts; el 2%, per tancament patronal i el 0,7% restant, amb predomini 
d’acceptació de les peticions dels treballadors. Enguany no hi ha hagut cap vaga amb predomini de la postura 
dels empresaris ni amb manteniment total de la postura dels empresaris, a diferència de l’any anterior, en què 
n’hi va haver 6 i 1, respectivament.  

Tancaments patronals 

Durant l’any 2014 no s’ha produït cap tancament patronal. 

3.1.2. SOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES 

3.1.2.1. CONCILIACIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES 

En aquest apartat s’analitzen les conciliacions, individuals i col·lectives, enteses com l’intent obligatori d’avinença 
entre els interessos en conflicte de treballadors/ores i d’empreses amb la intervenció de l’Administració en matè-
ria derivada del contracte de treball i de la interpretació de les normes que regulen les relacions laborals. Les da-
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des sobre conciliacions col·lectives s’obtenen dels fulls estadístics que els Serveis territorials emplenen mensu-
alment, els quals es depuren en el Servei d’estudis i estadístiques del Gabinet tècnic i posteriorment s’elaboren 
les estadístiques corresponents. Pel que fa a les conciliacions individuals, les dades s’obtenen des de l’any 2010 
de l’explotació de l’aplicació de gestió de conciliacions que el Servei d’estudis i estadístiques del Gabinet tècnic fa 
mensualment. Tant les dades referents a les conciliacions individuals com col·lectives de l’any 2014 estan actua-
litzades a 26 de febrer de 2015. Les dades de l’any 2013, que s’empren per fer la comparació interanual, estan 
actualitzades a 1 de desembre de 2014 i, per aquest motiu, es poden observar algunes variacions respecte de 
les dades analitzades a l’edició anterior d’aquesta Memòria. 

Conciliacions individuals 

Enguany n’hi ha hagut 92.658, el 0,6% menys que l’any anterior, la qual cosa representa un canvi de tendència 
respecte de l’any 2013, en què es va produir un increment. 

També s’observa la tendència contrària si es desagreguen les conciliacions per motius al·legats per presentar-les, 
ja que es produeixen decrements en les conciliacions causades per acomiadaments (10,4%) i sancions (0,1%), a 
diferència de l’any anterior, en què van augmentar aquestes conciliacions, el 28,4%, el 6,8%, respectivament. En 
canvi, les conciliacions presentades per reclamacions de quantitat augmenten el 17,7%, mentre que l’any 2013 
van disminuir el 10,9%. Pel que fa a les conciliacions presentades per motius diversos es manté la tendència a la 
baixa (8,2%), si bé més moderada que l’any anterior (14,6%). 

TAULA III- 30. Conciliacions individuals segons motiu i forma d’acabament. Catalunya, 2013-2014 

  Acomiadaments Sancions 

  2013 2014 2013 2014 

Amb avinença 26.131 25.282 255 207 

Sense avinença 15.122 13.635 1.554 1.706 

Sense efectes 9.386 7.663 494 499 

Considerades i no presentats 2.496 1.195 181 108 

Desistides 1.441 1.129 140 102 

Total 54.576 48.904 2.624 2.622 

  Reclamacions de quantitat Diversos 

  2013 2014 2013 2014 

Amb avinença 1.530 1.759 331 201 

Sense avinença 10.355 15.994 2.315 2.654 

Sense efectes 14.329 14.491 1.582 1.248 

Considerades i no presentats 3.257 2.176 513 326 

Desistides 1.571 2.109 271 174 

Total 31.042 36.529 5.012 4.603 
Unitats: nombre de conciliacions. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Pel que fa a la forma d’acabament, les conciliacions sense avinença tenen un pes relatiu del 36,7% sobre el total 
de les conciliacions individuals i han tingut un increment interanual del 15,8%, trencant la tendència a la baixa 
constatada l’any anterior. Les conciliacions amb avinença representen el 29,6% sobre el total i, també contrària-
ment a l’any anterior, han baixat el 2,8%. Les conciliacions intentades sense efectes representen el 25,8% sobre 
el total, el 7,3% menys que l’any anterior. Les considerades sense que les parts s’hagin presentat representen el 
4,1% sobre el total. Aquestes conciliacions han disminuït el 41%, la qual cosa contrasta amb el fort increment 
(104,8%) de l’any anterior. Finalment, el 3,8% restant correspon a les conciliacions desistides, que han tingut un 
increment del 2,7%, més moderat que el de l’any anterior, que fou del 40,1%. 

Si s’analitzen les conciliacions creuant les variables motiu i forma d’acabament, tal i com es pot observar a la tau-
la següent, en el cas de les conciliacions per acomiadament, la major part, el 51,7%, han acabat amb avinença, si 
bé s’ha produït un decrement interanual del 3,2%, a diferència de l’any 2013. Pel que fa a les conciliacions per 
sancions, el 65,1% han acabat sense avinença i han augmentat el 9,8%, a diferència de l’any anterior, en què van 
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tenir un lleuger decrement. En el cas de les conciliacions derivades de reclamacions de quantitat, el 43,8% aca-
ben sense avinença i cal destacar un increment significatiu pel que fa a les conciliacions amb aquest resultat, del 
54,5%. D’altra banda, destacar que les conciliacions per reclamacions de quantitat sense efectes també tenen un 
pes important, del 39,7%. Finalment, pel que fa a les conciliacions per motius diversos, predominen les que són 
amb manca d’avinença, que tenen un pes del 57,7% sobre el total de conciliacions per motius diversos, i han 
augmentat el 14,6% respecte de l’any anterior.   

Quant a la demarcació territorial on es produeix la conciliació, en relació amb la quantitat acordada, Barcelona és 
la província amb la quantitat més elevada (90,5% del total), seguida de Tarragona (4,9%), Girona (2,8%) i Lleida 
(1,9%), seguint la tendència dels anys anteriors. No obstant, pel que fa a la variació interanual, es produeix el cas 
contrari que a l’any 2013. Així, es produeixen decrements en tots els casos, excepte a les reclamacions de quanti-
tat de Barcelona i Tarragona. L’any 2013 les quantitats acordades van augmentar en tots els casos excepte a les 
reclamacions de quantitat de Girona i Tarragona. 

TAULA III- 31. Quantitats acordades per motiu de la conciliació i demarcació territorial. Catalunya, 2013-2014 

  Acomiadaments Sancions 

  2013 2014 2013 2014 

Barcelona 659.849.592,3 538.930.551,2 0 0 

Girona 20.381.311,1 15.860.051,9 0 0 

Lleida  15.936.200,8 11.018.878,7 0 0 

Tarragona 41.809.562,2 28.185.906,5 0 0 

Catalunya 737.976.666,4 593.995.388,3 0 0 

  Reclamacions de quantitat Diversos 

  2013 2014 2013 2014 

Barcelona 4.028.142,4 7.835.402,4 2.062.451,6 1.335.771,9 

Girona 728.472,7 584.062,7 724.190,4 232.315,2 

Lleida  881.426,7 481.643 139.621,7 30.556,5 

Tarragona 912.760,9 1.189.623,5 311.306,7 202.742,3 

Catalunya 6.550.802,7 10.090.731,5 3.237.570,3 1.801.385,8 
Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Conciliacions col·lectives 

Enguany hi ha hagut 178 conciliacions col·lectives, les quals han afectat 190 empreses i 68.379 persones treba-
lladores. Respecte de l’any anterior, es constata un decrement del 21,2% pel que fa al nombre de conciliacions, 
del 98,8% en relació amb les empreses afectades i del 83,1% quant als treballadores afectats. Aquestes xifres 
denoten un canvi de tendència notable respecte de l’any 2013, en què es van produir increments en tots els ca-
sos, especialment pel que fa a les empreses afectades, que va ser del 7.647,8%. 

Pel que fa a la forma d’acabament d’aquestes conciliacions, tal i com es pot observar a la taula següent, la major 
part, el 69,7%, són sense avinença, si bé es produeix un decrement interanual d’aquestes conciliacions (22,5%), 
a diferència de l’any anterior. Tanmateix, també es produeix un decrement significatiu pel que fa a les empreses 
(99,2%) i treballadors/ores (84,9%) afectades per aquest tipus de conciliacions, trencant la tendència de l’any an-
terior, si bé les conciliacions sense avinença continuen sent les que afecten la major part d’empreses i treballa-
dors. 

A contrario sensu, es produeix un increment del 75% de les conciliacions amb avinença. També augmenten de 
forma significativa les empreses i treballadors afectats per aquestes conciliacions, el 87,5% i el 1.991,4%, res-
pectivament. Aquestes dades contrasten amb el decrement que es va produir l’any 2013. 

Pel que fa a les conciliacions intentades sense efectes es produeixen decrements, tant pel que fa al nombre de 
conciliacions (35,3%), com a les empreses (35,2%) i treballadors afectats (64,8%), a diferència de l’any anterior. 
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Pel que fa a les desistides, n’hi ha hagut el mateix nombre que a l’any 2013, si bé han disminuït lleugerament les 
empreses afectades (12,5%) i s’ha produït un decrement significatiu (95,4%) pel que fa als treballadors afectats.  

TAULA III- 32. Conciliacions col·lectives, empreses i persones treballadores afectades segons el resultat de la 
conciliació. Catalunya, 2013-2014 

  Conciliacions Empreses Treballadors 

  2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Amb avinença 8 14 8 15 395 8.261 

Sense avinença 160 124 15.968 133 356.039 53.908 

Intentades sense efectes 51 33 54 35 16.169 5.697 

Considerades i no presentades 0 0 0 0 0 0 

Desistides 7 7 8 7 31.524 513 

Total 226 178 16.038 190 404.127 68.379 
Unitats: nombre de conciliacions, d’empreses i persones treballadores afectades. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Segons la demarcació territorial on es produeixen les conciliacions, Barcelona és la província que aglutina el ma-
jor nombre de conciliacions, el 75,7%, seguint la tendència dels anys anteriors. No obstant això i, a diferència de 
l’any anterior, es produeix un decrement interanual del 31,6% en aquesta província. A Tarragona s’han produït el 
26,4% de les conciliacions, la qual cosa representa un decrement interanual del 2,1%, més moderat que el de 
l’any anterior, que va ser del 21,3%. A Girona s’han produït el 7,3% de les conciliacions, el 85,7% més que l’any 
anterior. Finalment, en el cas de Lleida, l’any anterior no es va produir cap conciliació i enguany n’hi ha hagut una. 
Pel que fa a les empreses i persones treballadores afectades cap destacar el decrement que s’ha produït a la 
província de Barcelona, del 99,2% i del 83,8%, respectivament. A Tarragona s’ha produït també un decrement del 
42,9% dels treballadors afectats per les conciliacions. 

Pel que fa al sector econòmic al qual pertanyen les conciliacions, el sector serveis ocupa el primer lloc, amb el 
56,7% de les conciliacions, si bé es constata un decrement interanual del 30,3% respecte de l’any anterior. El 
32,6% de les conciliacions s’han produït al sector industrial; el 7,9%, al sector de la construcció i, la resta, el 
2,8%, al sector de l’agricultura. Si s’analitzen les conciliacions per activitat econòmica, les més destacades són 
l’Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria (16 conciliacions), les activitats de seguretat i inves-
tigació (13 conciliacions), la metal·lúrgia (13 conciliacions) i el transport terrestre i per canonades (11 conciliaci-
ons). L’any 2013 les activitats sanitàries van ostentar el nombre de conciliacions més elevat en relació amb la 
resta (28 conciliacions), en canvi, enguany, només n’hi ha hagut 8 en aquesta divisió econòmica. 

3.1.2.2. MEDIACIONS 

Durant l’any 2014 s’han dut a terme 413 mediacions, el 21,9% menys que l’any anterior. A partir d’aquesta dada 
es confirma un canvi de tendència respecte dels anys anteriors, en què augmentava el nombre de mediacions. 

La majoria de les mediacions, el 53,8%, s’han dut a terme com a conseqüència d’una vaga, seguint la tendència 
dels anys anteriors. El 28,8% han estat causades per conflictes col·lectius i el 17,4% restant, per altres tipus de 
conflictes. Tal i com es pot observar a la taula següent, i, a diferència de l’any anterior, s’han produït decrements 
interanuals en els tres tipus de conflicte, sent el més rellevant el de les mediacions causades per conflictes 
col·lectius, que ha estat del 27%. En el cas de les mediacions causades per vagues el decrement ha estat del 
23,4% i, en darrer lloc, el de les mediacions motivades per altres tipus de conflicte, del 5,3%. 

Pel que fa a la forma d’acabament, en el cas de les mediacions causades per vagues i per conflictes col·lectius, 
predomina la manca d’acord, seguint la tendència de l’any anterior. Així, de les 222 mediacions que s’han dut a 
terme com a conseqüència d’una vaga, el 51,8% han estat sense acord; el 41,9%, amb acord i, la resta, el 6,3%, 
amb reunions prèvies a l’acord. De les 119 mediacions causades per conflictes col·lectius, el 95,8% han acabat 
sense acord; el 3,4%, amb acord i el 0,8% amb reunions prèvies. 

En canvi, pel que fa a les mediacions causades per altres tipus de conflictes, hi ha més mediacions amb acord, a 
diferència de l’any 2013, tot i que la diferència entre ambdues formes d’acabament és petita. Així, les 72 media-
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cions causades per altres tipus de conflictes, el 38,9% han estat amb acord; el 31,9%, sense acord i, la resta, el 
29,2%, han acabat amb reunions prèvies a l’acord. 

TAULA III- 33. Mediacions dutes a terme per l’autoritat laboral catalana segons el tipus de conflicte i l’òrgan 
mediador. Catalunya 2013-2014 

  Vagues Conflictes col·lectius Altres tipus  Total 

  2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Direcció General de Relacions Laborals 93 41 14 2 40 18 147 61 

Serveis Territorials de Barcelona 164 131 136 97 16 24 316 252 

Serveis Territorials de Girona 7 6 7 12 12 16 26 34 

Serveis Territorials de Lleida 1 19 0 1 1 2 2 22 

Serveis Territorials de Tarragona 24 20 6 7 6 11 36 38 

Serveis Territorials de Terres de l'Ebre 1 5 0 0 1 1 2 6 

Total 290 222 163 119 76 72 529 413 
Unitats: nombre de mediacions. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Segons l’òrgan mediador, la majoria de les mediacions, el 61%, han estat dutes a terme pels Serveis Territorials 
de Barcelona, seguint la tendència dels anys anteriors. La Direcció General de Relacions Laborals ha dut a terme 
el 14,8% de les mediacions; els Serveis Territorials de Tarragona, el 9,2%; els Serveis Territorials de Girona, el 
8,2%; els Serveis Territorials de Lleida, el 5,3% i, finalment, els Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre, l’1,5%. 
Si es comparen les dades amb les de l’any 2013, s’observen canvis de tendència en tots els òrgans mediadors 
excepte en els Serveis Territorials de Tarragona, en què es manté la tendència a l’alça (del 5,6%). A la Direcció 
General i als Serveis Territorials de Barcelona es produeixen decrements, del 58,5%, el 20,3% i el 21,9%, respec-
tivament. A contrario sensu, als Serveis Territorials de Girona, de Lleida i de les Terres de l’Ebre es produeixen in-
crements, del 30,8%, el 1000% i el 200%, respectivament 

3.1.2.3. ACTIVITAT DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA 

En aquest apartat s’analitza l’activitat duta a terme pel TLC, sistema extrajudicial i extraadministratiu de solució 
de la conflictivitat laboral, configurat com un instrument de resolució de conflictes de treball, la finalitat del qual 
és objectivitzar al màxim el conflicte laboral, cercant la proporció de la raó de les posicions de les parts i oferint 
solucions ràpides i eficaces. 

Segons les dades d’informació estadística que publica el TLC, 28 durant l’any 2014 el Tribunal ha tramitat 963 ex-
pedients, els quals han afectat 5.390 empreses i 190.164 treballadors/ores. Tal i com es pot observar al gràfic 
següent, els decrements en el nombre d’expedients (25,8%), empreses (62,7%) i persones treballadores afecta-
des (75,5%) marquen un canvi de tendència respecte dels anys anteriors. 

 

                                                           
28 Informació estadística: any 2014. Tribunal Laboral de Catalunya; Tribunal TRADE de Catalunya. Consulta a http://www.tribulab.cat/wp-
content/uploads/2015/03/ANY2014x.pdf. 

http://www.tribulab.cat/wp-content/uploads/2015/03/ANY2014x.pdf�
http://www.tribulab.cat/wp-content/uploads/2015/03/ANY2014x.pdf�
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GRÀFIC III- 19. Evolució de l’activitat del TLC. Catalunya, 2010-2014 

Expedients tramitats pel TLC 

 
Unitats: nombre d’expedients. 
Font: elaboració pròpia a partir de TLC. 

Empreses afectades pels expedients 

 
Unitats: nombre d’empreses. 
Font: elaboració pròpia a partir de TLC. 

Persones treballadores afectades pels expedients 

 
                                                             Unitats: nombre de persones.       
                                                             Font: elaboració pròpia a partir de TLC. 

De la mateixa manera que els anys anteriors, la majoria dels expedients, el 87,7%, són conciliacions; el 10,8% 
són mediacions i, la resta, l’1,5%, arbitratges. A diferència de l’any anterior, es produeix un decrement interanual 
(28,5%) del nombre de conciliacions. Pel que fa als arbitratges, es manté la tendència decreixent (17,6%), si bé 
aquesta és més accentuada que la de l’any anterior (5,6%). Finalment, i seguint amb la tendència dels anys ante-
riors, es produeix un increment de les mediacions (4%), tot i que molt més moderat que a l’any 2013 (53,9%). 

A diferència de l’any anterior, enguany es constata un decrement, tant de les empreses com dels treballa-
dors/ores afectats per les conciliacions/mediacions i els arbitratges. En el cas de les conciliacions/mediacions, el 
nombre d’empreses afectades disminueixen el 62,6% i el nombre de treballadors, el 75,3%. Pel que fa als arbi-
tratges, la davallada és del 86,8% en el cas de les empreses i del 85,7% pel que fa als treballadors. 

Pel que fa a les conciliacions, la major part, el 73,1%, són col·lectives, seguint la tendència dels anys anteriors. El 
25,7%, són individuals i l’1,2% han estat tramitades pel Tribunal TRADE, a diferència de l’any anterior, en què no 
n’hi va haver cap. 

Pel que fa al resultat de les conciliacions, el 82,4% han estat tramitacions efectives, seguint la tendència dels 
anys anteriors. Tal i com es pot observar al gràfic següent, el 49,7% d’aquestes han acabat amb acord; el 49,3%, 
sense acord i l’1% restant, amb acord parcial. El 17,6% han estat tramitacions no efectives, de les quals el 72,5% 
han estat intentades sense efecte; el 17,4%, desistides i el 10% restant, arxivades. En relació amb l’any 2013, 
s’observa un canvi de tendència atès que es produeix un decrement, tant de les conciliacions sense acord 
(39,8%) com de les conciliacions amb acord (19,3%), mentre que l’any anterior es va constatar una tendència a 
l’alça en ambdós casos.  
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Si es desagreguen les conciliacions en individuals, col·lectives i tramitades pel Tribunal TRADE, s’observa que en 
el cas de les conciliacions individuals i les tramitades pel Tribunal TRADE predomina l’acord davant de la manca 
d’acord. En canvi, en les conciliacions col·lectives succeeix el contrari. Així, del total de conciliacions individuals, el 
47,9% són amb acord; el 21,7%, sense acord i la resta, el 30,4%, amb acord parcial. En el cas de les tramitades 
pel Tribunal TRADE, el 60% són amb acord i el 40%, sense. Finalment, pel que fa a les conciliacions col·lectives, el 
38,2% són amb acord, el 47,2% sense acord i el 14,6% amb acord parcial. 

De les 618 conciliacions col·lectives, 66 s’han tramitat a causa d’una vaga  i, d’aquestes, el 86,4% han estat tra-
mitacions efectives, seguint la tendència dels anys anteriors. També de manera coincident amb l’any anterior, hi 
ha més conciliacions efectives tramitades a causa d’una vaga sense acord (56,1%) que no pas amb acord 
(43,9%), si bé la diferència entre elles és menor que a l’any 2013. De les 552 conciliacions sense vaga, el 86,6% 
han estat tramitacions efectives i, d’aquestes, 44,1% han acabat sense acord; el 54,4%, amb acord i l’1,5 restant, 
amb acord parcial. De les tramitacions no efectives, el 64,9% han estat tramitades sense efectes; el 21,6%, de-
sistides i el 13,5%, arxivades. 

Pel que fa a les conciliacions individuals, el 60,2% han estat tramitacions efectives i el 39,8% restant, no efecti-
ves. De les 151 tramitacions efectives, el 68,9% han estat amb acord i el 31,1%, sense acord. De les 66 tramita-
cions no efectives, el 84,8% han estat intentades sense efecte; el 10,6%, desistides i el 4,6%, arxivades. 

En relació amb les 10 conciliacions tramitades pel Tribunal TRADE, totes han estat tramitacions efectives. 
D’aquestes, 6 han estat amb acord i 4 sense acord. 

Quant a les mediacions, la majoria, el 92,3% han estat col·lectives, seguint la tendència dels anys anteriors. Se-
gons el seu resultat, el 81,7% han estat tramitacions efectives. D’aquestes, el 57,6% han acabat amb acord i el 
42,4%, sense acord. De les tramitacions no efectives, el 68,4% han estat intentades sense efectes, el 15,8% de-
sistides i el 15,8% restant, arxivades. 

Si es desagreguen les mediacions en individuals i col·lectives, es constata que pel que fa a les col·lectives, el 
84,4% han estat tramitacions efectives i la resta, el 15,6%, no efectives. Val a dir que enguany coincideix el nom-
bre de mediacions col·lectives amb el de l’any anterior (96). També de manera coincident amb l’any 2013, només 
una d’aquestes mediacions s’ha tramitat com a conseqüència d’una vaga, si bé, ha estat sense acord, a diferèn-
cia de l’any anterior. Les 95 conciliacions restants han estat sense vaga i el 84,2% han estat tramitacions efecti-
ves. D’aquestes, el 58,7% han acabat amb acord i el 41,3%, sense acord. De les tramitacions no efectives (4), 3 
han estat intentades sense efectes i una arxivada. 

Pel que fa a les mediacions individuals, del total de 8, 4 han estat tramitacions efectives i 4 no efectives. De les 
efectives, dues han acabat amb acord i dues sense acord. De les no efectives, 3 han estat intentades sense efec-
tes i una arxivada. 

GRÀFIC III- 20. Resultat de les conciliacions i mediacions del TLC. Catalunya, 2013-2014 

Resultat de les conciliacions 

 

Resultat de les mediacions 

 
Unitats: nombre de conciliacions. 
Font: elaboració pròpia a partir de TLC. 

Unitats: nombre de mediacions. 
Font: elaboració pròpia a partir de TLC. 

Si s’analitzen els expedients segons el seu àmbit territorial, es pot veure que la majoria, el 83,7%, han tingut lloc 
a Barcelona, seguint la tendència de l’any anterior. El segon lloc l’ocupa Girona, amb el 5,5% dels expedients, a 
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poca distància de Tarragona, on s’han tramitat el 5,5% dels expedients. Lleida ocupa la darrera posició (s’han 
tramitat el 4,6% dels expedients) si bé és la única província on s’ha produït un increment interanual dels expedi-
ents, del 300%, a diferència de l’any anterior, que van disminuir. A Tarragona, Girona i Barcelona s’han produït 
decrements, del 39,8%, 34,1% i 27,3%, respectivament. Si s’analitzen els procediments per comarques, el Barce-
lonès, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental són les que tenen un major nombre d’expedients registrats, seguint 
la tendència dels anys anteriors. Així, al Barcelonès s’han tramitat el 39,9% dels expedients, i al Baix Llobregat i al 
Vallès Occidental el 12,8% en ambdós casos. Hi ha comarques com la Noguera, el Pallars Jussà i el Pla de 
l’Estany on l’any 2013 no es va tramitar cap expedient i enguany sí. També es constata la situació inversa, és a 
dir, comarques on l’any 2013 es van tramitar expedients i enguany no. Aquestes són el Baix Ebre, la Conca de 
Barberà i el Solsonès. Pel que fa a les empreses i persones afectades pels expedients, es constata que s’han 
produït decrements en gairebé tots els casos, amb alguna excepció, com els treballadors afectats al Ripollès i al 
Baix Camp, que han augmentat el 432,3% i l’1,3%, respectivament. Finalment, cal fer menció de la comarca del 
Maresme ja que s’ha produït un increment significatiu de les empreses afectades (en termes absoluts, 520 em-
preses més), si bé hi ha hagut un decrement notori dels treballadors (6.671 treballadors menys). 

Pel que fa als temes sobre els quals versen els procediments, i, tal i com es pot observar al gràfic següent, els 
procediments que han sorgit per temes salarials o per aspectes relacionats amb la jornada, el calendari i les va-
cances, són els més nombrosos, si bé s’han produït decrements en ambdós casos (el 17,6% i el 3,6%, respecti-
vament). Cal destacar també els increments que han tingut els expedients motivats per salut laboral (95,5%) i per 
contractació (76,2%). Altrament, comentar que durant l’any 2013 va haver-hi 35 procediments motivats per te-
mes d’organització del treball i 35 a causa de l’incompliment d’acords o laudes del TLC i enguany no n’hi ha hagut 
cap relacionat amb aquests temes. 

GRÀFIC III- 21. Procediments tramitats pel TLC per temes. Catalunya, 2013-2014 

 
Unitats: nombre de procediments. 
Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 

Si s’analitzen els procediments tenint en compte els sectors econòmics als quals pertanyen les empreses afecta-
des pels procediments, els que tenen més procediments són el del metall (17,4% del total); el de la sanitat 
(12,8%), transports (13,7%) i indústries químiques (8,2%), seguint la tendència de l’any anterior. Pel que fa al co-
merç, que el 2013 constava com a un dels sectors amb més procediments, es constata un decrement del 34,7%. 
Cal destacar també un increment, del 207,7% dels procediments en el sector tèxtil. 

Finalment, pel que fa a la grandària de les empreses afectades pels procediments del TLC, aquesta és inversa-
ment proporcional al nombre de procediments, seguint la tendència de l’any anterior. No obstant, també de ma-
nera coincident amb l’any 2013, a les empreses de més de 500 treballadors no es pot aplicar aquesta premissa 
ja que s’han registrat més procediments (el 15,6% del total) que a les empreses de 251 a 500 treballadors,  que 
han aglutinat el 12,4% dels procediments. No obstant això, a les empreses de més de 500 treballadors s’observa 
un decrement de 3,7 punts percentuals respecte de l’any anterior. En el cas de les empreses de 101 a 250 treba-
lladors els procediments han augmentat 2,8 punts percentuals i a les empreses de 500 a 100 treballadors també 
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s’ha produït un increment, d’1,6 punts percentuals. Pel que fa a les empreses de menys de 50 treballadors s’ha 
produït un decrement poc significatiu, de 0,5 punts percentuals. 

3.2. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ DE L’OCUPACIÓ 

En aquest apartat s’analitzen els expedients de regulació d’ocupació que han tingut lloc durant el 2014, així com 
la seva evolució interanual. Tal i com ja s’ha fet en altres memòries i, atesa la seva importància per tal 
d’interpretar les dades, és necessari recordar que, arran de l’entrada en vigor de la Llei 3/2012, de 12 de febrer, 
de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, desapareix l’autorització administrativa (excepte en els 
expedients per causa de força major o de socis treballadors de cooperatives de treball associat), per la qual cosa 
la finalització de l’expedient no ve determinada per la resolució administrativa sinó per la comunicació de la deci-
sió empresarial que efectua l’empresa a l’autoritat laboral una vegada finalitzat el període de consultes.29 

Des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei30, els EROS es classifiquen segons els conceptes següents: 

 Forma d’acabament: amb acord, sense acord i desistits. 

 Efecte: només té sentit per als expedients no desistits i pot ser suspensió o extinció de les relacions de treball 
o reducció de la jornada. Les jubilacions anticipades es consideren estadísticament com a extincions. 

També com a conseqüència del canvi de legislació, s’han produït canvis pel que fa a les fonts d’informació em-
prades per obtenir les dades dels EROS. Així, la font utilitzada a partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/2012 és 
doble: 

 Els comunicats d’acomiadaments col·lectius, de suspensions de contractes i de reduccions de jornada que 
recullen les decisions empresarials i que es dipositen en els Serveis territorials o en la Direcció General de 
Relacions Laborals i de Qualitat en el Treball del Departament d’Empresa i Ocupació i en la Direcció General 
de Treball del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Les dades publicades pel Departament d’Empresa i 
Ocupació només inclouen els expedients comunicats als òrgans que depenen d’aquest. 

 Pel que fa als ERO de força major i els que afecten els socis treballadors de societats cooperatives, es manté 
el procediment de resolució de les autoritats laborals existents. 

Per totes aquestes modificacions assenyalades, cal tenir en compte que les dades tenen caràcter provisional i 
s’està procedint a integrar la informació entre el sistema antic i el nou. 

Després d’aquesta prèvia, segons les dades disponibles, actualitzades a 4 de febrer de 2015,31 durant l’any 2014 
s’han tramitat 1.662 expedients, els quals han afectat 23.218 persones treballadores. Dels expedients tramitats, 
el 98,1% han estat comunicats i, la resta, l’1,9%, resolts. Tal i com es pot observar als gràfics següents, es manté 
la tendència a la baixa endegada l’any 2013, tant pel que fa al nombre d’expedients, com al nombre de treballa-
dors/ores afectats. Així, enguany hi ha hagut un decrement del 56,2% pel que fa als expedients i del 63,2% pel 
que fa als treballadors, en ambdós casos més accentuat que el de l’any anterior. 

 

                                                           
29 També cal tenir en compte l’Ordre ESS/487/2012, de 8 de març, sobre vigència transitòria de determinats articles del Reglament dels pro-
cediments de regulació d’ocupació i d’actuació administrativa en matèria de trasllats col·lectius, aprovat pel Reial decret 801/2011, de 10 de 
juny. 
30 12 de febrer de 2012. 
31 Estadística de regulació d'ocupació, dades de l’any 2014. Observatori d’Empresa i Ocupació. Consulta a 
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/regulacio_d_ocupacio/2014/arxius/reg
ulacio_ocupacio2014anual.PDF. 

http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/regulacio_d_ocupacio/2014/arxius/regulacio_ocupacio2014anual.PDF�
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estadistica/regulacio_d_ocupacio/2014/arxius/regulacio_ocupacio2014anual.PDF�
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GRÀFIC III- 22. Expedients de regulació d’ocupació acabats i treballadors/ores afectats. Catalunya, 2010-2014 

 
Expedients acabats 

Unitats: nombre d’expedients acabats. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció. 

 
Treballadors/ores afectats 
 

 
Unitats: nombre de treballadors. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció. 

  

Dels expedients comunicats, el 88,5% han estat amb acord; el 5,8%, sense acord i la resta, el 5,7%, desistits. Pel 
que fa als expedients resolts, el 78,1% han estat autoritzats, el 6,3%, no autoritzats i el 15,6%, desistits. Respecte 
de l’any anterior, s’han produït decrements en tots els casos, excepte en els resolts desistits, que han augmentat 
el 66,7%, si bé el nombre de treballadors afectats per aquests han baixat el 18,5%. 

Tal i com es pot observar a la taula següent, en el cas dels ERO comunicats no desistits, els de suspensió del con-
tracte són els més nombrosos (el 46,8% del total), així com també els que afecten un nombre més elevat de tre-
balladors (el 60,9% del total). Els ERO de reducció de la jornada representen el 39,8% dels ERO comunicats no 
desistits i els d’extinció del contracte, el 13,3% restant. Si bé hi ha més EROS de reducció de la jornada que 
d’extinció del contracte, aquests últims afecten un nombre superior de treballadors. Així, els ERO de reducció 
afecten el 18,3% dels treballadors i els d’extinció, el 20,8%. Si es comparen les dades amb les de l’any anterior, 
s’observen decrements en tots els casos, sent els més remarcables el nombre d’expedients de reducció de la jor-
nada, del 58%, a poca distància dels de suspensió del contracte, del 57,2%. Pel que fa als treballadors afectats, 
cal destacar el decrement del 69,8% pel que fa als treballadors afectats per expedients de suspensió del contac-
te, que contrasta amb l’increment del 0,9% observat l’any 2013. 

Quant als expedients resolts autoritzats, enguany predominen els d’extinció del contracte (que representen el 
52% d’aquests expedients), a diferència de l’any anterior, en què la majoria dels expedients van ser de suspensió 
del contracte. En canvi, pel que fa als treballadors, es manté la tendència de l’any anterior, sent els més nombro-
sos els que han estat afectats per expedients de suspensió del contracte (59,4% del total). De l’anàlisi de 
l’evolució interanual, es constata que s’han produït decrements en tots els casos, pel que fa al nombre 
d’expedients, sent el més significatiu el de reducció de la jornada, del 76,5%. Pel que fa als expedients de sus-
pensió de la jornada i d’extinció del contracte, els decrements han estat del 61,)% i del 31,6%, respectivament. 
Pel que fa als treballadors afectats, han disminuït els que ho han estat per expedients de suspensió del contracte 
(44%) i reducció de la jornada (71%). En canvi, a diferència de l’any 2013, s’ha produït un increment del 17,5% 
dels treballadors afectats per expedients d’extinció del contracte. 
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TAULA III- 34. Nombre d’expedients comunicats no desistits i resolts autoritzats segons tipus, efectes i sexe. 
Catalunya, 2014 

  Comunicats no desistits 

  Total Suspensió contracte Reducció jornada Extinció contracte 

Expedients 1.537 720 612 205 

Treballadors afectats 20.930 12.737 3.831 4.362 

Homes 13.832 8.922 2.039 2.871 

Dones 7.098 3.815 1.792 1.491 

  Resolts autoritzats 

  Total Suspensió contracte Reducció jornada Extinció contracte 

Expedients 25 8 4 13 

Treballadors afectats 165 98 20 47 

Homes 95 49 11 35 

Dones 70 49 9 12 
Unitats: nombre d’expedients i persones treballadores. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 
(Nota: Els comunicats no desistits són els expedients iniciats a partir de 12 de febrer de 2012 i es comptabilitzen temporalment segons la da-
ta de la comunicació de la decisió empresarial un cop finalitzat el període de consultes. Els expedients resolts autoritzats només inclouen, des 
del 12 de febrer de 2012, expedients de força major i els que afecten els socis treballadors de societats cooperatives.) 

Pel que fa a les causes al·legades en els ERO comunicats no desistits i resolts autoritzats, en relació amb el nom-
bre de persones treballadores afectades, en la majoria de casos, el 68,4%, s’han al·legat mesures econòmiques; 
en el 17,9% dels casos s’han al·legat motius de producció; en l’11,1%, causes organitzatives; en el 2,4%, mesures 
tècniques i en el 0,3% restant, causes de força major. 

Si es comparen les dades amb les de l’any anterior, es constaten decrements del nombre de treballadors afectats 
pel que fa a totes les causes al·legades, sent el més significatiu el de les causes organitzatives (81%), que con-
trasta amb l’increment interanual del 84,2% detectat l’any anterior. Pel que fa als ERO en què s’al·leguen causes 
econòmiques s’ha produït un decrement del 63,8% i en el cas dels causats per força major, el decrement ha estat 
del 48,1%. En els ERO en què s’han al·legat motius de producció i mesures tècniques i/o tecnològiques, els de-
crements han estat del 41,5% i del 30,4%, respectivament. 

Quant als treballadors afectats pels ERO comunicats no desistits i autoritzats, desagregats pel sector d’activitat 
econòmica al qual pertanyen, s’observa que la majoria, el 54,5%, formen part del sector industrial, si bé s’observa 
un decrement del 40,5% respecte de l’any anterior. En segon lloc, els treballadors del sector serveis representen 
el 37% del total de treballadors i es constata també un decrement interanual, del 58,6%. En tercer lloc, els treba-
lladors del sector de la construcció representen el 7,7% dels treballadors i es constata un decrement del 66,2% 
respecte de l’any 2013. Finalment, els treballadors afectats pels ERO del sector de l’agricultura representen el 
0,8% restant i també s’ha produït un decrement interanual del 90,3%. A la taula següent es pot observar els efec-
tes que han tingut els ERO de cada sector, així com la seva incidència segons sexe. Tal i com es pot veure, en tots 
els casos és superior el nombre de treballadors afectats que no pas el de treballadores, excepte en els de reduc-
ció de jornada del sector serveis i en els d’extinció del contracte del sector de l’agricultura. 
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TAULA III- 35. Nombre de persones treballadores afectades per expedients comunicats no desistits i autorit-

zats, segons sexe i efecte, per tipus i sector d’activitat econòmica. Catalunya, 2014 

  Suspensió contracte Reducció jornada Extinció contracte 

Sector econòmic Total Homes Dones  Total Homes Dones Total Homes Dones 

Agricultura 159 131 28 3 2 1 16 4 12 

Indústria 8.166 5.625 2.541 1.474 930 544 1.856 1.348 508 

Construcció  1.004 909 95 197 118 79 417 367 50 

Serveis 3.506 2.306 1.200 2.177 1.000 1.177 2.120 1.187 933 

Total 12.835 8.971 3.864 3.851 2.050 1.801 4.409 2.906 1.503 
Unitats: nombre de treballadors. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Si s’analitzen els treballadors afectats pels ERO segons la divisió econòmica a la qual pertanyen s’observa que, 
pel que fa al sector primari, ha estat la pesca i l’aqüicultura la divisió amb un major nombre de treballadors afec-
tats (101, 35 més que l’any anterior). En canvi, pel que fa a l’agricultura, que va destacar l’any 2013, s’observa 
un decrement de 170 treballadors, en nombres absoluts. En el sector industrial, destaca la subdivisió dels vehi-
cles de motor, remolcs i semiremolcs (1.576 treballadors), la del cautxú i el plàstic (1.177 treballadors) i la de 
l’emmagatzematge i afins al transport (1.106 treballadors). Atès que, tal i com s’ha enunciat a l’inici d’aquest 
apartat, s’ha produït un decrement del nombre de treballadors afectats pels ERO a nivell general, aquest també 
es veu reflectit en gairebé totes les divisions econòmiques. Així, per exemple, a la subdivisió dels vehicles de mo-
tor, remolcs i semiremolcs s’observa un decrement interanual del 89,8%; pel que fa al cautxú i plàstic, del 22,3% 
i, en el cas de l’emmagatzematge i afins al transport, del 26,6%. Cal destacar que l’any 2013 destacava també la 
subdivisió de les indústries tèxtils, si bé enguany s’observa un decrement del 172,6% pel que fa al nombre de 
treballadors afectats. En el sector serveis, destaca la subdivisió del comerç a l’engròs, excepte vehicles de motor 
(1.208 treballadors), amb un decrement interanual del 49,8%. Finalment, en el sector de la construcció destaca 
les activitats especialitzades de la construcció (1.019 treballadors), tot i que amb un decrement interanual del 
66,5%. 

Pel que fa als treballadors afectats per comarca, destaquen el Barcelonès (4.737), el Vallès Occidental (3.790), el 
Baix Llobregat (2.639) i el Vallès Oriental (1.218). Si bé coincideixen les comarques (excepte el Bages) amb les de 
l’any anterior, es constaten decrements en els quatre casos, destacant especialment el Baix Llobregat, amb 
13.652 treballadors menys. Al Barcelonès hi ha hagut 7.304 treballadors menys; al Vallès Occidental, 4.184 i al 
Vallès Oriental, 2.209. Enguany no hi ha hagut cap treballador afectat a l’Alta Ribagorça, Pallars Sobirà i Priorat. 
En canvi, l’any 2013 n’hi va haver 1, 37 i 15, respectivament. 

Pel que fa a l’òrgan de comunicació o de resolució dels EROS, es manté la tendència dels anys anteriors. Així, la 
major part, el 65,9% pertanyen als Serveis Territorials de Barcelona; l’11,2%, als Serveis Territorials de Girona; el 
7,3%, als Serveis Territorials de Lleida; el 6,4%, als Serveis Territorials de Tarragona; el 6,4%, als Serveis Territori-
als de les Terres de l’Ebre i el 2,8% restant, a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball. 

3.3. EMPRESES SOTMESES AL PROCEDIMENT CONCURSAL 

En aquest apartat s’analitzen les empreses sotmeses al procediment concursal a Catalunya i es comparen amb 
les de la resta d’Espanya. Es desagreguen les dades per naturalesa jurídica de les empreses, activitat econòmica, 
grandària i volum de negoci. La font emprada és l’INE. Les dades anuals del 2014 estan actualitzades a 6 de fe-
brer de 201532 i les de 2013, utilitzades per fer la comparació interanual, a 6 de febrer de 2014. 

Segons aquestes dades, enguany hi ha hagut 1.343 empreses concursades a Catalunya i 6.392 al conjunt 
d’Espanya. D’aquestes xifres se’n desprèn un canvi de tendència respecte dels anys anteriors, atès que es cons-
tata un decrement interanual en ambdós casos. Pel que fa a Catalunya aquest és del 27,4% en el cas de Catalu-
nya i del 28,5% pel que fa a Espanya. 

Segons la naturalesa jurídica de les empreses concursades, la major part, el 79,4% són societats de responsabili-
tat limitada, seguint la tendència dels anys anteriors. El 16,8% són societats anònimes; el 2%, persones físiques i 
                                                           
32 Nota de premsa sobre l’estadística de procediment concursal, 4t trimestre de 2014, dades provisionals. INE. Consulta a 
http://www.ine.es/daco/daco42/epc/epc0414.pdf. Cal tenir en compte que les dades tenen caràcter provisional. 

http://www.ine.es/daco/daco42/epc/epc0414.pdf�
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l’1,8% restant, tenen altres formes jurídiques. Respecte de l’any anterior, es produeix un decrement pel que fa 
tant a les societats de responsabilitat limitada (23,5%), com a les societats anònimes (41,9%), a diferència de 
l’any anterior. Pel que fa a les persones físiques, es manté la tendència a la baixa (40%), si bé aquesta és més 
significativa que la de l’any anterior (6,3%). Les empreses concursades amb altres formes jurídiques han augmen-
tat el 9,1%, a diferència de l’any anterior, en què el seu nombre es va mantenir constant. 

Segons l’activitat econòmica principal, els sectors de la construcció, la indústria i el comerç a l’engròs són els que 
tenen un major nombre d’empreses concursades, seguint la tendència dels anys anteriors. No obstant això i, tal i 
com s’observa en el gràfic següent, es produeixen decrements significatius en els tres casos, sent el més relle-
vant el del sector industrial, del 42,7%. En aquest sector, el 39,3% de les empreses tenen com a activitat principal 
els béns intermedis; el 31,6%, els béns de consum no durador; el 24%, els béns de capital i el 5,1%, els béns de 
consum durador. 

De les 281 empreses del sector de la construcció, que decreixen el 34,3% respecte de l’any 2013, la majoria, el 
65,5%, tenen com a activitat principal l’edificació i la promoció immobiliària, seguint la tendència dels anys ante-
riors. 

GRÀFIC III- 23. Empreses concursades a Catalunya per activitat econòmica principal. Catalunya, 2013-2014 

 
Unitats: nombre d’empreses. 
Font: elaboració pròpia a partir d’INE. 

Pel que fa als assalariats de les empreses concursades, es manté la tendència dels anys anteriors, en el sentit 
que predominen les empreses concursades amb un nombre baix de treballadors. Així, el 51,5% de les empreses 
concursades tenen fins a 5 treballadors. Dins d’aquest grup d’empreses, predominen les que tenen entre un i dos 
treballadors, que representen el 37,5%. El 29,2% d’aquestes empreses tenen entre tres i cinc treballadors i el 
29,2% restant, són autònoms. El 28,7% de les empreses concursades tenen entre 6 i 19 persones treballadores; 
el 7,8%, entre 20 i 49; el 2,4%, entre 50 i 99 i l’1,9%, més de 100. El 7,8% restant de les empreses, no han estat 
classificades. Es produeixen decrements interanuals en tots els trams, a diferència de l’any anterior. Els més re-
llevants són els de les empreses que tenen entre 50 i 99 assalariats (50,8%) i els de les empreses que tenen en-
tre 20 i 49 assalariats (47,2%). Les empreses concursades d’entre 6 i 19 assalariats i de més de 100 decreixen 
el 37,8% i el 39%, respectivament. En canvi, a les empreses que tenen fins a 5 persones treballadores, el decre-
ment és més lleuger, del 14,4%. 

Segons el volum de negoci de les empreses, succeeix el mateix que pel que fa al nombre d’assalariats, és a dir, hi 
ha més empreses concursades amb un volum de negoci reduït, seguint la tendència dels anys anteriors. En 
aquest sentit, el 69,6% de les empreses tenen un volum de negoci fins a dos milions d’euros. El 9,8%, entre dos i 
cinc milions; el 3,4%, de cinc a deu milions i el 3,2%, més de 10 milions. El 14,1% restant de les empreses con 
han estat classificades per volum de negoci. En relació amb l’any 2013, es produeixen decrements en tots els ca-
sos, especialment a les empreses entre dos i més de 10 milions d’euros de volum de negoci. 

 

428

342 329

120 118
76 66

90 89
55 66

44
13 13

281

196

242

100 105
72 64 63 55 55 46

40
10 14

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2013

2014



 

59 

MEMÒRIA 
SOCIOECONÒMICA 

I LABORAL DE 
CATALUNYA 2014 

 
4. PREVENCIÓ DE RISCOS I SINISTRALITAT LABORAL  

4.1. ANÀLISI DE LA SINISTRALITAT  

4.1.1. ACCIDENTS DE TREBALL  

La major part dels conjunt dels AT registrats (en endavant AT) al llarg del 2014 s’han produït en jornada laboral i 
no han causat baixa. Aquest tipus d’accidentabilitat absorbeix el 57,7% dels AT totals (126.112 AT) i quasi dupli-
ca els AT en jornada laboral causants de baixa (77.298 AT). En xifres més discretes se situen els AT in itinere, 
amb 14.976 AT registrats.  

L’evolució del total dels accidents de treball , comparada amb l’any anterior, mostra un augment dels AT registrats 
que es quantifica en 1.423 AT més, el 0,7%. L’any 2013 es van registrar 216.963 AT mentre que el 2014 han es-
tat 218.386. Atenent a la tipologia dels AT, menció especial requereix l’increment percentual dels AT in itinere,33 
el 7%, si bé en nombres absoluts la variació més elevada és la dels AT en jornada laboral amb baixa. L’efecte con-
trari és el que s’observa entre els AT en jornada laboral sense baixa, que redueixen les seves xifres en 4.052 AT 
menys (el 3,1%).  

TAULA III- 36. AT segons tipologia. Catalunya 2014  

AT en jornada amb baixa AT Variació absoluta Variació relativa % Dones sobre el total 

Total 77.298 4.526 6,2% 32,8% 

Lleus 76.743 4.566 6,3% 32,9% 

Greus  498 -47 -8,6% 15,9% 

Mortals 57 7 14,0% 5,3% 

Agricultura 1.773 83 4,9% 9,4% 

Indústria 17.749 732 4,3% 17,9% 

Construcció 6.827 332 5,1% 2,2% 

Serveis  50.949 3.379 7,1% 42,9% 

Fix 55.255 1.160 2,1% 32,1% 

Eventual 20.490 3.351 19,6% 31,1% 

Sense especificar 1.553 15 1,0% 17,2% 

AT en jornada sense baixa AT Variació absoluta Variació relativa % Dones sobre el total 

Total  126.112 -4.052 -3,1% - 

Agricultura 1.978 26 1,3% - 

Indústria 31.609 -1.661 -5,0% - 

Construcció 9.790 -1.083 -10,0% - 

Serveis  82.735 -1.369 -1,6% - 

AT in itinere AT Variació absoluta Variació relativa % Dones sobre el total 

Total 14.976 984 7,0% - 

Lleus 14.739 1.015 7,4% - 

Greus  210 -28 -11,8% - 

Mortals 27 -3 -10,0% - 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.  

                                                           
33 Val a dir que, tal i com s’analitzarà més endavant, el 59,8% dels AT in itinere són accidents de trànsit (8.957 AT). 
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Per comprovar la significació real de les variacions exposades cal fer atenció a l’evolució dels índexs d’incidència, 
ja que aquests permeten evitar les possibles desviacions ocasionades per modificacions en el nombre de perso-
nes ocupades i exposades als riscos.  Els índexs d’incidència indiquen el nombre d’AT per cada 100.000 treballa-
dors o treballadores exposats amb les contingències professionals cobertes, de tal forma que les fluctuacions de 
la població ocupada i assalariada s’integren en els resultats. En atenció als índexs d’incidència segons la tipologia 
de l’AT, el 2014 destaca per l’increment dels accidents amb baixa i els AT in itinere.  Els AT en jornada laboral 
sense baixa descendeixen per tercer any consecutiu. Així, la variació interanual dels índexs d’incidència reafirma 
la situació presentada a partir de les xifres absolutes.  

L’augment de la sinistralitat en el seu conjunt és inferior a l’increment de la població ocupada (16-64 anys), que 
segons dades EPA s’estima que ha crescut el 2,1%. Tot i això, resulten preocupants els augments de la sinistrali-
tat causant de baixa i la in itinere34 amb xifres percentualment molt superiors a l’evolució del mercat laboral.  

Ampliant la perspectiva d’anàlisi als darrers 15 anys, en el període 2000-2014, s’observa com les pautes de 
comportament entre els AT en jornada laboral amb baixa i sense baixa són similars fins l’any 2008. Aquest any 
constitueix un punt d’inflexió a partir del qual ambdues tipologies es polaritzen. Els AT amb baixa mantenen la 
tendència decreixent mentre que els AT sense baixa augmenten les seves xifres, fins el 2011 moment en el qual 
comença la seva davallada. Les fluctuacions dels AT in itinere són constants al llarg de tot el període de referèn-
cia.  

GRÀFIC III- 24. Evolució dels índexs d’incidència dels AT segons tipologia. Catalunya 2000-2014 

 
Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes*100.000. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.  

D’altra banda, l’anàlisi territorial mostra que la major part dels AT en jornada laboral, siguin o no causants de bai-
xa, tenen lloc a la demarcació de Barcelona (57.297 AT amb baixa i 93.147 AT sense baixa). Però, els índexs 
d’incidència mostren que el risc de patir un AT és més elevat a Lleida, ja que els índexs pels AT amb baixa i sense 
baixa ascendeixen a 9.421,0 AT cada 100.000 treballadors afiliats, superant amb escreix la xifra registrada per 
tota Catalunya (8.225.9). En segon terme se situa Tarragona (8.925,5), seguida de Girona i tanca la llista Barce-
lona (8.898,7 i 7.975,7, respectivament).  

4.1.1.1. AT EN JORNADA LABORAL SENSE BAIXA 

El nombre d’accidents en jornada laboral sense baixa és superior al dels que produeixen baixa. Al 2014 s’han re-
gistrat 126.112 accidents, fet que suposa una reducció respecte al 2013 del 3,1% (4.087 accidents menys).  

                                                           
34 Per a més informació sobre les xifres del mercat de treball vegeu primer apartat d’aquest capítol.  
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GRÀFIC III- 25. Comparativa de l’evolució dels AT sense baixa i dels AT amb baixa. Catalunya 2000-2014 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.  

La distribució dels accidents registrats sense baixa entre els sectors econòmics és molt similar a la que s’observa 
en els accidents amb baixa. Així, el menor nombre d’ells es donen en el sector de l’agricultura (l’1,6%), seguit del 
de la construcció (7,8%), de la indústria (25,1%) i, finalment, els serveis (65,6%). La comparativa entre uns i altres 
accidents mostra que en el sector de l’agricultura es registren 205 AT més sense baixa que amb baixa, en la 
construcció 2.963 AT més, en la indústria 13.860 i en els serveis 31.786. La variació interanual dels AT sense 
baixa segons sector econòmic presenta un decreixement més accentuat en el sector de la construcció que amb 
1.083 AT menys representa el 10%. Amb tot, en termes absoluts el descens més pronunciat és el registrat a la in-
dústria amb 1.661 AT sense baixa menys.  

GRÀFIC III- 26. Evolució dels índexs d’incidència dels AT sense baixa segons sector econòmic. Catalunya 2000-
2014 

Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes*100.000. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.  

Si s’analitza l’evolució de l’accidentabilitat sense baixa de la darrera dècada s’observa una tendència de descens 
en el seu nombre, si bé els darrers dos anys els índexs d’incidència mostren l’efecte contrari, un augment provo-
cat per la disminució més acusada de la població amb cobertura per a les contingències professionals que no 

72.802

77.298

169.485

184.160 181.081

167.322

176.072

148.378
142.805

144.709

151.140
152.926 150.650 151.508

131.512
130.232

126.112

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

AT amb baixa AT sense baixa

4.679,5

4.419,1 4.262,0
3.784,9 3.426,9

2.900,8 2.990,1 3.303,6

4.177,8

3.220,4 3.538,9 3.845,8 4.017,5

4.540,6 4.674,9

12.703,2 12.755,0
12.100,4

10.978,3

11.799,2

9.537,4

8.930,0

8.819,4
9.188,2 9.166,9 9.202,8 9.436,1

8.368,1 8.350,3
7.921,6

12.880,4
13.541,0 13.410,1

12.206,2

11.549,3 9.208,2

8.514,1

8.963,8
9.646,9

10.739,8 10.827,5 11.162,7

9.832,3 9.871,2
9.181,0

4.719,5

5.253,0 5.120,5
4.670,1 4.791,7

3.978,3 3.684,7 3.560,0

3.860,1

4.555,1 4.692,7 4.861,0
4.347,0

4.471,0 4.298,7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Agricultura Indústria Construcció Serveis



MERCAT DE TREBALL 

62 

compensa la reducció d’accidents. A més, la distribució dels accidents segons el sector on s’han produït també 
presenta certs canvis perquè hi ha un augment del nombre d’accidents al sector dels serveis, mentre que el sec-
tor de la construcció i el de la indústria redueixen el seu pes relatiu.  

Les xifres més elevades d’accidentabilitat sense baixa condicionen que els índexs d’incidència en aquest cas si-
guin més alts que en els dels AT amb baixa. Aquesta situació es dóna per a tots els sectors econòmics. El gràfic 
següent mostra l’evolució que aquests índexs han tingut els darrers 15 anys. En ell s’observa com s’han reduït els 
riscos de patir un AT sense baixa en els sectors de la indústria (-37,6%) i en el sector de la construcció (-28,7%). El 
descens en el sector dels serveis és molt menor (-8,9%) i quasi inexistent per al sector de l’agricultura (-0,1%).  

Les activitats econòmiques que tenen més risc de patir un accident sense baixa pertanyen al sector de la indús-
tria. Així, els índexs d’incidència més alts es registren a les activitats de suport a les indústries extractives 
(310.344,8), a l’antracita, hulla i lignit (142.857,1), la gestió de residus (26.881,7), la metal·lúrgia (17.906,59) i a 
la silvicultura i explotació forestal (17.638,29), si bé aquest darrer cas correspon al sector de l’agricultura.   

Les extremitats superiors en primer terme i les inferiors en segon terme, són les parts del cos amb més risc de ser 
lesionades en aquesta tipologia d’accidents (35,4% i 20,6% del total, respectivament). El cap (inclosos ulls, cara, 
dents i orelles) i l’esquena (incloses columna i vèrtebres cervicals) són altres parts del cos sovint lesionades 
(15,5% i 12,0% del total, respectivament).   

Quant el tipus de lesió, tal i com es mostra en el gràfic següent, s’observa que hi ha una concentració en les feri-
des i lesions superficials (61.952 AT) i les dislocacions, esquinços i torçades (46.157 AT). Només aquests dos ti-
pus de lesions concentren el 84,5% dels AT sense baixa. Val a dir que aquestes lesions són les més freqüents 
tant en els homes com en les dones, si bé hi ha un lleu augment de la primera agregació en els homes absorbint 
el 49,6% dels seus AT enfront del 46,2% en les dones, xifra que en elles es compensa amb un increment de la 
segon tipus d’AT esmentats ja que concentren el 37,8% del seu total enfront del 35,2% registrats pels homes. La 
resta de lesions produïdes presenten cert paral·lelisme per ambdós sexes. 

GRÀFIC III- 27. Distribució dels AT sense baixa segons el tipus de lesió provocada. Catalunya 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació en data 22-5-2015. 

En relació a la forma de l’accident els registres també es troben altament concentrats en dues categories concre-
tes, l’agregació de sobreesforç físic, trauma psíquic, exposició a radiacions, soroll, llum o pressió que absorbeix el 
30% dels AT sense baixa (37.903 AT) i el grup comprés pels xocs o cops i col·lisions amb objectes amb moviment 
que reuneix el 23,4% del total (29.521 AT sense baixa).  Altres formes d’accidents freqüents són l’aixafament so-
bre o contra un objecte immòbil, sent el treballadors qui realitza un moviment vertical o horitzontal, (14,4% del to-
tal d’AT, 18.176 AT) i el contacte amb un agent material tallant, punxant, dur o rugós (12,9% del total, 16.334 AT). 
En aquest cas la desagregació segons el sexe no afecta al grup relatiu al sobreesforç que se situa en un pes rela-
tiu similar, 30,3% en les dones i 29,8% en els homes. On hi ha un cert desequilibri és en la proporció que repre-
senten el xocs contra objecte en moviment ja que és lleugerament inferior en el cas de les dones, del 20,3% en-
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front del 25,0% dels homes. Val a dir que aquest desequilibri de 5 pp es compensa amb el pes relatiu dels aixa-
faments sobre o contra objecte immòbil que per a les dones és més alt i concentra el 17,8% dels AT i pels homes 
el 12,6% dels AT.   

4.1.1.2. AT EN JORNADA LABORAL AMB BAIXA 

Segons la gravetat 

En termes absoluts l’anàlisi de l’accidentabilitat segons la gravetat mostra que, com es reflecteix a la primera tau-
la d’aquest apartat, els AT lleus augmenten les seves xifres en 4.566 AT més (el 6,3%, 76.743 en total). Igual-
ment, els AT mortals s’incrementen en 7 AT més (57 en total), situació que percentualment suposa una variació 
del 14,0%. Per contra, el descens mantingut els darrers anys entre els AT greus continua la seva trajectòria des-
cendent que es concreta en 47 AT menys (498 en total, el 8,6% menys). 

GRÀFIC III- 28. Evolució dels índexs d’incidència dels AT amb baixa segons gravetat. Catalunya 2000-2014 

Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes*100.000. 
Font:elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.  

Les variacions en el nombre d’AT segons el grau de la lesió tenen el seu reflex en els índexs d’incidència. En el 
gràfic anterior s’observa com a partir del 2012 augmenten els AT lleus. Els AT greus mantenen la tendència a la 
baixa i els AT mortals enguany repunten. D’altra banda, el gràfic amb la seva doble escala, permet veure com 
l’evolució dels índexs d’incidència dels AT lleus i greus manté pautes similars en els anys de referència.  

Segons la demarcació 

Territorialment, el gruix dels AT en jornada laboral amb baixa tenen lloc a la demarcació de Barcelona, concreta-
ment a la comarca del Barcelonès. En el Barcelonès s’han registrat 27.165 AT en jornada de treball amb baixa 
(un de cada tres).  Altres comarques amb una elevada accidentabilitat són el Vallès Occidental i el Baix Llobregat 
(8.462 i 8.226 AT, respectivament).  

La variació interanual mostra un increment de la sinistralitat amb baixa per les quatre demarcacions catalanes. 
Barcelona l'augment d'aquesta sinistralitat ha estats del 6,21%, a Girona del 7%, a Lleida del 9% i a Tarragona del 
3,59%. 

Amb tot, els índexs d’incidència més elevats dels AT en jornada de treball amb baixa es presenten en la demarca-
ció de Girona (3.519,42 AT per cada 100.000 persones afiliades), seguida de Lleida i Tarragona (3.506,43 i 
3.240,3, respectivament). També a Lleida és on l’accidentabilitat mortal presenta valors més alts (4,41 AT mor-
tals per cada 100.000), superant de forma notòria la mitjana registrada a tota Catalunya (2,31 AT). Entre les 
comarques destaquen els índexs d’incidència registrats a la Conca de Barberà (6.100,72), les Garrigues 
(5.874,45), la Segarra (5.532,03), l’Urgell (5.227,34), el Pla d’Urgell (5.133,7) i el Berguedà (5.064,78).   
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Segons el perfil de les persones accidentades 

Si se centra el focus en les persones accidentades, en el darrer any s’observa un increment de la sinistralitat que 
afecta els dos sexes. Els homes registren 2.973 AT més, el 6,1%, mentre que les dones 1.523 AT més, si bé en 
aquesta ocasió suposa una variació percentual lleugerament superior, del 6,4%.  

En comparar les xifres absolutes dels AT en jornada laboral amb baixa entre els homes i les dones s’evidencia 
que el risc de patir un AT és menor per a les dones que per als homes (51.937 AT patits pels homes). A més, 
aquesta relació varia en funció de la gravetat de l’AT. Val a dir que les dones ocupades constitueixen el 47,2% de 
la població ocupada a Catalunya el 4rt trimestre del 2014, mentre que la proporció d’AT patits per elles concentra 
el 32,8% del total (25.361 AT), percentatge que es redueix al 15,9% en el cas dels AT greus (79 AT) i al 5,3% en 
els mortals (3 AT).35 Tot i això, cal tenir en compte que el nombre d’AT patits per les dones mostra una tendència 
ascendent, com es pot observar en el gràfic següent.  

GRÀFIC III- 29. Relació entre la proporció d’AT  amb baixa declarats i la distribució de la població ocupada el 4rt 
trimestre 2014 segons sectors econòmics i sexe i pes relatiu de la sinistralitat de les dones. Catalunya 2014 

Dones 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 

Homes 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 

Evolució del pes relatiu dels AT de les dones sobre el total d’accidentabilitat. Catalunya 2000-2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.  

En relació amb el sector econòmic esmentar que el 86,3% dels AT de les dones han estat patits per treballadores 
ocupades als serveis (21.863 AT) i el 12,5% a la indústria (3.168). En el cas dels homes la dispersió entre els di-
ferents sectors és més elevada. Entre els AT patits pels homes destaca que més de la meitat s’han registrat en el 
sector dels serveis (29.069, el 56,0%), el 28,1% a la indústria (14.577) i el 12,9% a la construcció (6.676). 
Aquest fet troba una explicació fefaent en la distribució de la població ocupada en els diferents sectors en funció 
del gènere. Les dones ocupades majoritàriament al sector serveis concentren en conseqüència els AT en aquest 

                                                           
35 Malauradament no es disposen dels índexs d’incidència desagregats per sexe, per edat o per país d’origen.  
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sector, si bé destaca que la proporció d’AT és superior a la proporció de dones que treballa en aquest sector. Un 
cas similar succeeix entre els homes ocupats al sector de la construcció i la indústria. 

Pel que fa al país d’origen de les persones accidentades destacar que el gran gruix dels AT són patits per perso-
nes autòctones, 67.534 dels AT (el 87,4% dels AT totals). Demogràficament, la població de nacionalitat estrange-
ra concentra l’1 de gener del 2015, amb dades provisionals del padró continu d’habitants, el 13,7% del total po-
blacional,36 xifra que situaria lleugerament per sobre del percentatge de sinistralitat de persones d’origen estran-
ger (12,6%). Entre els treballadors i treballadores d’origen estranger destaquen els 2.202 AT patits pels originaris 
del Marroc, els 1.259 AT de Romania, els 700 AT d’Equador i els 445 AT de Colòmbia.  

Entre la sinistralitat mortal la proporció d’AT patits per persones autòctones és lleugerament inferior, ja que amb 
49 del 57 AT mortals patits absorbeixen el 86,0% de l’accidentabilitat mortal. Els altre vuit AT mortals han estat 
patits per persones originàries de Bulgària, de la Xina (2 AT), de República Dominicana, de Moldàvia, del Perú, de 
Filipines i de Portugal. Segons el sexe de la persona accidentada només 2 dels AT dels autòctons i 1 dels AT de 
les persones d’origen estranger han estat patits per dones.  

Segons les característiques dels AT 

L’anàlisi dels AT segons la forma o contacte37 que ocasiona la lesió mostra un any més que els AT més habituals 
són conseqüència del sobreesforç físic, el trauma psíquic, les radiacions, el soroll, la llum o la pressió que absor-
beixen el 40,8% de l’accidentabilitat a Catalunya. Altres formes o contactes que també concentren un volum ele-
vat d’accidentabilitat són els xocs o cops contra objectes, que generen el 21,4% dels AT quan els objectes són 
immòbils i el 17,5% quan els objectes estan en moviment. Així, el 79,6% dels AT estan provocats per una 
d’aquestes tres formes o contactes.  

Atenent a la gravetat destaca que 24 dels 57 AT mortals és deuen a infarts, vessaments cerebrals i altres patolo-
gies no traumàtiques, 8 AT són per xocs o cops o col·lisions amb altres objectes en moviment, 7 AT per quedar 
atrapat o ser aixafat o sofrir una amputació i 6 AT per aixafament sobre o contra un objecte immòbil.  

GRÀFIC III- 30. Distribució dels AT amb baixa segons la forma o contacte que ocasiona la lesió. Catalunya 2014 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació en data 22-5-2015. 

Territorialment, i amb les dades publicades pel MEYSS, Barcelona marca la pauta general atès que és la demar-
cació amb un nombre més elevat d’accidents.38  En relació amb els AT per sobreesforços destacar que mentre 

                                                           
36 Per a més informació vegeu apartat de Dinàmica demogràfica del Capítol V d’aquesta Memòria.  
37 La forma o contacte, equivalent a la causa, descriu el mode en el qual la víctima ha estat lesionada per l’agent material (objecte, substàn-
cia, instrument, vibració, màquina, persona o animal) que ha provocat la lesió.  
38 En aquesta ocasió les dades emprades són del MEYSS que s’obtenen seguint criteris metodològics diferents, fet que es manifesta en una 
variació en el còmput dels registres. El MEYSS fins el desembre de 2008 tabulava els AT en funció de la data d’acceptació de l’autoritat labo-
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Lleida i Girona es desvien lleugerament perquè registren una proporció menor d’aquests accidents (34,8% i 
38,2% respectivament), Tarragona presenta una proporció força elevada atès que aquesta tipologia concentra el 
46,7% de la seva sinistralitat. Altrament, el pes relatiu dels xocs contra objectes immòbils o els contactes amb 
agents materials tallants superen la mitjana catalana a Lleida (23,3% i 11,9%, respectivament), mentre que a Gi-
rona s’observen valors més elevats en el xocs o cops amb objectes en moviment (16,7%). A Barcelona la propor-
ció d’accidents de trànsit també és més alta que en les altres demarcacions territorials (3,7%, entre el 2,6 i el 
2,8% en la resta).  

D’altra banda, destacar que els accidents de trànsit tenen cada vegada un major pes relatiu en el conjunt de la 
sinistralitat laboral.39 Aquest fet corrobora les dades del Departament de Trànsit que posen de manifest que els 
darrers anys s’està produint un canvi de model en l’accidentabilitat viària, ja que el nombre d’accidents de trànsit 
disminueixen progressivament les nits i els caps de setmana però augmenten en les franges horàries d’activitat 
laboral. Encara que les darreres dades tancades corresponguin a l’exercici 2013 convé observar que l’12,4% dels 
AT corresponen a accidents laborals relacionats amb el trànsit. Els AT de trànsit produïts durant la jornada laboral, 
han estat 2.584 AT. Del total de víctimes d’accidents de trànsit (10.772), les persones que han patit un accident 
de trànsit en desplaçaments motivats per la feina representen el 33,2%. A més, esmentar que el 48,7% dels AT 
mortals totals van ser deguts a accidents de trànsit, el 16,2% d’ells durant la jornada laboral i el 32,5% restant in 
itinere. 40 

Un altre dels punts d’anàlisi de les característiques dels AT registrats té relació amb quines són les parts lesiona-
des.  

Les parts més freqüentment lesionades són les extremitats. Les extremitats superiors són les més afectades ja 
que concentren el 36,7% dels AT, percentatge que es manté constant amb independència del sexe de la persona 
accidentada. Un equilibri similar entre els dos sexes s’observa en les afectacions a les extremitats inferiors que 
representen el 27,2% dels AT. El tercer grup amb una proporció més alta és el que agrupa l’esquena, incloses la 
columna i les vèrtebres dorsals i lumbars, que absorbeix el 17,7%, si bé en aquest cas l’afectació és lleugerament 
més elevada en el cas de les dones (18,0% enfront el 17,6% en els homes). Diferències més significatives entre 
els homes i les dones es troben quan la part lesionada és el coll -inclosa la columna i les vèrtebres cervicals- que 
per a les dones concentra el 6,3% dels seus AT mentre que pels homes només el 6,8%, situació que es compensa 
amb el pes relatiu dels AT que provoquen lesions en el cap -inclosos ulls, cara, dents i orelles- on la proporció en 
els homes s’eleva fins el 6,0% i en les dones descendeix fins el 3,5%.  

Entre els AT mortals les parts del cos lesionades són múltiples i tenen afectació en tot el cos en 29 dels AT mor-
tals. En 12 AT mortals són el tronc i els òrgans on s’han produït les lesions.  

Amb relació al tipus de lesió que provocada pels AT, convé tenir present la major proporcionalitat dels AT lleus. En 
conjunt en el 52,3% dels casos són dislocacions, esquinços i torçades, seguides de les ferides i lesions superfici-
als, el 32,9%. Aquests tipus de lesions no presenten la mateixa proporcionalitat entre els homes i les dones, en el 
primer cas el pes relatiu d’aquestes lesions en les dones és superior ja que concentra el 56,7% dels seus AT 
(14.370 AT), enfront el 50,2% en els homes, malgrat que en termes absoluts els AT registrats dels homes són 
significativament superiors (26.075 AT). Nogensmenys, entre els AT mortals el tipus de lesió més freqüent són els 
infarts, vessaments cerebrals i altres patologies no traumàtiques, seguides de les lesions múltiples (27 AT i 15 AT, 

                                                                                                                                                                                                 
ral, tal i com fa el Departament d’Empresa i Ocupació, si bé a partir de gener del 2009 es dóna un canvi metodològic en l’explotació estadísti-
ca i les tabula en funció de la baixa mèdica. Per tant, el nombre d’AT en jornada de treball amb baixa a Catalunya en aquesta explotació as-
cendeix a 73.797 AT, xifra inferior als 77.298 analitzats en la resta del capítol . Per aquest motiu les dades no són directament comparables. 
Tot i així, malgrat que percentualment les xifres variïn lleugerament es manté la prelació de les formes més freqüents ja que en aquesta explo-
tació el 40,8% dels AT són conseqüència del sobreesforç físic, el trauma psíquic, les radiacions, el soroll, la llum o la pressió, el 20,9% els xocs 
o cops contra objectes, el 14,7% quan els objectes estan en moviment. En conjunt el 76,4% dels AT estan provocats per una d’aquestes tres 
formes o contactes. 
39 En nombres absoluts la seva xifra s’ha reduït ja que per exemple el 2008 es van registrar 3.706 accidents de trànsit i el 2014 han estat 
2.524 el pes relatiu augmenta (amb dades del MEYSS). Però la reducció pel que fa al conjunt d’AT és més intensa, del 47,9% entre el 2008 i 
el 2014 (171.577 AT i 73.797 AT, respectivament), mentre que els AT de trànsit mostren un decrement del 31,9%, percentatge que fa que 
respecte a altres tipologies amb decreixements més notoris els AT de trànsit prenguin més pes relatiu. 
40 Per a més informació vegeu document del Servei Català de Trànsit: La gestió dels accidents de trànsit a l’entorn laboral presentat en la Jor-
nada del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona i organitzada pel Departament d’Empresa i Ocupació ( 9 de març 2015). Altrament, 
convé tenir present que en relació a aquesta problemàtica en  el Pla estratègic de seguretat viària a Catalunya 2014-2020, aprovat pel Govern 
el 14 de gener de 2014, es proposen algunes intervencions en el marc laboral i accions concretes com la signatura d’un conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Interior i el d’Empresa i Ocupació per millorar la seguretat viària a l’entorn laboral; el Projecte de cursos 
de prevenció d’ accidents de trànsit in itinere per a Treballadors mitjançant un conveni amb el Consorci de Formació Contínua de Catalunya; la 
signatura d’un conveni amb l’Escola Administració Pública de Catalunya per a la planificació de cursos de seguretat viària in itinere  per als 
treballadors de l’Administració  i establir que el període 2015-2016 se centri en la realització dels plans de seguretat viària laboral a les em-
preses de Catalunya. 

http://empresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/09_-_seguretat_i_salut_laboral/documents/05_-_promocio_i_campanyes/Jornades/Arxius/Gestio_AT_transit_a_entorn_-laboral_SCT.pdf�
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respectivament). I en els AT greus són les fractures d’ossos, seguides dels els infarts, vessaments cerebrals i al-
tres patologies no traumàtiques i de les commocions i lesions internes (214 AT, 67 AT i 63 AT, respectivament). 

GRÀFIC III- 31. Distribució dels AT amb baixa segons tipus de lesió provocada. Catalunya 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació en data 22-5-2015. 

Finalment, destacar que a partir del nombre d’AT registrats el risc de patir un AT és més gran els primers dies de 
la setmana, si bé amb el pas dels dies laborables sembla disminuir. Els AT registrats el dilluns han estat 16.329, 
el 21,1%, xifra que va descendint fins els 12.181 registrats els divendres, el 6,1%. La proporció d’AT en el cap de 
setmana disminueix notòriament ja que per moltes persones són dies no laborables. Els dissabtes amb 4.718 AT i 
el diumenge amb 3.080 AT, concentren el 10,1% del total.   

I en relació a les hores, esmentar que el 33,6% dels AT tenen lloc entre les 10h i les 12h del matí, ambdues inclo-
ses, i el 19,4% entre les 15h i les 18h (25.977 i 14.991, respectivament).  

Segons les condicions laborals 

Les condicions laborals en el treball són un dels eixos on s’han focalitzar les actuacions preventives en matèria de 
seguretat i salut. En aquesta línia, el Reglament dels serveis de prevenció41 estableix que l’organització dels re-
cursos necessaris per al desenvolupament de les activitats preventives es realitzarà per l’empresari d’acord a al-
guna de les modalitats tipificades en la norma. En el gràfic següent es pot observar la distribució dels AT que han 
tingut lloc el 2014 segons la modalitat d’organització preventiva escollida a l’empresa. Val a dir que els serveis de 
prevenció aliens són els més nombrosos, ja que estan presents en 51.808 AT, el 67% del total d’AT.  

Altrament, el règim d’afiliació a la Seguretat Social on més AT s’han produït és òbviament el Règim general 
(75.393 AT, el 97,5% del total). En aquest punt convé tenir present que des del mes de gener del 2012 s’inclouen 
dins del Règim General els treballadors i treballadores del Sistema especial d’ocupats de la llar.42 Altres dels rè-
gims on s’han registrat i comptabilitzat AT, si bé en menor escala com es pot observar en el gràfic següent, són el 
Règim especial de la mineria del carbó (1 AT), el Règim especial de treballadors del mar (405 AT), el Sistema es-
pecial per a treballadors/ores per compte aliena agraris, on s’integren els treballadors/ores de l’antic Règim es-
pecial agrari (compte aliè, 9 AT), i des de 2004 els  treballadors i treballadores del règim especial de treballadors 
autònoms que voluntàriament hagin optat per la cobertura específica de contingències professionals (1.490 AT).  

                                                           
41 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. BOE núm. 27, de 31.01.1997. 
42 Per contra, des d’aquesta data no es comptabilitza dins de la població coberta en el Règim general als funcionaris públics i altre personal 
de nou ingrés afectats per l’article 20 del Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, ja que la gestió de les contingències d’aquest col·lectiu 
es porta a terme mitjançant les mutualitats de funcionaris  (MUFACE, ISFAS i MUGEJU). 
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http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=1b3c62390bcc5110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&vgnextchannel=75164a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD&tab=tabConsultaCompleta�
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GRÀFIC III- 32. Distribució dels AT amb baixa segons modalitat d’organització preventiva, règim al qual està afi-
liat el treballador/ra i grandària de l’empresa. Catalunya 2014 

Segons modalitat d’organització preventiva 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació en data 22-5-2015. 

Segons règim de la Seguretat Social 

 

Homes Dones Total 

Total 51.937 25361 77.298 

General 50.305 25.088 75.393 

Treballadors autònoms 1.232 258 1.490 

Especial agrari per compte aliè 8 1 9 

Especial per a treballadors del mar 391 14 405 

Especial per a la mineria i el carbó 1 0 1 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament 
d’Empresa i Ocupació en data 22-5-2015. 

Segons grandària de l’empresa 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel De-
partament d’Empresa i Ocupació en data 22-5-2015. 

Quant a la grandària de les empreses, més del 30% dels accidents se situen en les grans empreses (més de 250 
treballadors/ores), si bé també destaca la concentració en empreses d’entre 10 i 49 treballadors/ores, les ano-
menades petites empreses. Les microempreses, de menys de 10 treballadors/ores, concentren el 19,0% dels AT i 
les empreses mitjanes, d’entre 50 i 249 treballadors/ores, el 24,4% dels AT.  

Amb tot, aquesta distribució dels AT entre els grups d’empreses no és totalment paral·lela amb la distribució de 
les persones afiliades en ells. Prenent com a base l’afiliació del Règim general i del règim especial per a la mine-
ria i el carbó43 s’observa que les microempreses concentren el 24,0% de l’afiliació mentre que en elles se’n regis-
tren el 19,0% dels AT. Un cert equilibri es dóna entre les grans empreses amb el 29,5% dels afiliats/ades i el 
30,1% dels AT. Per contra, la petita empresa i la mitjana empresa registra una afiliació inferior a la proporció d’AT 
registrats, sent l’afiliació en el primer cas del 23,6% amb el 26,5% dels AT, i en el segons del 23,0% de l’afiliació 
amb el 24,4% dels AT.  

Per modalitat de contracte, els treballadors indefinits van registrar 55.255 AT el 2014, amb un increment del 
2,14%. Els treballadors amb contracte temporal van registrar 20.673 accidents amb baixa, amb un augment del 
19,5%. Així, l’any 2014, el 71,5% dels accidents els van patir treballadors amb contracte indefinit i el 26,7% per 
treballadors/ores amb contracte temporal. L’1,8% restant correspon a accidents on no consta el tipus de contrac-
te.  

Val a dir que, tot i que les xifres dels accidents en nombres absoluts són inferiors, la sinistralitat registrada per les 
persones amb contractació temporal és més elevada ja que la taxa de temporalitat el 2014 ha estat del 18,3%,44 
                                                           
43 El càlcul es basa en la mitjana anual a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres de l’any 2014, per a la població afi-
liada en el règim general i en el règim especial de la mineria i el carbó.  
44 Per a més informació vegeu apartat de Mercat de treball d’aquest mateix Capítol III. Les xifres de temporalitat esmentades refereixen a la 
població assalariada de 16-64 anys segons sexe.  
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nombre inferior a la proporció d’accidents d’aquest tipus de contracte. Aquesta situació s’agreuja amb la desa-
gregació segons el sexe ja que la temporalitat en els homes ha estat del 17,8%, mentre que els AT dels contrac-
tes temporals d’ells s’eleva fins el 27,5% del seu total (14.283 AT). Per a les dones el pes relatiu dels AT de treba-
lladores amb contracte temporal concentra el 25,3% de l’accidentabilitat, mentre que la temporalitat ha estat del 
18,9%.  

Quant a l’antiguitat en el lloc de treball les xifres mostren un elevat percentatge d’accidents en persones que por-
ten menys d’un any treballant a l’empresa, el 30,4% del total d’AT, fent palesa la importància de l’experiència en 
el lloc de treball per a la disminució i la prevenció dels riscos. De nou, aquesta dada augmenta en el cas dels ho-
mes situant-se en el 31,3% (28,7% en les dones). Especialment preocupant sembla la proporció d’AT patits du-
rant els tres primers mesos, del 17,1% dels AT. Per contra, la sinistralitat al llarg del segon any es redueix percen-
tualment fins el 8,4%. Amb tot, les dades facilitades mostren que la major part dels AT tenen lloc quan les perso-
nes tenen més de dos anys d’antiguitat a l’empresa (el 61,2%), tot i que en aquest cas la forquilla és molt àmplia.  

En relació al tipus d’ocupació destacar que el 83,0% dels AT han estat patits per treballadors i treballadores ma-
nuals, el 85,9% en el cas del homes i el 77,0% en les dones.  

GRÀFIC III- 33. Distribució dels AT amb baixa segons tipus de contracte,  antiguitat en el lloc de treball i tipus de 
feina. Catalunya 2014  

Segons el tipus de contracte i sexe 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Segons antiguitat en el lloc de treball 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Depar-
tament d’Empresa i Ocupació en data 22-5-2015. 

Segons tipus de feina 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament 
d’Empresa i Ocupació en data 22-5-2015. 

Segons sector i branca d’activitat econòmica 

L’anàlisi sectorial revela un augment de la sinistralitat en termes absoluts en els quatres sectors, sent especial-
ment rellevant en el sector de les serveis. Seguint un ordre ascendent a l'agricultura s’han registrat 1.773 AT més 
(el 4,9% més), en la construcció 6.825 (el 5,0%), en la indústria 17.745 (el 4,3%) i en els serveis 50.932 (el 7,1% 
més). 
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GRÀFIC III- 34. Distribució dels AT amb baixa segons sectors econòmics. Catalunya  

Evolució dels índexs d’incidència dels sectors econòmics. Catalunya 2000-14 

 
Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes *100.000. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Índex d’incidència dels AT segons sector econòmic i gra-
vetat. Catalunya 2014 

 
Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les 
contingències professionals cobertes *100.000. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 

Nombre d’AT segons sector econòmic i gravetat. Cata-
lunya 2014 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 

Evolució del nombre d’AT declarats segons activitat econòmica. Catalunya 2012-2014 

Unitats: nombres absoluts. 
Nota: A, Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca; B; Indústries extractives; C, Indústries manufactureres; D, Subministrament d’energia elèc-
trica, gas, vapor i aire condicionat; E, Subministraments d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus, i descontaminació; F, Construc-
ció; G, Comerç a l’engròs i al detall, reparació de vehicles a motor i motocicletes; H, Transport i emmagatzematge; I, Hostaleria; J, Informació i 
comunicacions; K, Activitats financeres i d’assegurances; L, Activitats immobiliàries; M, Activitats professionals, científiques i tècniques; N, Ac-
tivitats administratives i serveis auxiliars; O, Administració pública, defensa i SS obligatòria; P, Educació; Q, Activitats sanitàries i de serveis so-
cials; R, Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment; S, Altres serveis; T, Llars que ocupen personal domèstic i llars que produeixen 
béns i serveis d’ús propi i U, Organismes extraterritorials.   
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 
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Atenent a la gravetat, la proporció d’AT greus és més elevada respecte els seus totals dins del sector de 
l’agricultura i la construcció (1,5% i 1,0% del total, respectivament). En el cas dels AT mortals la proporció més 
elevada es manifesta a l’agricultura (0,3% dels AT del sector). En termes absoluts, destaca que en el sector ser-
veis s’han registrat 28 AT mortals i a la indústria 15 AT, seguits dels 8 AT registrats a la construcció i els 6 AT de 
l’agricultura.  

El gràfic dels índexs d’incidència per sectors econòmics reflecteix clarament una accidentabilitat més elevada en 
el sector de la construcció, sector que manté uns índexs més alts de sinistralitat. El sector dels serveis, tot i regis-
trar en xifres absolutes un major nombre d’AT amb baixa, presenta els índexs d’incidència més baixos dels quatre 
sectors atesa l’alta ocupabilitat d’aquest sector. Altrament, s’observa un creixement en els valors registrats dels 
índexs d’incidència en tots els sectors, fet que trenca la tendència reduccionista dels darrers anys.  

Concretament, els índexs d’incidència en conjunt són més elevats a la construcció (6.402,3) i a la indústria 
(4.448,1). L’agricultura (3.126,2) i el sector serveis (2.647,2) registren índexs menors, malgrat que aquest sector 
és el que presenta un nombre més alt d’AT en jornada laboral amb baixa. Atenent a la gravetat aquesta prelació 
es manté pels AT lleus, si bé en el cas dels AT greus varia i desprès de la construcció (63,7) s’hi troba l’agricultura 
(61,5) i en el cas dels mortals en primer lloc es troba l’agricultura (14,2) i en segon terme la construcció (7,5).  

El 54,5% dels accidents registrats es concentren en 4 dels grups d’activitats econòmiques segons la classificació 
CNAE 2009. Concretament, les branques d’activitats econòmiques amb un nombre més elevat d’accidents regis-
trats són: les indústries manufactureres, 16.026; el comerç a l’engròs i al detall, reparació de vehicles de motor i 
motocicletes, 10.486; activitats administratives i serveis auxiliars, 8.023, i Administració pública, Defensa i Segu-
retat Social obligatòria, 7.582. Tot i això, atenent als índexs d’incidència s’observa un major risc de patir un AT en 
les branques d’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca, en les indústries manufactureres i al subministrament 
d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació. Concretament, les branques amb uns ín-
dexs més elevats són: antracita, hulla i lignit, 190.476,2; suport a les indústries extractives, 86,206,9; silvicultura 
i explotació forestal, 20.785,0; minerals metàl·lics ni energètics, 10.080,3; gestió de residus, 9.984,6, i pesca i 
aqüicultura, 9.050,4. 

Pel que fa als accidents mortals, els nombres absoluts més elevats s’han registrat al transport terrestre i per ca-
nonades, 6 AT mortals: el comerç al detall i les activitats especialitzades de construcció, amb 5 AT cadascuna de 
les activitats, i els productes metàl·lics excepte maquinaria i la pesca i l’aqüicultura, totes dues amb 3 AT mortals 
registrats. Aquestes cinc activitats econòmiques absorbeixen el 38,6% dels AT mortals. Però de nou les xifres dels 
índexs d’incidència mostren algunes diferències. En aquesta ocasió els índexs d’incidència més alts es donen en 
les següents branques d’activitat: la pesca i l’aqüicultura, 102,1 i la silvicultura i l’explotació forestal, 82,8, segui-
des amb força distància de la construcció d’obres d’enginyeria civil, 17,2, el transport terrestre i per canonades, 
9,9, els productes farmacèutics, 9,6 i la reparació i instal·lació de maquinària, 8,9.  

4.1.1.3. AT IN ITINERE 

El nombre d’AT in itinere, és a dir, els produïts a l’anada i tornada del centre de treball o bé a l’inici o finalització 
de la jornada laboral, registrats el 2014 és de 14.976, fet que suposa un augment del  7,0%. Segons gravetat, el 
98,4% d’ells són accidents lleus (14.739 accidents) enfront el 99,3% d’aquesta tipologia en els accidents en jor-
nada laboral amb baixa. En aquesta ocasió s’incrementa el pes relatiu dels accidents greus (1,4%, 210 AT) i el 
dels mortals (0,2%, 27AT). Atenent a la gravetat, convé destacar que el 32,1% de tots els AT mortals han estat AT 
in itinere.  
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GRÀFIC III- 35. Evolució dels índexs d’incidència dels AT in itinere segons gravetat. Catalunya 2000-2014 

Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes*100.000. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

En la variació interanual dels AT in itinere lleus s’observa un increment del 7,4%, fet que quantitativament respon 
a 1.014 AT més. Per contra, els AT in itinere greus i mortals redueixen lleugerament les seves xifres,  ja que s’han 
produït un menor nombre d’accidents, 28 AT menys greus i 3 AT mortals menys (l’11,8% i el 10,0% menys, res-
pectivament).  

L’evolució dels índexs d’incidència en funció de la gravetat dels darrers 15 anys mostra que el risc de patir un AT 
in itinere greu o mortal és menor cada any, malgrat que els AT in itinere lleus presenten una tendència ascendent 
els darrers dos anys.  

GRÀFIC III- 36. Índexs d’incidència dels AT in itinere segons gravetat i demarcació. Catalunya 2014 

I.I. AT in itinere lleus  

 
Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les 
contingències professionals cobertes*100.000. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
d’Empresa i Ocupació.  

I.I. AT in itinere greus i mortals  

 
Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les 
contingències professionals cobertes*100.000. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
d’Empresa i Ocupació.  

L’anàlisi de l’accidentabilitat in itinere segons la demarcació on es produeix l’accident presenta certa similitud 
amb la detectada en el cas del AT amb baixa ja que la majoria dels AT in itinere tenen lloc a la demarcació de 
Barcelona que concentra el 85,8% dels AT lleus, el 79,5% dels AT greus i el 74,1% dels mortals. Tot i això, els ín-
dexs d’incidència mostren com la probabilitat de patir un accident greu és més elevada a Lleida, com també ho és 
en el cas dels accidents mortals. Tarragona destaca per tenir índexs molt baixos en els accidents greus i mortals, 
si bé en aquesta darrera tipologia mostra valors lleugerament superiors als registrats a Barcelona. Altrament, en-
guany cal esmentar que a Girona no s’ha registrat cap AT in itinere mortal.  
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Contràriament amb el que succeïa amb els AT amb baixa mèdica, els AT in itinere són més nombrosos entre les 
dones, ja que al llarg del 2014 s’han registrat 8.044 AT soferts per les dones, mentre que els homes registren 
6.932 AT. 

Pel que fa al tipus d’AT in itinere, destacar que  hi ha un alt percentatge d’accidents de trànsit, el 59,8% del total 
(8.957 AT in itinere), si bé aquesta proporció és més elevada en el cas dels homes ja que ascendeix al 69,2% del 
seu total  (51,7% en les dones). L’altre gran gruix dels AT in itinere són els AT per causes traumàtiques no moti-
vats per accidents de trànsit, 5.967 AT in itinere pertanyen a aquesta categoria. També s’han registrat 4 acci-
dents per infarts de cor, vessaments cerebrals i altres patologies no traumàtiques. En aquesta línia, esmentar que 
el 33,2% del total de víctimes d’accidents de trànsit a Catalunya el 2013 s’han produït en desplaçaments per mo-
tius laborals (10.772 víctimes de trànsit en l’entorn laboral de les 32.412 víctimes totals d’accidents de trànsit). 

D’altra banda, esmentar que un de cada cinc AT in itinere té lloc en dilluns (el 20,9%, 3.137 AT). El nombre d’AT in 
itinere va descendint amb el pas de la setmana de forma progressiva.45  

Quant a la part del cos lesionada, els accidents més habituals són els produïts en les extremitats inferiors, el 
32,8% del total, seguits dels patits en el coll, inclosa la columna i les vèrtebres cervicals, que absorbeixen el 
21,8%. La proporció d’AT in itinere amb lesions en les extremitats superiors o amb afectació a tot el cos i/o  múl-
tiples parts és molt similar i se situa al voltant del 15,5%. 

El tipus de lesió més comuna, com es pot observar al gràfic següent, són les dislocacions, esquinços i torçades 
que concentren el 52,4% del total (7.846 AT in itinere). Atenent el sexe de la persona accidentada s’observen pe-
tites diferències atès que aquest tipus de lesió és més habitual en les dones, on concentra el 57,7% del AT in iti-
nere (4.642). Entre els homes el pes relatiu d’aquestes lesions és inferior, del 46,2% (3.204), si bé en aquest cas 
destaca un increment del tipus de lesions amb ferides i lesions superficials, les fractures d’ossos i les lesions 
múltiples (28,7%, 15,5% i 4,9%, respectivament, front els 24,5%, 10,3% i 3,3%, respectivament en les dones).  

GRÀFIC III- 37. Distribució dels AT in itinere segons tipus de lesió. Catalunya 2014 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació en data 22.05.2015. 

L’anàlisi dels AT in itinere segons la forma o contacte que ocasiona la lesió es mostra força diferent que en els AT 
en jornada laboral amb baixa. En aquesta ocasió, com es pot observar en el gràfic següent, són els xocs o cops o 
col·lisions amb objectes en moviment i els aixafaments sobre o contra objectes immòbils que conjuntament  ab-
sorbeixen el 55,5% de l’accidentabilitat a Catalunya.  

                                                           
45 Els dimarts s’han registrat 2.705 AT, els dimecres 2.669, els dijous 2.555, els divendres 2.463, mentre que el cap de setmana com són di-
es no laborables per moltes persones les xifres descendeixen els dissabtes fins 853 i fins 594 els diumenges.   
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GRÀFIC III- 38. Distribució dels AT in itinere segons forma o contacte que ocasiona la lesió. Catalunya 2014 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació en data 22.05.2015. 

4.1.2. MALALTIES PROFESSIONALS  

El nombre de notificacions de malalties professionals realitzades a Catalunya, segons les dades registrades mit-
jançant el sistema CEPROSS46, reprèn la tendència decreixent. El 2014 s’han registrat 3.251 notificacions (265 
menys que al 2013), fet que suposa un decrement del 7,5%. La reducció afecta tant les notificacions de MP cau-
sant de baixa com les sense baixa, si bé com s’observa en la taula següent és més acusant en aquesta darrera 
tipologia. Amb tot, una de cada cinc notificacions comunicades a Espanya s’ha fet a Catalunya. El 18,7% de les 
comunicacions realitzades a Espanya s’ha registrat a Catalunya, percentatge que augmenta en el cas de les noti-
ficacions amb baixa fins el 21,0% i descendeix en el cas de les que no han causat baixa, el 16,6%.  

Pel que fa a la distribució entre les dues tipologies, s’observa un cert equilibri entre les notificacions de MP amb 
baixa i sense baixa, encara que són lleugerament més freqüents les primeres (53,1% del total). Talment, en les 
notificacions amb baixa la proporció de les presentades per MP que afecten a les dones és superior, absorbint el 
54,3% del total, xifra que disminueix al 51,6% quan no requereixen baixa.   

El grup de malaltia que més prevalent i que origina la major part de les notificacions és el grup 2 que amb 2.704 
registres concentra el 83,2% del total (83,6% en el cas de les dones i 82,87% en el cas dels homes). El grup 2 
aglutina les MP causades per agents físics, entre les que destaquen les derivades de postures forçades i movi-
ments repetitius en el treball que provoquen principalment les malalties per fatiga i inflamació de baines tendino-
ses i, en segon terme, les paràlisis dels nervis deguts a la pressió. Comparativament entre els dos sexes destaca 
el pes que tenen les malalties del grup 3 en les dones, ja que les MP causades per agents biològics absorbeixen 
el 4,1% del total (l’1,8% entre els homes), i les del grup 1 en els homes, ja que les MP causades per agents quí-
mics concentren el 4,8% del total (el 3,4% en les dones).  

 

                                                           
46 Segons nota de premsa del MTIN, a partir del mes de juliol del 2010 s’introduiran novetats en el sistema de comunicació de malalties pro-
fessionals (CEPROSS) perquè la Seguretat Social ampliarà el seu catàleg de malalties laborals per incloure afeccions comuns com l’infart de 
miocardi i els trastorns psicosocials (processos depressius, ansietat, estrés...). En la roda de premsa el secretari d’Estat, Octavio Granado, va 
assenyalar que s’introduirà en el catàleg una tercera categoria de patologies no traumàtiques, juntament a les existents d’accidents i malalti-
es professionals, que ha qualificat com “malalties del treball” i que inclouen en la seva majoria accidents cardiovasculars o patologies psico-
socials desenvolupades en àmbits docents o intel·lectuals derivades de tensions laborals i que “son nou vegades superiors a les malalties pro-
fessionals”. L’aplicació d’aquests canvis preveu un període de funcionament provisional, al llarg del segon semestre del 2010, en el qual 
s’iniciïn les comunicacions de les mútues d’accidents de treball i de les entitats gestores de la Seguretat Social, per assolir el ple funciona-
ment a partir de l’1 de gener del 2011. Nota de premsa del 27 d’abril del 2010. Gabinet de Comunicació del MTIN, Seguretat Social.  
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TAULA III- 37. Notificacions realitzades i tancades com a malalties professionals. Catalunya 2013-2014 

Notificacions realitzades  Homes Dones  Total  
Variació 2013-14 

Homes Dones  Total  

Total 1.526 1.725 3.251 -9,4% -5,8% -7,5% 

Sense baixa 738 788 1.526 -6,2% -9,2% -7,8% 

Amb baixa  788 937 1.725 -12,2% -2,7% -7,3% 

Notificacions tancades com MP amb 
baixa Homes Dones  Total  

Variació 2013-14 

Homes Dones  Total  

Total 713 868 1.581 -20,2% -10,3% -15,1% 

Durada mitjana en dies de la baixa 59,1 69,5 64,8 -0,2 6,1 3,4 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS (Sistema de comunicació CEPROSS).  

Analitzant la variabilitat de l’edat de les persones afectades s’observa que el 53,0% de les notificacions són de 
persones que tenen entre 35 i 49 anys, si bé la proporció més elevada és la registrada entre els 45 i els 49 anys 
(18,5% del total). Amb tot, entre els homes el nombre més gran de notificacions es dóna entre els 40 i els 45 
anys (20,2% del seu total), mentre que entre les dones la franja d’edat amb més notificacions registrades 
s’amplia entre els 45 i 49 anys i els 50 i 54 anys (19,1% i 19,0% del seu total).    

Pel que fa a les activitats econòmiques on es realitza el treball afectat i amb una nombre més elevat de notifica-
cions realitzades causants de baixa, destacar que s’han registrat principalment a la indústria manufacturera (791 
notificacions de les 1.725), seguida del comerç al detall i l’engròs i reparació de vehicles de motor i motocicletes 
(194), de les activitats sanitàries i de serveis socials (174) i de les activitats administratives i serveis auxiliars 
(115). Aquests quatre grups d’activitats econòmiques concentren el 73,9% de les notificacions realitzades. 

GRÀFIC III- 39. Evolució de les notificacions realitzades i tancades com a malalties professionals. Catalunya 
2008-2014 

 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS (Sistema de comunicació CEPROSS).  

Una vegada finalitzada la tramitació, el 48,6% de les notificacions realitzades han estat tancades com a MP amb 
baixa, xifra que correspon a 1.581 MP. En aquest cas, la proporció de malalties a Catalunya respecte al total de 
l’Estat espanyol augmenta fins al 20,9% del total. 

La distribució de les MP entre els dos sexes decanta la balança cap a les dones, les quals concentren el 54,9% 
del total amb 868 MP declarades. Altrament, les dones mostren un període de baixa mèdica més llarg que els 
homes en quant a la durada mitjana, durada que a més s’ha incrementat respecte al 2014 en 6 dies més, fet que 
en conjunt fa incrementar la mitjana en quasi 3 dies. Per contra, els homes mantenen la durada.  

En relació amb la distribució entre els diferents grups de malalties, de nou les dades són concloents i es presen-
ten altament concentrades en les malalties del grup 2 que absorbeixen el 82, 0% del total, amb 1.297 MP decla-
rades. Amb força distància s’han declarat 94 MP del grup 6, que corresponen a malalties de la pell causades per 
substàncies i agents no compresos a les altres categories, i 75 MP del grup 3, causades per agents biològics. 
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Amb tot, la durada mitjana de les MP del grup 6, causades per agents carcinògens, és la més elevada amb 369,3 
dies de mitjana, seguida de les del grup 4 causades per inhalació de substàncies i agents no compresos en altres 
apartats amb 96,8 dies. La durada de les MP del grup 2 és de 67,9 dies i la de les del grup 5 de 32,8 dies.  

La durada dels processos també presenta divergències en funció de l’edat de les persones afectades, sent més 
elevada quan més edat tenen els treballadors i treballadores. La durada més alta és la registrada entre les per-
sones de 55 i 59 anys, amb 77,6 dies, si bé també cal destacar les durades dels grup d’edat d’entre 45 i 49 anys, 
que és de 76,8 dies.  

Com a conseqüència del major nombre de notificacions realitzades les activitats econòmiques amb més MP de-
clarades a Catalunya són de nou la indústria manufacturera (733 notificacions de les 1.581), seguida del comerç 
al detall i l’engròs i reparació de vehicles de motor i motocicletes (194), de les activitats sanitàries i de serveis so-
cials (110) i de les activitats administratives i serveis auxiliars (110). Aquests quatre grups d’activitats econòmi-
ques concentren el 75,7% de les notificacions tancades com a MP. Val a dir que la distribució de les MP entre les 
activitats econòmiques on desenvolupen el seu treball els homes i les dones presenta algunes diferències. Les 
MP de treballs de la indústria manufacturera són més freqüents en el cas dels homes, el 54,8% del total per ho-
mes, mentre que en les dones el pes relatiu d’aquestes MP es redueix fins el 39,4%. En el cas de les dones ad-
quireixen més importància el nombre de MP derivades de treballs d’activitats sanitàries i de serveis socials 
(15,9% del seu total, enfront el 3,1% en el cas dels homes) i del comerç (13,7% del seu total, enfront el 10,5% 
pels homes).  

D’altra banda, mitjançant el sistema PANOTRATSS a partir del 2010 es poden estudiar les patologies no traumà-
tiques causades pel treball i protegides pel sistema de SS, així com les patides amb anterioritat per la persona 
treballadora però que s’agreugen com a conseqüència de la lesió constitutiva d’accident.47  
 
A Catalunya s’han presentat 1.099 notificacions (el 15,5% d’Espanya48), que en aquesta ocasió corresponen prin-
cipalment a processos patits per dones (55,2%). El 49,6% de les notificacions són de processos que no han cau-
sat baixa (545). L’evolució en el nombre de notificacions en el seu conjunt mostra una tendència descendent, tal i 
com es pot observar al gràfic següent, si bé s’observen algunes fluctuacions en els anys analitzats.  

GRÀFIC III- 40. Evolució del nombre de notificacions de les patologies no traumàtiques causades pel treball i 
protegides pel sistema de SS segons sexe i causants o no de baixa. Catalunya 2011-2014 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS (Sistema de comunicació PANOTRASS). 

                                                           
47 L’objectiu principal és conèixer aquestes patologies, estudiar el seu origen i les causes que les produeixen per facilitar les mesures de pre-
venció. Es tracta del desenvolupament de l’art. 115 de la Llei general de la SS que fa esment de les malalties, no incloses a la relació de ma-
lalties professionals, que desenvolupin les persones treballadores amb motiu de la realització del seu treball, sempre que es provi que la ma-
laltia té per causa exclusiva l’execució del treball o bé que s’agreugi com a conseqüència d’una lesió constitutiva d’accident.  
48 La comunitat autònoma amb un nombre més alt de notificacions és Catalunya, seguida de Galícia (1.009), Madrid (828) i Aragó (785). 
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Una altra mesura que s’obté a partir de les comunicacions al sistema CEPROSS és el sistema d’alerta, que per-
met localitzar “els focus de risc” de malalties professionals, amb l’objectiu de facilitar una eficiència més alta en 
les accions de prevenció. Aquest sistema possibilita, en temps real, localitzar les empreses que superen els límits 
de sinistralitat establerts per cada grup de malaltia professional. En la determinació final d’aquests límits es té en 
compte les característiques que presenta la distribució de les malalties professionals com són el nombre de tre-
balladors de l’empresa i l’activitat desenvolupada, entre d’altres.  

Al llarg del 2014 les empreses que han superat els límits de sinistralitat a Espanya han estat 180, front a les 158 
detectades al 2013. Aquestes empreses representen l’1,96% de les empreses amb alguna malaltia professional.  

Del total espanyol, 33 són empreses catalanes en les quals s’han superat 40 vegades els límits dels diferents 
grups de malalties, per la qual cosa existeixen empreses on les alertes s’han originat per més d’una malaltia pro-
fessional.  La distribució de les diferents empreses catalanes entre les activitats econòmiques es variada tot i que 
destaca que hi ha 10 empreses dedicades a activitats hospitalàries, 4 dedicades al comerç, 3 al processament i 
conservació de la carn, 2 a la fabricació de vehicles de motor i 2 a l’elaboració de productes carnis i volateria.  De 
les 40 alertes, 21 corresponen a la superació dels límits per malalties causades per agents físics en 16 empre-
ses. Així, com era de preveure per les notificacions realitzades, les malalties més freqüents són les causades per 
postures forçades i moviments repetitius en el treball. Igualment, destacar les 12 alertes originades sobre malal-
ties del grup3. 

4.1.3. INCAPACITAT TEMPORAL 

A més de l’impacte personal dels AT i de les MP analitzats fins ara, difícilment quantificable en la seva totalitat, la 
sinistralitat té altres repercussions en el món laboral. Una d’aquestes repercussions es reflecteix en el nombre de 
jornades no treballades. Les incapacitats temporals (en endavant IT) permeten fer una aproximació a aquests 
efectes, tant segons el nombre de processos iniciats o en vigor, com per la seva durada.49    

TAULA III- 38. Prestacions per IT segons el tipus de contingència causant i l’entitat gestora o col·laboradora de 
tramitació. Catalunya 2014 

Contingències          
professionals 

Durada     
(dies) Incidència 

Mitjana mensual 
nombre            

processos iniciats 
en el període  

Var.             
Durada 

Var.             
Incidència 

Var.                 
del nombre de          

processos 

Total 33,4 3,3 8.146 0,5 0,1 506,0 

MATEPSS 33,3 3,3 8.130 0,5 0,1 506,0 

INSS 75,6 0,5 15 11,4 0,0 -1,0 

ISM  124,5 1,5 0 49,7 -2,1 -1,0 

Contingències        
comunes                 

(excepte autònoms) 

Durada     
(dies) Incidència 

Mitjana mensual 
nombre            

processos iniciats 
en el període 

Var.                
Durada 

Var.             
Incidència 

Var.                 
del nombre de            

processos 

Total 29,6 25,0 63.707 0,7 0,8 2.132,0 

MATEPSS 28,0 26,8 48.026 0,4 0,6 3.179,0 

INSS 34,7 20,8 15.643 2,3 0,6 -1.045,0 

ISM  86,1 9,6 38 8,9 -0,2 -2,0 

                                                           
49 La incapacitat temporal (IT) és la situació en què un treballador o treballadora està impedit per treballar temporalment per un problema de 
salut que requereix d’assistència sanitària. Aquesta situació, causada per malalties comunes o accidents no laborals (contingències comunes) 
o per accidents de treball o malalties professionals (contingències professionals), dóna dret a una compensació econòmica que té com objec-
tiu cobrir la manca d’ingressos produïts per deixar de treballar. Les absències curtes del lloc de treball que no deriven en el fet administratiu 
de la baixa laboral per incapacitat temporal no són registrades, per aquest motiu es fa al·lusió a l’aproximació.   
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Contingències         
comunes                

d'autònoms 

Durada    
(dies) Incidència 

Mitjana mensual 
nombre            

processos iniciats 
en el període 

Var.             
Durada 

Var               
Incidència 

Var.                 
del nombre de           

processos 

Total 84,3 9,6 5.007 -4,3 -0,2 -34,0 

MATEPSS 79,4 9,3 3.964 -3,2 -0,1 170,0 

INSS 101,9 10,7 1.044 -3,9 -0,6 -203,0 
Unitats: nombres absoluts (dies i mitjana de processos) i percentatges per cada mil persones protegides (incidència). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS. 

La taula anterior recull els principals resultats de les prestacions d’IT a Catalunya al 2014.50 En conjunt es pot ob-
servar la durada mitjana de les incapacitats de les quals s’ha registrat l’alta i el nombre de processos inicials en 
el període per cada 1.000 persones protegides varien en funció del tipus de contingència (professional o comuna) 
i de l’entitat gestora o col·laboradora seleccionada per a la tramitació (MATEPSS, INSS O ISM).51  

El gruix de les prestacions el conformen les derivades d’una contingència comuna (68.714) mentre que les inca-
pacitats temporals per contingències professionals, és a dir, aquelles que es deriven d’un accident laboral o ma-
laltia professional, redueixen les seves xifres fins a 8.146. Per tant, destaca que en el 82,9% dels casos les IT te-
nen com a fet causant una malaltia comuna o accident no laboral, percentatge al qual cal afegir el 6,5% per la 
mateixa causa en els treballadors i treballadores autònoms. El nombre de processos en vigor al final del període 
2014 és de 8.080.  

El nombre de treballadors/ores protegits al final del període ha estat de 2.498.722 persones. I el nombre de dies 
de durada mitjana per afiliat actiu és de 33,4 dies, durada relativament més llarga que la requerida pel conjunt 
de les prestacions per a les contingències comunes. Val a dir que, en el cas de les contingències professionals, 
s’observa que quasi en la seva totalitat són gestionades per les mútues (MATEPSS), si bé les poques que gestio-
nen l’INS i l’ISM tenen una durada superior. Les MATEPSS també gestionen gran part de les IT per contingències 
comunes.  

GRÀFIC III- 41. Evolució de les prestacions per IT per contingències professionals. Catalunya 2006-2014 

 
Unitats: nombres absoluts (dies) i percentatges per cada mil persones protegides (incidència i prevalença). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS.  

La distribució dels processos d’IT per contingències professionals gestionats per les MATEPSS entre els dos sexes 
és desigual. El 63,1% dels processos amb alta en el període de referència són d’homes (60.852 dels 96.380 to-
                                                           
50 Per a més informació sobre les prestacions d’incapacitat temporal vegeu l’apartat de Protecció social, serveis socials i atenció a la depen-
dència del Capítol V.  
51 Sigles referides a: Mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social (MATEPSS), Institut Nacional de Seguretat 
Social (INSS) i Institut Social de la Marina (ISM). 
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tals).52 El nombre de processos de les dones amb alta  en el període ha estat de 35.528. Si es compara aquesta 
distribució entre els dos sexes amb la registrada en els accidents en jornada laboral amb baixa, s’observa un cert 
equilibri en les dades atès que la proporció d’accidents de les dones concentra el 32,8% del total, mentre que en 
el cas de les incapacitats temporals absorbeix el 36,9%, increment que pot estar produït per la suma de les IT 
procedents de les MP i dels AT in itinere. A més, cal destacar que el gruix dels dies baixa dels processos amb alta 
el 2014 ascendeix a 3.207.332 dies, amb una durada mitjana pràcticament igual en el dos sexes, 33,26 per als 
homes i 33,29 per a les dones.    

L’evolució de les prestacions d’IT dels darrers anys, que reflecteix el gràfic anterior, evidencia un lleu repunt el 
2014 tant en el nombre de dies requerits, com en la incidència i la prevalença. La incidència (mitjana dels pro-
cessos iniciats per cada 1.000 persones protegides)i la prevalença (nombre de processos en vigor al final del pe-
ríode per cada 1.000 persones protegides) veuen lleugerament incrementats els seus índexs a 3,3‰ i 3,2‰. 
Amb tot, les xifres es mantenen relativament constants els darrers quatre anys.  

4.2. ACTUACIONS DE LA ITC PER A LA PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS 

L’1 de març de l’any 2010 es va fer efectiu el traspàs de la Inspecció de Treball a la Generalitat de Catalunya (en 
endavant ITC). Amb el traspàs, la Generalitat assumeix la competència orgànica i funcional sobre el servei de la 
Inspecció de Treball i el seu personal. L’àmbit d’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya (en endavant 
ITC) comprèn la vigilància i el control del compliment de totes les normes d’ordre social i les principals àrees i ma-
tèries sota la seva competència són: l’àrea de seguretat i salut laboral, l’àrea de relacions laborals i l’àrea 
d’ocupació i immigració, que inclou les actuacions en treball no declarat.  

L’any 2014 les actuacions inspectores de la ITC han estat 74.414, xifra que suposa una davallada respecte el 
2013 del 23,8%. Paral·lelament al decreixement de l’activitat inspectora també decauen les propostes de sanció, 
ja que les infraccions en acta són 4.304, el 27,2% menys.53   

En matèria de seguretat i salut laboral la ITC actua en dues grans línies: la derivada de les demandes externes 
(peticions de la judicatura, la fiscalia, la autoritat laboral, juntament amb les denúncies de treballador/res i/o re-
presentants sindicals) que concentren el 33% del total d’actuacions i el 40,3% de les infraccions i el 20,2% dels 
requeriments d’esmena, i les actuacions de vigilància i control sobre empreses de sectors que, o bé presenten 
alts índexs de sinistralitat o bé utilitzen o disposen d’equips de treball o agents considerats especialment perillo-
sos, que concentren el 67% de les actuacions fetes en total, així com el 59,7% de les infraccions i el 79,8% dels 
requeriments d’esmena.  

Les actuacions inspectores més nombroses són les dutes a terme en matèria de seguretat i salut laboral, ja que 
absorbeixen el 52,2% del total, fet que en termes absoluts suposa 38.866 actuacions. Aquestes actuacions han 
originat al llarg de l’any 1.607 infraccions en acta per incompliments en matèria de prevenció de riscos, el 37,3% 
de les infraccions totals. Entre les propostes de sanció en aquesta matèria destaquen les ocasionades per riscos 
relacionats amb les màquines i els equips de treball que representen el 22,0% de les infraccions totals, seguides 
de les provocades per les condicions de seguretat en els llocs de treball que concentren el 10,8%. Pel que fa als 
requeriments d’esmena efectuats en seguretat i salut laboral (18.581 requeriments), les xifres s’inverteixen te-
nint en el 26,3% dels casos com a causa principal les condicions de seguretat en els llocs de treball i en el 15,1% 
per les màquines i els equips de treball.54   

En relació amb el nombre de treballadors/ores afectats/des, dels 39.181 afectats en el conjunt de les actuacions 
inspectores, un de cada quatre han estat per motius de seguretat i salut laboral (9.464 treballadors/ores, el 
24,2%). En aquest punt convé destacar que el nombre més alt de treballadors/ores afectats ha estat registrat en 
les actuacions en matèria de relacions laborals (27.047 treballadors/ores, el 69,0% del total).   

D’altra banda esmentar que l’import global proposat en les sancions és de 4.625.328 euros, xifra que representa 
el 31,7% del import de totes les propostes de sanció.  

Un tret positiu s’extreu de les ordres de paralització atès que el 2014 únicament s’han hagut d’ordenar 3 paralit-
zacions de treballs en els quals s’ha apreciat un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 
                                                           
52 Per contra en les incapacitats per contingències comunes els homes concentren el 44,6% dels 568.934 processos amb alta al 2014 
(253.488 processos d’homes i 315.446 de les dones). 
53 Les dades analitzades en aquest epígraf han estat facilitades per la Direcció general de la Inspecció de Treball de Catalunya (Secretaria 
d’Ocupació i Relacions Laborals Memòria 2014), en data 26 de maig de 2015. 
54 Mitjançant el requeriment s’insta al subjecte passiu la correcció de les deficiències observades, en un termini determinat. 
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Aquesta xifra es manté constant respecte el 2013 quan es van ordenar també 3 paralitzacions però no es pot 
oblidar les 14 ordenades el 2012 i les 27 el 2011.  

TAULA III- 39. Activitat de la Inspecció de Treball de Catalunya per demarcacions. Catalunya 2014 

  Barcelona Girona Lleida Tarragona  Catalunya 

Inspeccions finalitzades  23.759 4.464 3.325 5.429 36.977 

Visites realitzades 13.914 4.193 3.460 4.979 26.546 

Actuacions inspectores 45.411 12.189 6.708 10.106 74.414 

... en l’àrea de seguretat i salut laboral  21.419 8.331  2.818  6.298  38.866  

Infraccions en acta 2.517 705 338 744 4.304 

... en l’àrea de seguretat i salut laboral 939 274 70 324 1.607 
Treballadors/ers afectats/ades per les 
infraccions 32.434 2.873 1.016 2.858 39.181 

.... en l’àrea de seguretat i salut laboral 7.539 1.078 141 706 9.464 

Import (€) 9.787.209 1.835.318 1.166.448 1.799.675 14.588.650 

.... en l’àrea de seguretat i salut laboral 2.994.414 696.169 199.420 735.325 4.625.328 

Requeriments a l'Administració Pública 136 5 7 12 160 

Requeriments d'esmena  
(totes les matèries) 12.290 3.608 2.222 4.153 2.273 

Paralitzacions de feina - 1 2 - 3 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació en data 26-5-2015. 

Pel que fa a la distribució de les activitats inspectores arreu del territori destacar que la demarcació de Barcelona 
concentra, en matèria de seguretat i salut laboral i respecte del total de l’activitat inspectora, la major part de les 
actuacions inspectores realitzades, el 55,1% del total; el 58,4% de les propostes de sanció en acta, el 79,7% dels 
treballadors i les treballadores afectats/ades i, finalment, absorbeix el 64,7% del total de l’import proposat en les 
sancions pel que fa a aquesta matèria concreta. 

Quant a l’actuació inspectora en matèries específiques convé destacar dos àmbits: la investigació dels AT (1.885) 
i la de les MP (32). No es disposen de les dades d’aquestes actuacions específiques de l’any 2013, si bé la varia-
ció més acusada respecte el 2012 –darrer any amb dades disponibles- correspon a la investigació de les MP atès 
que el seu nombre decau notòriament (-30,4%), consolidant una tendència decreixent (87 investigades el 2011 i 
176 el 2010).   

En el marc de les matèries específiques de l’activitat inspectora de treball convé destacar que la ITC el 2014 ha 
realitzat nombroses actuacions sobre treball no declarat (12.963 actuacions, de les quals 6.572 són actuacions 
sobre treball d’estrangers), si bé també són notòries les actuacions adreçades a la vigilància sobre possibles ca-
sos de discriminació laboral, ja sigui motivada per raó de gènere (1.030 actuacions) com per altres causes (782 
actuacions).  
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5. NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES 

5.1. NOVETATS NORMATIVES I INICIATIVES PÚBLIQUES EN POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ 

Àmbit de la Unió Europea 

S’acorda mantenir per a 2014 les orientacions establertes des de 2010 per a les polítiques d’ocupació dels Es-
tats membres, segons les quals aquests han de seguir fent el possible per atendre les prioritats següents: aug-
mentar la participació en el mercat laboral i reduir l’atur estructural; aconseguir una població activa qualificada 
que respongui a les necessitats del mercat de treball i promoure la qualitat de l’ocupació i l’aprenentatge perma-
nent; millorar els sistemes educatius i de formació en tots els nivells i incrementar la participació en l’educació 
terciària; i promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa.55  

Aquestes orientacions són la base de les recomanacions específiques per país que el Consell dirigeix als Estats 
membres. En matèria d’ocupació, analitzat el Programa nacional de reformes d'Espanya per 2014, el Consell re-
comana:56 

 Impulsar noves mesures per reduir la segmentació del mercat de treball en interès de la qualitat i la sosteni-
bilitat de l'ocupació, en particular reduint el nombre de tipus de contracte i garantint un accés equilibrat als 
drets en cas de cessament de la relació laboral; prosseguir la supervisió periòdica de les reformes del mercat 
de treball; Vetllar per a que l'evolució dels salaris reals sigui coherent amb l'objectiu de creació d'ocupació; 
Reforçar els requisits de cerca d'ocupació per la percepció de les prestacions d'ocupació; Millorar l'eficàcia i 
l'orientació de les polítiques actives del mercat de treball, incloses les bonificacions per a la contractació, so-
bretot per als que tenen més dificultat per accedir a l'ocupació; Reforçar la coordinació entre les polítiques 
del mercat de treball i les d'educació i formació; Accelerar la modernització dels serveis públics d'ocupació 
per a que prestin un assessorament personalitzat eficaç, proporcionin una formació adequada i garanteixin la 
correspondència entre la demanda i l'oferta d'ocupació, prestant atenció especial als aturats de llarga dura-
da; Garantir l'aplicació eficaç, abans de finals de 2014 de les iniciatives de cooperació entre els sectors pú-
blic i priva en els serveis de col·locació i supervisar la qualitat dels serveis proporcionats; Garantir el funcio-
nament efectiu del Portal Únic d'Ocupació i combinar-lo amb mesures addicionals de foment de la mobilitat 
laboral.  

 Aplicar l'Estratègia d'emprenedoria i ocupació jove 2013-2016, i avaluar-ne l'eficàcia; Proporcionar ofertes d'-
ocupació de bona qualitat; contractes d'aprenentatge i períodes de pràctiques per a joves i millorar l'apropa-
ment als joves aturats no registrats, d'acord amb els objectius de la garantia juvenil; augmentar la pertinència 
per al mercat de treball dels diferents tipus de formació professional i de l'ensenyament superior.  

 Aplicar el Pla Nacional d'Acció per la Inclusió Social 2013-2016 i valorar si resulta eficaç; Reforçar la capaci-
tat administrativa i la coordinació dels serveis socials i d'ocupació per tal de brindar itineraris amb integració 
en suport dels que es trobin en situació de risc i racionalitzar els procediments per facilitar la incorporació al 
mercat de treball des dels règims de renda mínima. 

La lluita contra l'atur juvenil ha estat, un any més, al centre de l'activitat de les institucions comunitàries. En la re-
unió de 20 de maig, el Consell de la Unió Europea aprova el Pla de treball de la UE per a la joventut,57 que té per 
finalitat encarrilar l'actuació dels Estats membres i la Comissió durant el període comprès entre juliol de 2014 i 
desembre de 2015 com a contribució a l'execució del marc renovat per la cooperació europea en l'àmbit de la jo-
ventut acordat el 2009.58 L’objectiu és afrontar les conseqüències de la crisi per als joves, centrant-se en tres pri-
oritats: desenvolupament del treball juvenil i de la formació formal i informal; millora de la cooperació intersecto-
rial dins el marc de les estratègies de la UE; i capacitació, amb especial atenció a l’accés a drets, autonomia, par-

                                                           
55 Decisió del Consell, de 06.05.2014, sobre directrius per a les polítiques d'ocupació dels Estats membres per a  2014. DOUE L 165, de 
04.06.2014. 
56 Recomanació del Consell relativa al Programa Nacional de Reformes de 2014 d'Espanya i per la que s'emet un dictamen del Consell sobre 
el Programa d'Estabilitat de 2014 d'Espanya. DOUE C 247, de 29.07.2014. 
57 Resolució del Consell i dels representants dels governs dels Estats membres, reunits al Consell, de 20 de maig de 2014, relativa a un Pla de 
treball de la Unió Europea per a la joventut per a 2014-2015. DOUE C 183, de 14.06.2014. 
58 Resolució del Consell, de 27 de novembre de 2009, relativa a un marc renovat per a la cooperació europea en l'àmbit de la joventut (2010-
2018). DOUE C 311, de 19.12.2009. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_165_R_0016&from=ES�
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ticipació i ciutadania activa. En la mateixa reunió es delibera sobre la importància de fomentar la capacitat de 
l’emprenedoria juvenil a fi de fomentar la inclusió social dels joves.59 

S'aprova el desglossament anual per Estat membre dels recursos de l'assignació específica per la Iniciativa sobre 
Ocupació Juvenil.60 A través de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu es posen a disposició 
d'Espanya 1.887 milions d’euros per al cofinançament de les despeses efectuades en atenció directa a joves no 
ocupats i que no cursin estudis ni formació. 

El Parlament Europeu aprova una Resolució en matèria d'atur juvenil61 que, en relació amb la Garantia Juvenil, 
assenyala que per a que es doni un creixement econòmic sostenible significatiu a la UE s'ha de començar reduint 
l'atur, sobretot el juvenil i alleujant la pobresa. El Parlament deplora que entre les prioritats del Consell de juny de 
2014 no s'incloguin mesures i inversions específiques per contribuir a la creació d'ocupació de qualitat pels joves. 
Demana, entre d'altres, el seguiment eficaç de l'aplicació de la Garantia Juvenil i, en particular, que la Comissió 
supervisi el compliment de les recomanacions específiques per país en aquest àmbit. Entre les recomanacions 
del Parlament fa en relació amb la Garantia Juvenil, destaca també que anima els Estats membres que considerin 
una ampliació als joves de menys de 30 anys d'edat; que la Iniciativa d'Ocupació Juvenil no ha d'impedir l'accés al 
Fons Social Europeu ni a altres programes de la UE, com ERASMUS+, que permetin finançar iniciatives en aquest 
àmbit. En relació amb l'educació i formació professionals, considera que l'import assignat per la Iniciativa d'Ocu-
pació Juvenil no és suficient per lluitar contra l'atur juvenil i demana que la Comissió Europea i els Estats mem-
bres li donin prioritat i n'augmentin la dotació pressupostària durant tot el període 2014-2020. En aquest àmbit 
també insta els Estats membres a reformar les normes en matèria d'educació i formació aplicables als joves per a 
augmentar-ne l'ocupabilitat i les seves oportunitats vitals. Finalment, la Resolució fa referència a un nou entorn 
per a l'ocupació en el qual, entre d'altres, subratlla la necessitat que Europa creï un entorn favorable a les pimes; 
es garanteixi l'accés i la formació en competències digitals, en consonància amb l'Agenda Digital; s'acceleri la 
tendència a la relocalització de les activitats de producció i serveis a Europa; es promoguin els mecanismes de 
mobilitat, en particular EURES i la Comissió doni suport a la cooperació amb el sector privat en la lluita contra l'a-
tur juvenil.  

Amb posterioritat, en el ple celebrat el 17 de setembre, el Parlament debat sobre els progressos fets pels Estats 
membres en l’aplicació de la Iniciativa sobre ocupació juvenil, que té com a objectiu augmentar el suport a les re-
gions amb nivells superiors al 25% d’atur juvenil.62  

En estreta relació, el Consell de la Unió Europea aprova, sobre la base d'una proposta de la Comissió, el Marc de 
qualitat per als períodes de pràctiques,63 que, constatant la importància dels períodes de pràctiques com a porta 
d'entrada al món laboral, recomana als Estats membres que en millori la qualitat, en particular el contingut didàc-
tic i formatiu i les condicions laborals que ofereixen, per facilitar la transició del sistema educatiu, l'atur o la inac-
tivitat al mercat de treball. La Recomanació recull els principis  que han de garantir un marc de qualitat pels perí-
odes de pràctiques: celebració d'un conveni de pràctiques per escrit; objectius didàctics i formatius; qualitat de 
les condicions laborals; drets i obligacions; durada raonable; reconeixement adequat dels períodes de pràctiques; 
requisits de transparència; pràctiques transfrontereres; ús dels fons estructurals i d'inversió europeus; garantia 
de l'aplicació del Marc de qualitat.  

Així mateix, el Parlament i el Consell de la Unió Europea aproven la Decisió per potenciar una major cooperació 
entre els serveis públics d'ocupació64. Si bé té un abast general, la Comissió ho considera una etapa clau en l'a-
plicació de la Garantia Juvenil.65 A través d'aquesta decisió, que s'aprova en consonància amb el Paquet de mesu-
res sobre l'ocupació acordat el 2012, es crea la Xarxa de la Unió de Serveis Públics d'Ocupació per al període 
comprès entre juny de 2014 i desembre de 2020, que està constituïda pels serveis públics d'ocupació designats 
pels Estats membres i la Comissió, en la que el Comitè d'Ocupació té estatus d'observador i en la que, els Estats 
membres que en tinguin, han de garantir l'adequada representació dels serveis públics d'ocupació autònoms 
subnacionals. Té per finalitat fomentar la cooperació entre els Estats membres, en els àmbits de responsabilitat 
dels serveis públics d'ocupació, per contribuir a Europa 2020. Correspon a la Xarxa desenvolupar, entre d'altres, 
les iniciatives següents:  
                                                           
59 Conclusions del Consell, de 20 de maig de 2014, sobre la promoció de l'emprenedoria juvenil a fi de fomentar la inclusió social dels joves. 
DOUE C 183, de 14.06.2014. 
60 DOUE L 104, de 08.04.2014. 
61 Resolució del Parlament Europeu de 17.07.2014 sobre l’ocupació juvenil. 
62 Nota de premsa del Parlament Europeu de 17.09.2014. Consulta a http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-
room/content/20140912IPR61948/html/Lucha-contra-el-desempleo-juvenil-a-través-de-la-Iniciativa-Europea-de-Juventud. 
63 Recomanació del Consell, de 10 de març de 2014, sobre un marc de qualitat per als períodes de pràctiques. DOUE C 88, de 27.03.2014. 
64 Decisió 573/2014/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, sobre una major cooperació entre els serveis públics 
d'ocupació. DOUE L 159, de 28.05.2014. 
65 Nota de premsa de la Comissió Europea de 23/09/2014. Consulta a http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1031_es.htm. 
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MEMÒRIA 
SOCIOECONÒMICA 

I LABORAL DE 
CATALUNYA 2014 

 
 Elaborar i executar l'aprenentatge comparatiu entre serveis públics d'ocupació basat en dades a tota la UE 

per comparar el rendiment de les activitats en àmbits com la contribució a la reducció de l'atur i en particular 
de la seva durada per a fer front a l'atur de llarga durada; la cobertura de llocs vacants, entre d'altres.66 S'es-
tableix amb aquesta finalitat un conjunt d'indicadors per a fer l'avaluació comparativa.  

 Prestar ajuda mútua a través de la cooperació i els intercanvis d'informació, experiència i personal entre els 
membres de la Xarxa. 

 Contribuir a la modernització i enfortiment dels serveis públics d'ocupació en àmbits clau. 

 Preparació d'informes a petició del Parlament Europeu, el Consell o la Comissió o per pròpia iniciativa. 

 Fomentar l'intercanvi de les millors pràctiques en matèria d'identificació de les persones sense estudis, tre-
ball ni formació i sobre el desenvolupament d'iniciatives per garantir-los l'adquisició de competències neces-
sàries per accedir al mercat laboral i mantenir-s'hi.  

Per tal de reforçar els sistemes de Garantia Juvenil amb dades fiables i donar suport  a la millora contínua, el Co-
mitè d'Ocupació desenvolupa un marc d'indicadors que per a fer el seguiment de la Garantia Juvenil. Es preveu 
que la recollida de dades comenci el 2015.67 

Àmbit estatal 

El Consell de Ministres aprova el Programa nacional de reformes 2014 (PNR 2014) que sotmet a la Unió Europea, 
a qui correspon posteriorment fer les recomanacions específiques per país a les que s'ha fet referència en el sub-
apartat anterior.68 El PNR 2014 es defineix com una continuació de l'agenda reformadora dels PNR 2012 i 2013 
si bé s'assenyala que parteix d'una conjuntura més favorable. Les dues grans línies de l'agenda econòmica del 
Govern estatal són, segons el PNR, l'aprofundiment en les reformes i l'afavoriment de la recuperació econòmica i 
la creació d'ocupació. El PNR fa balanç de les mesures aprovades, específicament de les aprovades en compli-
ment de les recomanacions específiques formulades pel Consell a Espanya el 2013. 

Les mesures del PNR s'estructuren al voltant de les cinc àrees prioritàries identificades per l'Estudi prospectiu 
anual sobre el creixement 2014 entre les quals hi ha la lluita contra l'atur i les conseqüències socials de la crisi. 
En aquest àmbit, les mesures s'agrupen en dos eixos: el dedicat al mercat de treball i les polítiques actives d'ocu-
pació i el relatiu a les polítiques d'inclusió social.  

El PNR pren com a punt de partida la constatació, per al 2014, d'una incipient creació d'ocupació i per impulsar-
la, a més de la promoció del contracte a temps parcial i la flexibilitat en la gestió del temps de treball i el foment 
de l'ocupació indefinida a través de la reducció de les cotitzacions a la Seguretat Social, es preveu l'aprovació de 
l'Estratègia espanyola d'activació per l'ocupació 2014-2016 i la implementació de la Garantia Juvenil. A la concre-
ció de totes aquestes mesures es farà referència en aquest apartat. En l'eix de les polítiques d'inclusió social, el 
PNR 2014 identifica la creació d'ocupació i la inserció laboral com la via més efectiva de lluita contra la pobresa i 
l'exclusió social.  

Altres línies prioritàries del PNR 2014 són el foment del creixement i la competitivitat present i futura de l'econo-
mia; el sanejament fiscal diferenciat i afavoridor del creixement i el restabliment de les condicions normals de 
préstec a l'economia. En la primera s'inclou la previsió de l'aprovació del nou model de formació per l'ocupació, 
que s'ha de basar en els principis de transparència i control de la gestió dels recursos públics, concurrència com-
petitiva i avaluació dels alumnes. Dins del sanejament fiscal, es fa referència a la intenció del Govern d'aprovar 
una reforma tributària que resolgui, entre d'altres, el biaix desincentivador de l'ocupació que identifica com un 
dels problemes del sistema tributari i que, per tant, contribueixi a la creació d'ocupació. En aquest àmbit s'inclo-
uen mesures per lluitar contra el frau, l'economia submergida i el treball no declarat, en  la línia de continuar amb 
les actuacions incloses dins el Pla de lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social. Pel que fa al 
restabliment de les condicions de préstec, en desenvolupament de la Llei 20/2013 de garantia de la unitat de 

                                                           
66 A aquests efectes es considera aprenentatge comparatiu el procés de crear un vincle sistemàtic i integrat entre l'avaluació comparativa i les 
activitats d'aprenentatge mutu consistents en identificar resultats positius a través de sistemes d'avaluació comparativa basats en indicadors, 
incloses la recopilació, la validació i la consolidació de dades i avaluacions, amb la metodologia adequada i utilitzant les conclusions per a ac-
tivitats d'aprenentatge mutu tangibles i fonamentades en dades, incloent models de bones o millors pràctiques. 
67 Marc d'indicadors per al seguiment de la Garantia Juvenil. Proposat pel Comitè d'Ocupació i aprovat pel Consell l'11.12.2014.  
68 Aprovat pel Consell de Ministres de 30.04.2014. 
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mercat es preveu la revisió de la normativa de les agències de col·locació i de les empreses de treball temporal 
amb l'objectiu de racionalitzar els requisits que se'ls exigeixen que es considera que encareixen el servei de forma 
innecessària. S'inclou també la revisió dels requisits exigits a les empreses de formació en el marc de les políti-
ques actives d'ocupació, per garantir que no existeix discriminació per raó de residència de l'operador.  

Entre les mesures de contingut divers que s'aproven a través de la Llei 1/2014,69 es modifica el Text refós de la 
Llei general de la Seguretat Social, la Llei d'ocupació i la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social per afegir la 
inscripció com a demandant d'ocupació al servei públic d'ocupació com a requisit formal per percebre prestacions 
d'atur al servei públic d'ocupació competent, és a dir, l'autonòmic. Aquesta inscripció s'ha de mantenir durant tot 
el període de percepció de la prestació i no fer-ho constitueix infracció lleu sancionable amb la pèrdua temporal o 
l'extinció de la prestació. El servei públic d'ocupació autonòmic ha de verificar el manteniment de la inscripció i 
comunicar els casos d'incompliment al Servei Públic d'Ocupació Estatal, a qui correspon iniciar el procediment 
sancionador. Contra aquesta modificació han formulat recurs d'inconstitucionalitat el Govern de la Generalitat i el 
Govern Basc en considerar que aquesta atribució de la potestat sancionadora vulnera les competències autonò-
miques reconegudes per la mateixa norma objecte de recurs que, en compliment de la STC 14/2013, atribueix al 
servei públic d'ocupació autonòmic la potestat sancionadora (però no l'execució, que correspon al Servei Públic 
d'Ocupació Estatal com a entitat gestora) en relació amb un conjunt d'infraccions dels sol·licitants i perceptors de 
prestacions d'atur, excloent-ne però, el supòsit d'incompliment del manteniment de la inscripció esmentat.70  

Es modifica també la regulació de la suspensió i l'extinció del dret a prestació. S'introdueixen limitacions als des-
plaçaments fora d'Espanya atès que el manteniment de la prestació es condiciona a la comunicació prèvia i auto-
rització de la sortida per part de l'entitat gestora. Es distingeix els trasllats inferiors a un any amb el propòsit de 
buscar o fer una feina, perfeccionament professional o cooperació internacional de les estades de fins 90 dies 
com a màxim durant cada any.  

Es modifica la regulació de les agències de col·locació per admetre la subcontractació amb altres agències auto-
ritzades, com a excepció a la prohibició general de subcontractació amb tercers de la realització de l'activitat au-
toritzada.  

Es modifica el reglament que regula les prestacions d'atur per evitar la compatibilització indeguda de la sol·licitud 
o percepció de prestació d'atur amb el treball per compte propi o d'altre.  

A través del Reial decret llei 3/2014 s'aproven mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació inde-
finida.71 La norma recull el que anomena "tarifa plana" que consisteix en la reducció de les cotitzacions empresa-
rials per contingències comunes en les noves ocupacions indefinides sempre que es mantingui l'increment d'ocu-
pació neta  (total i del percentatge d'indefinits) almenys durant tres anys. Aquesta mesura té caràcter temporal 
atès que s'estableix per als contractes celebrats entre el 25 de febrer de 2014 i el 31 de desembre de 2014. No 
obstant això es prorroga per tres mesos, a través del Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures 
de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic.72 

La quota empresarial per contingències comunes es fixa en un import fix de 100 euros mensuals, independent-
ment de l'import del salari real, en els supòsits de contractes celebrats a temps complet, i de 75  o 50 euros 
mensuals en els contractes a temps parcial en funció de la jornada de treball. La reducció té 24 mesos de dura-
da, comptats des de la formalització del contracte. Per a les empreses amb menys de deu treballadors existeix 
una bonificació especial de dotze mesos de durada: en aquests casos de nova contractació es preveu una reduc-
ció del 50% de la cotització per contingències comunes corresponents al treballador contractat de manera indefi-
nida.   

S'exclouen determinats supòsits (com relacions laborals de caràcter especial; familiars,...)  contractacions. L'in-
compliment dels requisits exigits per ser beneficiari de la tarifa plana obliga a reintegrar els imports deixats d'in-
gressar com a conseqüència, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents. Si l'incompliment és el de 
manteniment de l'ocupació, l'empresa queda obliga a reintegrar un percentatge de la diferència deixada d'ingres-
sar, que varia en funció de si l'incompliment es produeix als 12, 24 o 36 mesos.  

                                                           
69 Llei 1/2014, de 28 de febrer, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ordre econòmic i social. BOE 
núm. 52, de 01.03.2014. Prové de la tramitació parlamentària del Reial decret llei 11/2013, del mateix títol. BOE núm. 135, de 03.08.2013. 
70 El recurs de la Generalitat es va formular contra els articles 7 i 8.5 del Reial decret llei 1/2013 mentre que el del Govern Basc es formula 
contra els articles, amb mateixa numeració i contingut, de la Llei 1/2014. 
71 Reial decret-llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida. BOE núm. 52, de 
01.03.2014. Convalidat per Resolució de 13.03.2014. 
72 Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres 
de caràcter econòmic. BOE núm. 315, de 30.12.2014. El Reial decret llei 1/2015 estableix noves mesures de foment de l'ocupació indefinida. 
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D'especial transcendència són les reformes introduïdes pel Reial decret llei 8/201473 i la Llei 18/2014 resultant 
de la tramitació parlamentària d'aquest.74  El conjunt de mesures heterogènies (es modifiquen 26 lleis) que con-
tenen ambdues normes tenen tres eixos fonamentals: fomentar la competitivitat i el funcionament eficient dels 
mercats; millorar l’accés al finançament; i fomentar l’ocupabilitat i l’ocupació.  

També les mesures de foment de l'ocupabilitat i l'ocupació són variades. Un dels aspectes destacats és la implan-
tació del Sistema Nacional de Garantia Juvenil prenent com a punt de partida les directrius de la UE, en especial 
la Recomanació del Consell de 22.04.2013, i del Pla Nacional d'Implantació de la Garantia Juvenil a Espanya 
aprovat el desembre de 2013 en compliment del mandat que contenia la Recomanació esmentada.   

El col·lectiu de joves al qual es dirigeix el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que regula el Reial decret llei 
8/2014 i la Llei 18/2014 és el col·lectiu de joves no ocupats ni integrats en els sistemes d’educació o formació i 
que siguin majors de 16 anys i menors de 25, o menors de 30 anys en el cas de persones amb un grau de disca-
pacitat igual o superior al 33 %.75 L'objectiu és que puguin rebre una oferta de feina, educació contínua, formació 
d’aprenent o període de pràctiques dins dels 4 mesos següents a acabar l’educació formal o quedar en atur.  

La regulació del Sistema és desigual, alhora que es regulen determinats aspectes de manera molt detallada (com 
és el cas de la inscripció), altres articles contenen normes molt obertes, principis i indicacions genèriques de difí-
cil concreció.  

S'estableix com a requisit la inscripció al fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil per beneficiar-se de les 
prestacions del Sistema. Es crea el Registre i es regula de manera detallada, així com el procediment d'inscripció. 
Es permet a les comunitats autònomes que creïn els seus propis fitxers, si bé les dades que registrin s'hauran de 
custodiar en un únic sistema informàtic d'abast estatal. Les persones inscrites passen a formar part d'una llista 
única de demanda que es posa a disposició de les Administracions i resta de subjectes i entitats de l'àmbit privat 
que participen en el Sistema.  

L'atenció als beneficiaris del Sistema es regula de manera més genèrica. Es concreten els requisits per ser bene-
ficiari, a més de l'edat, no haver treballat els 30 dies naturals anteriors, no haver rebut accions educatives de més 
de 40 hores mensuals els 90 dies naturals anteriors, no haver rebut accions formatives de més de 40 hores els 
30 dies naturals anteriors. Pel que fa a l'elecció dins de la llista única, es regula de forma genèrica ja que s'atri-
bueix als subjectes que participen en el Sistema (administracions i subjectes i entitats privats). S'estableixen l'e-
dat, l'experiència laboral prèvia, la permanència en l'ocupació o el nivell de qualificació com a criteris a tenir en 
compte per ordenar la llista única de demanda, donant prioritat a qui no hagi tingut prèviament atenció del Sis-
tema o bé s'aproximi a l'edat màxima. En última instància, però, l'ordre de preferència final i les normes de selec-
ció s'establiran a les convocatòries corresponents.   

Per complir els objectius d'intermediació; ocupabilitat; suport de la contractació i emprenedoria es descriuen me-
sures diverses, però només es regulen les que fan referència als incentius de la contractació de les persones jo-
ves inscrites al Sistema. Per aquestes es regula una bonificació mensual en l’aportació empresarial a la cotització 
a la Seguretat Social per import de 300 euros, durant un màxim de sis mesos, per la contractació amb caràcter 
indefinit de persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Si el contracte és a temps parcial, 
l'import de la bonificació es redueix (225 euros si la jornada de treball és, com a mínim, equivalent a un 75% de la 
corresponent a un treballador a temps complet comparable, i 150 euros si és del 50%). La bonificació s'ha de re-
integrar si no es manté la contractació durant sis mesos, però no si l'extinció és posterior.  

Es fomenta l’ús dels contractes formatius quan se subscriguin amb persones beneficiàries del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil. Així, a les bonificacions ja existents, s'afegeix una bonificació addicional, fins arribar al 100 % 
d'incentiu en les cotitzacions de l'empresa per contingències comunes en els contractes en pràctiques, quan el 

                                                           
73 Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. BOE núm. 163, de 
05.07.2014. Es troba en tràmit el recurs d'inconstitucionalitat 5099-2014 promogut per més de 50 diputats del Grup Parlamentari Socialista; 
IU, ICV-EUiA, CHA, la Izquierda plural i Unión Progreso y Democracia. 
74 Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. BOE núm. 252, de 
17.10.2014.   
75 La ministra d'Ocupació i Seguretat Social i els consellers d'Ocupació de les comunitats autònomes acorden, en el marc de la LX Conferència 
sectorial d'ocupació i assumptes laborals, ampliar l'edat màxima d'accés al Sistema Nacional de Garantia Juvenil dels 25 als 29 anys, amb ca-
ràcter extraordinari i fins que la taxa d'atur entre ambdues edats es situï per sota del 20%. 
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contracte es faci amb persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquesta bonificació és 
d'aplicació a totes les contractacions fetes fins el 30.06.2016.76  

D'altra banda, es demana al Govern que modifiqui la regulació dels aspectes formatius del contracte per a la for-
mació i l’aprenentatge per augmentar els imports màxims de les bonificacions dirigides a finançar els costos de la 
formació d'aquest contracte. Es recull també el compromís d’avançar en l’articulació dels mecanismes que incen-
tivin que les empreses realitzin el contracte per a la formació i l’aprenentatge, a través de la compensació dels 
costos inherents a la formació oficial, així com els derivats de la necessària tutorització del treballador.  

El seguiment de la implantació d'aquest conjunt de mesures s'encomana a la Comissió delegada de seguiment i 
avaluació del Sistema Nacional de Garantia Juvenil creada en l'àmbit de la Conferència sectorial d'ocupació i as-
sumptes laborals, i integrada per tres representants de cadascuna de les comunitats autònomes; els organismes 
intermedis del FSE; els membres que designi el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i qualsevol altre subjecte 
quan així ho acordi la Comissió mateixa.  

Un altre dels blocs de mesures importants del Reial decret llei 8/14 i la Llei 18/2014 afecta el model de políti-
ques actives d'ocupació i es fa a través de la modificació de diversos aspectes de la Llei 56/2003 d’ocupació. L'-
objectiu és adaptar-la al nou model de polítiques actives d’ocupació i a l’Estratègia espanyola d’activació per a 
l’ocupació, en procés d’elaboració en el moment d’aprovar el Reial Decret-llei 8/2014. Els objectius són reorga-
nitzar i sistematitzar les actuacions de polítiques actives; canviar la terminologia i passar de «mesures» i «accions» 
a «serveis» i «programes»; i, finalment, desplegar la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional d’Ocupació. 

Segons l'exposició de motius, el canvi de model de polítiques actives d’ocupació, que passen a anomenar-se polí-
tiques d'activació per a l'ocupació, suposa el trànsit d’un model de finançament i gestió articulat al voltant 
d’instruments jurídics pensats per a programes establerts centralitzadament a un nou model, d’acord amb les 
competències de les comunitats autònomes, en el marc de la necessària garantia de la unitat de mercat i el fi-
nançament, l’execució, el control i l’avaluació del qual estan orientats a aconseguir determinats objectius, seguint 
directrius i eixos prioritaris d’actuació establerts prèviament.  

Amb caràcter previ a l'explicació de les reformes introduïdes en aquest àmbit pel Reial decret llei 8/2014 i la Llei 
18/2014, cal fer aquí una especial menció a la STC 22/2014, 77 que fixa la distribució de competències en matè-
ria d'ocupació en què, a l'empara de la competència sobre les bases i coordinació de la planificació general de 
l'activitat econòmica, l'Estat ostenta la facultat d'adoptar mesures en matèria de foment de l'ocupació que consti-
tueixen una matèria diferent de la pròpiament laboral a la que es refereix l'article 149.1.7 de la Constitució. Les 
comunitats autònomes, amb competències executives de la legislació laboral, exclusives de desenvolupament 
socio-econòmic i compartides d'ordenació i desenvolupament i gestió de la planificació de l'activitat econòmica, 
poden establir i desenvolupar la seva pròpia política d'ocupació en la mesura que no s'oposi o contradigui les polí-
tiques estatals i no incideixi en la legislació laboral, que és competència exclusiva estatal.  

Seguint la doctrina establerta per la STC 22/2014, les modificacions del model de polítiques actives que conte-
nen el Reial decret llei 8/2014 i la Llei 18/2014 es justifiquen en base a la competència exclusiva de l'Estat so-
bre les bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica. En exercici de les seves competèn-
cies sobre ocupació, les comunitats autònomes no poden establir autònomament els objectius de les polítiques 
actives d'ocupació i intermediació, ni els principis i eixos d'actuació, sinó que s'han de limitar a establir serveis i 
programes a través de la seva participació en l'elaboració de l'Estratègia espanyola d'activació per a l’ocupació. 
Aquesta Estratègia s'aprova pel Govern en exercici de la competència estatal sobre les bases i la coordinació de 
la política d'ocupació i, a proposta del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social en col·laboració amb les comunitats 
autònomes i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, s'hi han d'establir els principis d'ac-
tuació i objectius estratègics i estructurals a assolir en matèria de polítiques d'activació per a l'ocupació per al 
conjunt de l'Estat. L'Estratègia té caràcter plurianual i és revisable i millorable a decisió del Govern.  

Els objectius de l'Estratègia s'integren en sis eixos: orientació; formació; oportunitats d'ocupació; igualtat d'opor-
tunitats en l'accés a l'ocupació; emprenedoria i millora del marc institucional. 

L'Estratègia s'executa a través dels plans anuals de política d'ocupació que, d'acord amb les reformes introduïdes 
pel Reial decret llei 8/2014 i la Llei 8/2014, inclouen, conjuntament amb els serveis i programes que proposa 

                                                           
76 A través de l'Estratègia d'emprenedoria i ocupació jove es va posar en marxa una reducció del 50% en les cotitzacions per contingències 
comunes per a aquests contractes. 
77 La STC 22/2014, de 13 de febrer, desestima el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel Parlament de Catalunya contra determinats arti-
cles de la Llei 56/2003 d'ocupació. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2646.pdf�


 

87 

MEMÒRIA 
SOCIOECONÒMICA 

I LABORAL DE 
CATALUNYA 2014 

 
dur a terme el Servei Públic d'Ocupació Estatal, també els de les comunitats autònomes. En conseqüència, s'in-
trodueix rigidesa atès que, en cas que les comunitats autònomes hagin d'alterar els serveis i programes inclosos 
en cada pla anual, ho han de sol·licitar al Servei Públic d'Ocupació Estatal, que ho acordarà en cas de necessitats 
de caràcter extraordinari sobrevingudes ho fan necessari per l'adequada gestió i execució del Pla.  

En desenvolupament, i per al període 2014-2016, s'aprova l'Estratègia espanyola d'activació per a l'ocupació 
2014-201678 (EEAE) que es configura com el marc normatiu plurianual per a la coordinació i execució de les polí-
tiques d’activació per l’ocupació, que inclouen les polítiques actives d’ocupació i d’intermediació laboral, en el 
conjunt de l’Estat. L'EEAE s’emmarca en l’Estratègia Europa 2020, les directrius comunitàries sobre ocupació i el 
PNR. Substitueix l’Estratègia espanyola d’ocupació 2012-2014 i la vigència s’estableix pel període 2014-2016, 
sense perjudici de les revisions i millores que es puguin aprovar. Els principis rectors de l'EEAE són el següents:  

 De coordinació, col·laboració, transparència, participació activa, millora i modernització de tots els agents in-
tegrants del Sistema Nacional d’Ocupació i el seu marc institucional. 

 D’eficàcia, servei a la ciutadania i orientació a resultats, especialment els relatius a la inserció efectiva i sos-
tinguda, la reducció dels períodes d’atur, la cobertura de vacants, els serveis a les empreses i la satisfacció 
d’empleadors i demandants. 

 De programació, seguiment detallat de la gestió i avaluació del resultat de les accions i del compliment 
d’objectius, de manera que es puguin identificar costos i bones pràctiques, corregir errors, i en suma, millorar 
gradualment el conjunt del Sistema. 

 De garantia del principi d’unitat d’accés i atenció als usuaris, així com de garantia d’atenció als joves sense 
ocupació que no cursen formació en els termes de la Garantia Juvenil, de manera que es faciliti la mobilitat 
dels treballadors, es promogui la competitivitat i unitat del mercat laboral espanyol i la seva integració al 
mercat laboral de la Unió Europea. 

 De garantia de la igualtat efectiva d’oportunitats i la no discriminació en el mercat de treball, prestant especi-
al atenció als col·lectius que més la necessitin. 

 De tractament personalitzat dels demandants d’ocupació a través de la determinació primerenca i gestió del 
seu perfil, associat a les característiques que defineixen la seva ocupabilitat i, en particular, les seves compe-
tències, tant les acreditades formalment com les determinables per altres mitjans. 

 De protecció davant l’atur a través del dret a la prestació econòmica i de la promoció de l’activació i reinser-
ció dels demandants, reforçant la vinculació entre les polítiques actives i passives d’ocupació, com aspectes 
complementaris de la mateixa política de protecció enfront l’atur. 

 D’ajust i adequació dels objectius de les polítiques actives d’ocupació a les necessitats dels seus destinataris 
i a les del mercat laboral, atenent a la realitat del territori en que s’apliquen. 

 D’obertura a la societat, facilitant la participació d’altres agents i empreses, tant públics com privats, incloent 
entitats com  corporacions locals, agents socials, agències de col·locació i altres entitats col·laboradores. 

 De foment de la cultura emprenedora i l’esperit empresarial, establint relacions amb les entitats del món em-
presarial que puguin aportar el seu coneixement i experiència, prestant especial atenció a l’assessorament i 
l’orientació. 

L’EEAE 2014-2016 distingeix entre un objectiu global i objectius específics. L’objectiu global és la coordinació, per 
identificar i canalitzar de forma ordenada els esforços fets pels diferents agents del sistema per millorar l’eficàcia 
i eficiència de les polítiques a favor de l’activació per l’ocupació. En definitiva, l’Estratègia té per objecte la mo-
dernització dels serveis públics d’ocupació i del propi marc institucional del sistema nacional d’ocupació.  

Els objectius específics poden ser de caràcter estratègic (que s’apliquen en un moment puntual en raó de cir-
cumstàncies concretes)  o estructurals (permanents i que es mantenen amb més o menys intensitat).  
                                                           
78 Reial decret 751/2014, de 5 de setembre, pel que s'aprova l'Estratègia espanyola d'activació per a l'ocupació 2014-2016. BOE núm. 231, 
de 23.09.2014. 
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Els objectius estratègics són: 

 Posar l’accent en la millora laboral dels joves, millorant la seva ocupabilitat (accions formatives) i complir 
amb el que disposa la normativa sobre la garantia juvenil. 

 Afavorir que es puguin reincorporar al mercat de treball persones desocupades que requereixen millorar la 
seva ocupabilitat (aturats de llarga durada, més grans de 55 anys, beneficiaris del Pla Prepara). 

 Vincular més estretament polítiques actives i passives.  

 Millorar la qualitat de la formació professional per l’ocupació. 

 Impulsar l’emprenedoria. 

L'EEAE té vint-i-nou objectius estructurals agrupats en sis grans eixos, tal com s’introdueix a la reforma de la Llei 
d’ocupació feta pel Reial decret llei 8/2014: orientació, formació, oportunitats d’ocupació, igualtat d’oportunitats 
d’accés a l’ocupació, emprenedoria i millora del marc institucional del Sistema Nacional d’Ocupació. 

Pel que fa al marc pressupostari, a l'EEAE s'estableixen les fonts de finançament: els pressupostos generals de 
l'Estat; els fons propis de les comunitats autònomes i els fons procedents del Fons Social Europeu, ja siguin ro-
manents del període 2007-2013 o bé els previstos per al període 2014-2020. Finalment es regula la gestió per 
les comunitats autònomes dels fons provinents dels pressupostos generals de l'Estat així com la responsabilitat 
de les comunitats autònomes en relació amb el FSE, que en cas d'incompliments en aquest àmbit poden veure 
limitat l'import a rebre. 

En desenvolupament de l'EEAE, d'acord amb la Llei d'ocupació, s'aprova el Pla anual de política d'ocupació per al 
2014 (PAPE 2014)79 que estableix 422 serveis i programes (segons la terminologia posterior al Reial decret llei 
8/2014) per l'any 2014, distingint els que són d'aplicació a tot l'Estat i els que són propis d'una comunitat autò-
noma i que s'estructuren al voltant dels objectius i eixos establerts per l'EEAE.  

Pel que fa al finançament del Pla, la Llei General de Pressupostos de l'Estat per al 2014 estableix 4.104 M€     
(l'any 2013 fou de 3.803,9 M€)  per finançar programes de polítiques actives d'ocupació a càrrec dels pressupos-
tos del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i del Servei Públic d'Ocupació Estatal, dels quals 1.260,9 M€ per a 
ser distribuïts territorialment entre les comunitats autònomes (el 2013 fou de 1.342,5 M€) d'acord amb els crite-
ris aprovats a la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals del 23.04.2014. D'aquests, a Catalunya li 
corresponen 138,2 M€. A més, l'Estat es reserva 9 M€ per a la seva distribució entre les comunitats autònomes 
que s'haguessin adherit a l'Acord marc amb agències de col·locació per a la col·laboració amb els serveis públics 
d'ocupació en la inserció en el mercat laboral de les persones aturades o bé entre les comunitats autònomes que, 
tot i no haver-s'hi adherit, haguessin adjudicat i formalitzat contractes amb agències de col·locació abans de se-
tembre de 2014 i que compleixin determinats requisits de l'Acord marc esmentat, com determinades condicions 
tècniques i econòmiques i participin en els mecanismes de coordinació, aportació d'informació, seguiment i ava-
luació previstos en aquest Acord.  

L'import destinat a polítiques actives es finança a càrrec de la quota de formació professional per a l'ocupació 
(1.777,6 M€); a l'aportació de l'Estat (1.826,9 M€) i a les aportacions del Fons Social Europeu (500 M€). No s'in-
clou en aquesta previsió les aportacions de la UE en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Jove atès que es conside-
ra que els primers imports es rebran el 2015.  

Per a cadascun dels objectius (els estructurals i els estratègics) s'estableix un indicador. El conjunt d'indicadors, 
dels quals se n'especifica l'orientació a resultats, ha de servir per avaluar el grau de compliment dels objectius. 
L'avaluació de l'Estratègia 2014-2016 i del Pla s'han de basar, especialment, en els principis d'eficàcia, servei a 
la ciutadania i consecució de resultats. Cal tenir en compte que en el Pla 2014 el 40% dels fons s'han distribuït 
atesos els resultats de l'avaluació del grau de compliment dels objectius del Pla 2013 i que els resultats de l'ava-
luació del Pla 2014 han estat determinants per al repartiment del 60% dels fons que cal distribuir el 2015. 

                                                           
79 Resolució de 16 de setembre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 5 de se-
tembre de 2014, pel que s'aprova el Pla Anual de Política d'Ocupació per a 2014, d'acord amb el que estableix la Llei 56/2003, de 16 de de-
sembre, d'Ocupació. BOE núm. 232, de 24.09.2014. 
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 Altres modificacions destacables que s'introdueixen pel Reial decret llei 8/2014 i la Llei 18/2014 són la regula-
ció de la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional d'Ocupació, que substitueix l'anterior catàleg de serveis 
a la ciutadania i té per objectiu garantir, en tot l'Estat, l'accés en condicions d'igualtat als serveis públics d'ocupa-
ció i als serveis que aquests presten i la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació. Aquesta Cartera ha de re-
collir els serveis comuns que han de prestar els serveis públics d'ocupació a les persones, ocupades o en situació 
d'atur, i a les empreses. S'accentua el caràcter comú en l’àmbit de l'Estat atès que estableix que recollirà els ser-
veis la prestació dels quals ha de ser garantida en tot el territori i per tots els serveis públics d'ocupació. Si bé els 
serveis públics d'ocupació autonòmics poden aprovar la seva pròpia cartera de serveis, aquesta ha d'incloure la 
cartera comuna estatal, que es pot complementar amb una oferta pròpia en funció de les necessitats del seu 
mercat de treball. El desenvolupament reglamentari de la cartera comuna ha estat aprovat l'any 2015.80  

Així mateix, s'estableix que el conjunt de serveis i programes que conformen les polítiques d'activació per a l'ocu-
pació, en substitució de l'anterior referència a mesures i accions, han de tenir en compte no només l'Estratègia 
espanyola d'activació per a l'ocupació sinó també els continguts comuns que s'estableixin a la normativa estatal 
d'aplicació, aprovada d'acord amb la competència de l'Estat per establir les bases, sistemes i procediments de 
coordinació de l'activitat econòmica.  

Malgrat que segons reiterada jurisprudència constitucional les bases estatals no han d'esgotar la matèria, i no 
han de perjudicar el desenvolupament normatiu o l'execució que correspongui a les comunitats autònomes, el fet 
és que les reformes relatives a la configuració de l'Estratègia espanyola d'activació per a l'ocupació i els plans 
anuals d'ocupació, a la cartera comuna de serveis i als continguts dels serveis i programes, deixen un marge es-
càs a les comunitats autònomes per aprovar polítiques pròpies.  

D'altra banda, el Reial decret llei 8/2014 i la Llei 18/2014 modifiquen la regulació de les empreses de treball 
temporal i de les agències de col·locació per adaptar-la a la Llei de garantia de la unitat de mercat. Pel que fa a les 
empreses de treball temporal, s’estableix que una vegada concedida, l’autorització té validesa en tot el territori 
estatal i manté la seva vigència mentre l’empresa compleixi els requisits legals, sense necessitat de pròrrogues o 
renovacions de cap tipus. D’altra banda, s’amplien les activitats que poden desenvolupar les empreses de treball 
temporal i s’afegeixen les activitats de formació per a la qualificació professional i de consultoria i assessorament 
de recursos humans.  

Pel que fa a les agències de col·locació, se suprimeix l’autorització administrativa prèvia i se substitueix per una 
declaració responsable, que tindrà validesa en tot el territori estatal des del moment en què es presenti. 

Finalment, s’estableix una bonificació addicional en la cotització per les pràctiques curriculars dels estudiants 
universitaris i de formació professional, de manera que a partir d'1 d'agost de 2014 es bonifica el 100% les cotit-
zacions de l’empresa a la Seguretat Social per contingències comunes.  

L'any 2014 s'ha de destacar també que, d'acord amb els canvis introduïts pel Reial decret llei 1/2013, que esta-
bleix la pròrroga automàtica del Programa per períodes de sis mesos mentre la taxa d'atur, segons l'EPA, superi el 
20%, es prorroga el Programa de requalificació de les persones que hagin esgotat la seva protecció per desocu-
pació (PREPARA).81 Com a conseqüència de l'Acord de propostes per la negociació tripartida i de l'Acord sobre el 
Programa extraordinari d'activació per a l'ocupació, signats pel Govern, CEOE, CEPYME, CCOO i UGT, el 29 de juliol 
i el 15 de desembre, respectivament, s'aprova, via reial decret-llei, el Programa d'activació per a l'ocupació.82 
Aquest Programa, que admet sol·licituds a partir de 15 de gener de 2015, és extraordinari i de caràcter temporal 
(fins abril de 2016). Va dirigit a persones inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines de treball a dia 1 
de desembre de 2014, que portin inscrites un mínim de 360 dies dins dels darrers 18 mesos, que no siguin per-
ceptores de cap altra prestació, subvenció o ajut, i en el cas d’haver-ho estat que hagin passat més de 6 mesos 
des que les van exhaurir. També caldrà que no tinguin rendes superiors al 75 per cent del salari mínim interpro-
fessional i que tinguin responsabilitats familiars. S’ofereix participar a les persones beneficiàries en itineraris per-
sonals d’ocupació i millora de l’ocupabilitat. També es disposa d’un ajut econòmic d’acompanyament (426€) de 
sis mesos de durada  que gestiona el Servei Públic d’Ocupació Estatal.83  

                                                           
80 Desenvolupat per Reial decret 7/2015, de 16 de gener, pel qual s’aprova la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional d’Ocupació. 
BOE núm. 31, de 05.02.2014. 
81 Resolucions de 24 de gener i de 30 de juliol de 2014 per les quals es prorroga, primer de 16 de febrer a 15 d'agost i després de 16 d'agost 
a 15 de febrer de 2015. Per Resolució de 13 de febrer es prorroga novament fins 15 d'agost de 2015. 
82 Reial decret llei 16/2014, de 19 de desembre, pel que es regula el Programa d'activació per a l'ocupació. BOE núm. 307, de 20.12.2014. 
83 Per a més concreció, vegeu el Reial decret llei 16/2014. 
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Altres normes destacables són les bonificacions en la cotització del personal investigador84 i l'acreditació i inscrip-
ció de centres i entitats de formació que imparteixen, en la modalitat de teleformació, formació professional per a 
l'ocupació en l'àmbit de la gestió del Servei Públic d'Ocupació Estatal.85  

Pel que fa a convocatòries concretes d'àmbit estatal, cal fer referència a la convocatòria de plans de formació 
d'àmbit estatal dirigits prioritàriament a les persones ocupades86 i a la col·laboració amb òrgans de l'Administració 
general de l'Estat que contractin treballadors aturats per a la realització d'obres i serveis d'interès general.87 En 
aquest àmbit cal tenir en compte la Sentència del Tribunal Suprem que impedeix utilitzar a persones en situació 
d'atur com voluntaris per cobrir tasques habituals.88 Altres convocatòries a destacar són el Programa de formació 
i inserció laboral de demandants d'ocupació en tecnologies de la informació i les comunicacions i de l'economia 
digital89, els ajuts del Programa de joves.90   

Àmbit autonòmic 

En l'àmbit autonòmic destaca l'aprovació del Pla d'actuació de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalu-
nya: horitzó 2016.91 Aquest Pla concreta els objectius, les mesures i accions que han de dur a terme tots els de-
partaments per tal de promoure l’emancipació i la millora de la vida dels joves. Planteja trenta-cinc objectius es-
tratègics i cent vint-i-sis d’operatius, centrats principalment en les polítiques de suport a l’emancipació, entesa de 
manera àmplia com l’accés a la ciutadania i a l’autonomia personal plena. Un dels eixos amb protagonisme espe-
cial és el del treball.  

El Consell de direcció del Servei d'Ocupació aprova el 21 de maig de 2014 el Pla de desenvolupament de políti-
ques d'ocupació de Catalunya 2014-2016 com a instrument de planificació i programació de les accions del SOC 
que ha de concretar el conjunt de serveis i programes destinats a fomentar, directament o indirectament, l'ocupa-
ció, desplegant les directrius contemplades en el Pla. Dóna continuïtat als plans de 2010-2011 i 2012-2013 i té 
com a referents més immediats el Pla Anual de Política d'Ocupació (PAPE) i l'Estratègia espanyola d'activació per a 
l'ocupació (EEAE) per al període 2014-2016 i té també especial referència a la concreció de la Garantia Juvenil ai-
xí com al Programa operatiu de l’FSE de Catalunya 2014-2020.  

El Pla, partint de l'Estratègia catalana per a l'ocupació 2012-2020, estableix les prioritats següents:  

 Augmentar la participació en el mercat laboral i reduir l'atur. 

 Adequar i millorar les competències professionals a les necessitats del mercat de treball. 

 Promoure una ràpida i adequada reinserció de les persones al mercat de treball. 

 Promoure la igualtat de gènere al mercat de treball. 

 Disposar d'un servei d'ocupació amb l'estructura, els mitjans i els instruments adequats per poder assolir els 
objectius anteriors. 

                                                           
84 Reial decret 475/2014, de 13 de juny, sobre bonificacions en la cotització a la Seguretat Social del personal investigador. BOE núm. 144, 
de 14.06.2014. Es bonifica el 40 % en l'aportació empresarial per contingències comunes en la contractació del personal investigador i es  
regula la seva aplicació retroactiva al personal investigador a temps complet en situació d'alta a 1 de gener de 2.013 
85 BOE núm. 145, de 16.06.2014 
86 Resolució de 19 d'agost de 2014, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la que s'aprova la convocatòria per la concessió, amb càrrec a 
l'exercici pressupostari de 2014, de subvencions públiques per l'execució de plans de formació d'àmbit estatal, dirigits prioritàriament a les 
persones ocupades, en aplicació de l'Ordre TAS/718/2008, de 7 de març. BOE núm. 208, de 27.08.2014 
87 Resolució de 7 d'abril de 2014, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la que s'aprova la convocatòria per la concessió de subvencions en 
l'àmbit de col·laboració amb òrgans de l'Administració general de l'Estat que contractin treballadors aturats per la realització d'obres i serveis 
d'interès general i social. BOE núm. 133, de 02.06.2014 
88 Sentència del Tribunal Suprem de 27/12/2013.  
Consulta a http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/6979456/Despido/20140304. 
89 Resolució de 19 de març de 2014, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la que s'aprova la convocatòria per la concessió de subvencions 
l'any 2014, per la realització d'un programa de formació i inserció laboral de demandants d'ocupació en tecnologies de la informació i de les 
comunicacions i de l'economia digital. BOE núm. 135, de 05.06.2014 
90 Resolució d'11 d'abril de 2014, de la Direcció General de Migracions, per la que es convoquen ajudes per 2014, del Programa de Joves de 
l'Ordre ESS/1650/2013, de 12 de setembre. BOE núm. 112, de 08.05.2014 
91 Acord GOV/130/2014, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuació de polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya: ho-
ritzó 2016. DOGC núm. 6719, de 02.10.2014 
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Així mateix, fa esment als objectius de l'EEAE als quals ja s'ha fet referència en l'apartat relatiu a la normativa en 
l'àmbit estatal. També reconeix com a prioritat el desenvolupament de la Garantia Juvenil a Catalunya.  

Partint d'aquestes prioritats, el Pla estableix els objectius següents: 

 Consolidar les actuacions d’orientació que es duen a terme per part de les Oficines de treball del SOC i per 
part d’altres entitats que col·laboren amb el SOC, així com la coordinació entre elles.  

 Incrementar la qualificació i les certificacions, afavorint que la formació augmenti la seva vinculació amb les 
necessitats del mercat de treball.  

 Impulsar i desenvolupar el model català de formació dual.  

 Endegar i desenvolupar la nova Llei del SOC quan sigui aprovada pel Parlament de Catalunya i definir els 
nous espais de concertació territorial a través d’aquesta, així com el model de col·laboració público-privada, 
en un procés de participació amb les organitzacions del Consell de direcció del SOC.  

 Implementar la Garantia Juvenil a Catalunya.  

 Seguir impulsant l’emprenedoria. 

El PDPO descriu els Serveis Ocupacionals, que defineix com el conjunt de serveis i de programes d’orientació, 
formació i desenvolupament local que integren les polítiques d’ocupació de Catalunya, i que permeten mantenir 
una oferta diversificada que assegura la prestació a la ciutadania d’un servei complet i de qualitat. Distingeix els 
serveis següents, pels quals estableix la correspondència amb els eixos de l'EEAE: 

 Orientació professional. 

 Qualificació professional. 

 Oportunitats d'ocupació. 

 Foment de la igualtat d'oportunitats en l'ocupació. 

 Foment de l'emprenedoria i l'autoocupació. 

 Promoció del desenvolupament econòmic  local i la creació d'ocupació. 

 Foment de la mobilitat geogràfica. 

 Atenció a les necessitats de les empreses. 

 Intermediació en el mercat de treball. 

El PDPO assenyala l'interès en simplificar el model d’actuació i estableix la Carta de serveis, que conté informació 
destinada a les persones i les empreses sobre els drets que els assisteixen en relació als serveis oferts i les obli-
gacions que assumeixen al ser-ne usuàries. També inclou els compromisos adquirits pel SOC, en termes 
d’eficàcia i qualitat en la prestació dels serveis, i els indicadors per mesurar-los. 

Pel que fa al sistema de seguiment i avaluació, l’organitza en tres nivells: el seguiment dels serveis i programes 
d’ocupació que conformin cada una de les programacions anuals previstes; l’avaluació del propi PDPO en el seu 
conjunt i l’avaluació de les polítiques d’ocupació i, específicament, els serveis i programes que es concretin en 
cada pla anual d’avaluacions. 

El PDPO exposa les fonts de finançament així com el programa per al 2014 i el pla d'avaluacions per aquest any.  

Els objectius que es fixen per al 2014 són els següents: 
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 Generar oportunitats de millora de l’ocupabilitat i/o de treball a les persones en situació d’atur, fent especial 
incidència en els col·lectius més desfavorits. 

 Complir el compromís de la Garantia Juvenil.  

 Garantir els millors serveis per part de les entitats col·laboradores del SOC.  

 Tenir en compte el compliment dels objectius fixats pel Servicio Público de Empleo Estatal a través del PAPE 
que condicionaran la distribució pressupostària de l’any 2015. 

 Tenir en compte els compromisos inclosos en l’ECO 2012-2020 i el PDPO 2014-2016.  

 Aprofitar l’experiència de l’any 2013 per millorar el Pla INSERJOVES.  

 Aprofitar l’experiència de l’any 2013 per millorar els programes de Treball i formació.  

 Continuar potenciant els programes d’orientació professional, que són bàsics per a la identificació dels itine-
raris que han de seguir les persones en atur, així com per a la seva derivació a les polítiques d’ocupació més 
adequades.  

 Seguir oferint programes de qualificació professional amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones.  

 Continuar executant programes de desenvolupament local.  

Seguidament el PDPO analitza les convocatòries previstes pel 2014 així com la previsió de  convocatòries que el 
2014 s'executaran amb pressupost de 2013. En l'apartat d'anàlisi de les polítiques d'ocupació s'estudien les 
principals convocatòries del 2014.  

Amb posterioritat, s'aproven les Bases per a l'Estratègia d'ocupació juvenil a Catalunya. Garantia Juvenil 2014-
2020,92 que s'aprova definitivament el mes de maig de 2015.93 

El 31 de març de 2014 el Govern de la Generalitat signa l’Acord pel Diàleg Social Permanent,94 un document con-
sensuat amb els agents econòmics i socials [Unió General de Treballadors (UGT), Comissions Obreres (CCOO),  
Foment del Treball Nacional, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pimec) i Federació d’Empresaris de la Petita i 
Mitjana Empresa (Fepime)] que conté un paquet de mesures de caràcter urgent adreçat a pal·liar els efectes de la 
crisi sobre l’ocupació, el benestar de les persones, i la supervivència del teixit empresarial i un segon paquet de 
mesures adreçat a l’impuls de la competitivitat econòmica del país, a través d’actuacions a realitzar a mitjà i llarg 
termini. L’Acord s’estructura en quatre blocs: 

 De l’acord estratègic al diàleg social permanent:  estableix l’obertura del procés de diàleg entre el Govern i els 
agents econòmics i socials, així com la dinàmica de seguiment dels acords. El Departament de la Presidència 
és el responsable de coordinar els treballs de seguiment dels acords.  

 Diàleg a l’entorn de reformes legislatives per a l’impuls de l’ocupació: contempla l’acord per consensuar dife-
rents projectes de llei com el d’ocupació, el del sistema de formació i qualificació professionals i el projecte 
de llei de la renda mínima d’inserció. 

 Plans de xoc: s’especifiquen les mesures acordades. Es divideix en dos plans: un de mesures adreçades a la 
reactivació urgent de l’activitat productiva, i un segon pla adreçat al manteniment de les polítiques 
d’ocupació i de protecció social. 

                                                           
92 Bases per a l’Estratègia d’ocupació juvenil a Catalunya Garantia Juvenil 2014-2020. Departament d’Empresa i Ocupació. Consulta a 
http://garantiajuvenil.gencat.cat/pdf/GARANTIA_JUVENIL.pdf. 
93 Acord de Govern/76/2015, de 26 de maig, pel qual s'aproven el Programa d'Ocupació Juvenil a Catalunya, Garantia Juvenil 2014-2020 i el 
pla d'actuació per al 2015. DOGC núm. 6881, de 28.05.2015. 
94 Acord pel diàleg social permanent. Consulta a http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2014/04/03/19/56/45410b17-a6f6-48dc-a49a-
ef9aa32b9238.pdf.  
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 Mesures per a l’impuls de la competitivitat econòmica: es complementa amb dos annexos, un primer on es 

detallen les actuacions que cal dur a terme per a cada mesura, i un segon annex, on s’especifiquen els indi-
cadors que han de servir per al seguiment i avaluació de l’aplicació de les mesures i actuacions. 

Destaca també l'inici de la tramitació parlamentària del projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei d’Ocupació de Catalunya95 així com del projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya. 

96 D'acord amb l'exposició de motius, l'objecte del projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya és: ordenar el Sistema d’ocupació de Catalunya, com a conjunt d’entitats, de serveis i 
programes necessaris per promoure i desenvolupar la política d’ocupació, a través del qual garantir un servei pú-
blic de qualitat que asseguri la coordinació i l’optimització de tots els seus recursos; establir el marc d’ordenació 
de les polítiques públiques d’ocupació a Catalunya; i regular el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), com a or-
ganisme de la Generalitat de Catalunya que exerceix les competències en matèria de polítiques d’ocupació i 
d’intermediació i n'és el centre de governança. Estableix que el  SOC té dos òrgans de govern: la direcció del SOC, 
òrgan unipersonal de representació ordinària que el dirigeix i el gestiona, i el Consell de Direcció del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya, una direcció col·legiada presidida pel conseller o per la consellera del departament competent 
en matèria d’ocupació, i constituïda per la pròpia administració de la Generalitat, les entitats representatives de 
les administracions locals, i les organitzacions sindicals i empresarials que tenen la consideració de més repre-
sentatives de Catalunya. 

El projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya té com a objectiu millorar les competències 
professionals de les persones i la competitivitat de les empreses, les oportunitats d’ocupació, i el progrés social i 
econòmic del país. Crea el sistema de formació i qualificació professional de Catalunya, estableix la integració de 
l’FP educativa i l’FP laboral; integra l’empresa en la formació professional; articula la governança del sistema on 
participen els sindicats i les patronals més representatives i l’Administració laboral i l'educativa; organitza els cen-
tres de formació en una xarxa coordinada;i crea centres de formació professional integrada i defineix el catàleg de 
serveis.  

D'altra banda, el Parlament aprova diverses mocions i resolucions en matèria d'ocupació, i en especial en relació 
amb l'atur juvenil. 97  

5.2. NOVETATS NORMATIVES I INICIATIVES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE RELACIONS LA-
BORALS 

Àmbit estatal 

En aquest apartat es descriu el context en què se situa la negociació col·lectiva, així com una Llei que modifica al-
gunes previsions del Reglament del procediment d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reduc-
ció de la jornada, un Reial decret en matèria d’acomiadaments col·lectius, una Ordre pel que fa al rebut individual 
de salaris i dues normes que modifiquen la Llei concursal. 

L’any 2014 la negociació col·lectiva se situa a la frontera entre el marc del II Acord per a l’ocupació i la negociació 
col·lectiva 2012, 2013 i 2014, que s’acosta a la fi de la seva vigència, i les negociacions per al futur Acord, que 
marqui les línies de la negociació col·lectiva durant els propers anys.98  

El Programa nacional de reformes del 201499 fa una avaluació de la reforma laboral de l’any 2012, aprovada mit-
jançant la Llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral i dels efectes que aquesta ha tin-
gut, basant-se en les avaluacions fetes l’any 2013, pel Ministeri d’Ocupació i Serveis Socials i per l’OCDE.  

El Programa nacional dóna suport a l’avaluació de la reforma, que assenyala que aquesta ha reduït substancial-
ment la rigidesa de la regulació laboral i ha flexibilitzat la negociació col·lectiva. Aquest fet es materialitza, en al-
                                                           
95 BOPC núm. 391, de 22.09.2014. 
96 Aprovat pel Parlament el 04.06.2015 i publicada com a Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals. DOGC núm. 6899, de 
25.06.2015.  
97 Moció 164/X del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per a fer front a la desocupació juvenil. BOPC núm. 467, de 18.12.2014.  Mo-
ció 107/X del Parlament de Catalunya, sobre la inserció laboral de les persones amb més dificultats. BOPC núm. 311, de 25.04.2014. Reso-
lució 667 /X del Parlament de Catalunya, sobre el programa Forma i insereix. DSPC-C 420, de 04.06.2014. 
98 Cal tenir en compte que en el moment de redacció d’aquesta Memòria, les organitzacions empresarials i sindicals han signat un preacord 
sobre el III Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva per als anys 2015, 2016 i 2017. 
99 Programa nacional de reformas 2014. Reino de España.  
Consulta a http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/noticias/2014/Programa_Reformas_2014.pdf. 

javascript:openlink('http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b391.pdf#page=65')�
http://www.parlament.cat/portal/pls/portal/documentnom?p_nom=10p110.pdf#page=3�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6899/1431636.pdf�
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=302-00227/10&ad=1�
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=302-00153/10&ad=1�
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&criteri=302-00153/10&ad=1�
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/noticias/2014/Programa_Reformas_2014.pdf�


MERCAT DE TREBALL 

94 

guns aspectes com la creixent utilització per part de les empreses de mecanismes de flexibilitat interna alternatiu 
a l’acomiadament, així com l’augment de l’ús d’inaplicacions de convenis col·lectius com a forma d’adaptació de 
les condicions de treball, particularment dels salaris, també com a mesura alternativa als acomiadaments. 

Cal destacar també el posicionament del Tribunal Constitucional,100 el qual avala la reforma laboral en diversos 
aspectes. Concretament, i, pel que fa a la negociació col·lectiva, el TC considera que no hi ha vulneració del dret a 
la tutela judicial efectiva, ni a la negociació col·lectiva, ni s’elimina la força vinculant dels convenis en ampliar les 
matèries a les que pot afectar la inaplicació d’aquests i establir que, en cas que del període de consultes no re-
sulti un acord entre les parts, un arbitratge obligatori. La intervenció, per aquesta via, de la Comissió Consultiva 
Nacional de Convenis Col·lectius o de l’òrgan autonòmic equivalent és, segons el Tribunal, una excepció a la força 
vinculant dels convenis ajustada a la CE, atès que es tracta d’un mecanisme subsidiari i limitat a matèries concre-
tes, sotmès a control jurisdiccional i atribuït a un òrgan imparcial. El TC considera també que la prioritat en 
l’aplicació dels convenis d’empresa en algunes matèries és ajustada a la CE, i que la limitació que es pogués pro-
vocar en l’autonomia col·lectiva està justificada en venir estipulada en una llei.  

També cal recordar que la reforma laboral estableix una limitació temporal del conveni col·lectiu d’un any, a partir 
de la seva entrada en vigor, excepte pacte en contrari, transcorregut el qual s’aplicarà el conveni col·lectiu d’àmbit 
superior, en cas que n’hi hagi. Des de la seva aprovació, hi ha hagut diverses interpretacions sobre quines condi-
cions s’apliquen quan no hi ha conveni d’àmbit superior una vegada finalitzat el termini d’ ultraactivitat i, en 
aquest sentit,  cal fer menció de la Sentència del Tribunal Suprem101, que declara que les condicions pactades en 
el contracte de treball des del mateix moment de la seva constitució, ja sigui directament o per remissió a allò es-
tablert en el conveni col·lectiu d’aplicació, tenen naturalesa jurídica contractual, per la qual cosa segueixen sent 
exigibles entre l’empresa i el treballador/a pel contracte de treball que els vincula, tot i que hagi expirat la vigèn-
cia del conveni col·lectiu de referència. Aquestes condicions poden ser modificades si concorren circumstàncies 
econòmiques, tècniques, organitzatives o productives segons l’article 41 de l’Estatut del Treballador, sens perju-
dici de l’obligació de negociar un nou conveni, prevista a l’article 89 de l’Estatut del Treballador. Aquesta Sentèn-
cia adverteix també que, seguint el mateix raonament, els treballadors de nou ingrés no disposen de la malla de 
protecció del conveni decaigut, la qual cosa pot generar problemes de doble escala salarial i de discriminació, en-
tre d’altres.102 

Enguany s’ha subscrit, en data 29 de juliol de 2014, l’Acord de propostes per a la negociació tripartida per a en-
fortir el creixement econòmic i l’ocupació, pel Govern espanyol, CCOO, UGT, CEOE i CEPIME. El seu principal objec-
tiu és fer un pas endavant en l’impuls del diàleg social, per tal d’afavorir el canvi de cicle econòmic, la creació 
d’ocupació i la cohesió social.  

Aquest Acord dedica un apartat a la negociació col·lectiva, on tant el Govern com els interlocutors socials consta-
ten que els convenis col·lectius són institucions laborals bàsiques que estableixen les condicions de treball i de-
terminen les retribucions. Així mateix, en l’àmbit bipartit, les organitzacions estan d’acord en promoure, d’una 
banda, una negociació col·lectiva on les rendes derivades del treball i del capital que participen del valor que ge-
neren les empreses adaptin de manera coherent la seva evolució a les circumstàncies econòmiques específiques 
de cada àmbit de la negociació. 

Partint de la premissa que la negociació col·lectiva és l’espai natural per al desenvolupament de les relacions de 
treball que correspon particularment als sindicats i a les organitzacions empresarials, CCOO, UGT, CEOE i CEPIME 
reafirmen el compromís assolit al II Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva, mencionat anteriorment. En 
aquesta línia, posen de manifest la necessitat d’avançar cap a un nou Acord que segueixi afavorint, de manera 
equilibrada, la competitivitat de l’economia, potenciant, al mateix temps, la negociació col·lectiva i la utilització de 
mecanismes de flexibilitat interna com a alternativa a la destrucció d’ocupació, que aposti per la solució extraju-
dicial de conflictes als derivats de la pròpia dinàmica de gestió dels convenis i afavoreixi el desenvolupament dels 
elements de participació i consulta. 

Els agents socials també fan palesa la necessitat de realitzar una avaluació conjunta del paper del SMI i la seva 
evolució de futur, així com de facilitar accions formatives dirigides a qualificar els interlocutors socials per fer front 
a una negociació col·lectiva cada vegada més especialitzada i complexa. 

                                                           
100 Sentència del Tribunal Constitucional 119/2014, de 16 de juliol de 2014. Recurs d’inconstitucionalitat 5603/2012. 
101 Sentència del Tribunal Suprem 5504/2014, de 22 de desembre de 2014. Recurs núm. 264/2014. La sentència conté quatre vots particu-
lars, dos d’ells coincidents amb el sentit de la Sentència i altres dos que discrepen d’aquest. 
102 El 2015 el TS afronta de nou qüestions sobre la ultraactivitat en la STS de 17 de març de 2015, recurs 233/2013 i falla en favor de man-
tenir la ultraactivitat del conveni d’Air Nostrum fins que els subjectes legitimats en subscriguin un altre”. 
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D’altra banda, aquest Acord també proposa algunes mesures per tal de contribuir a la millora de la informació 
disponible sobre la negociació col·lectiva. En primer lloc, el Govern i els interlocutors socials acorden col·laborar 
per tal d’elaborar el mapa de la negociació col·lectiva, tant en l’àmbit nacional com autonòmic, que reflecteixi de 
manera sistemàtica, ordenada i detallada la totalitat de convenis col·lectius existents a Espanya, incloses les ina-
plicacions, amb la finalitat d’obtenir informació útil i actualitzada, d’accés públic, sobre la seva vigència i efectes. 
En segon lloc, el Govern es compromet a establir l’obligació per a les empreses d’incorporar el codi de conveni 
col·lectiu al qual estan adscrites, com a element dins de la informació que subministren a la Seguretat Social.  

Aquest sistema permetrà que l’Administració faciliti periòdicament als negociadors tota la informació econòmica i 
fiscal, si s’escau, relacionada amb el seu conveni, continguda als registres administratius, per tal que els negoci-
adors disposin de previsions sobre les variables econòmiques rellevants per a la negociació. Finalment, l’acord 
posa de manifest la intenció de dur a terme una reforma legal del sistema de liquidació i ingressos de quotes de 
la Seguretat Social, per tal de garantir als treballadors/ores i als seus representants l’accés a informació comple-
ta sobre cotització a la Seguretat Social. 

Enguany cal destacar l’aprovació de la Llei 1/2014, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres 
mesures urgents en l’ordre econòmic i social, ja mencionada en l’apartat de normativa i iniciatives públiques de 
l’apartat de polítiques d’ocupació. Aquesta Llei modifica també alguns aspectes lligats amb les relacions laborals.  

En primer lloc, el capítol IV de la Llei modifica alguns aspectes dels preceptes de l’Estatut dels treballadors103 que 
regulen la comissió negociadora i els subjectes legitimats per actuar, en representació dels treballadors/ores, 
com a interlocutors davant de la direcció de l’empresa durant el període de consultes que ha de tenir lloc amb ca-
ràcter previ a l’adopció de mesures col·lectives de mobilitat geogràfica, modificació substancial de les condicions 
de treball, així com en procediments de suspensió de contractes o reducció de la jornada per causes econòmi-
ques, tècniques, organitzatives o de producció, d’acomiadament col·lectiu i d’inaplicació de condicions de treball 
previstes en convenis col·lectius. Concretament, estableix que en tots aquests procediments, la consulta es durà a 
terme en una única comissió negociadora, si bé en el cas que existeixin diversos centres de treball, aquesta que-
darà circumscrita als centres afectats pel procediment. Amb aquesta modificació desapareix la possibilitat que la 
consulta es realitzi separadament per centres de treball104. A més, es preveu que la comissió estarà integrada per 
un màxim de tretze membres en representació de cadascuna de les parts que intervenen en el període de consul-
tes. La Llei preveu expressament que la comissió representativa dels treballadors/ores ha de quedar constituïda 
abans de l’inici del període de consultes, si bé estableix que la manca de constitució d’aquesta no impedeix 
l’obertura ni el transcurs del període de consultes.  

Pel que fa als acomiadaments col·lectius, es modifica la redacció de l’article 51 de l’ET pel que fa a la informació 
que ha de facilitar l’empresa, amb la finalitat de millorar la seguretat jurídica en la delimitació dels supòsits de 
declaració de nul·litat de l’acomiadament col·lectiu per manca d’entrega de la documentació preceptiva, els quals 
han estat nombrosos els darrers anys. Concretament, s’afegeix la necessitat d’adjuntar còpia de la comunicació 
dirigida als treballadors o als seus representants sobre la intenció de l’empresa d’iniciar el procediment 
d’acomiadament col·lectiu, així com la relació de representants dels treballadors/ores que integren la comissió 
negociadora o la indicació de la manca de constitució d’aquesta, si s’escau.  

En segon lloc, la Llei adapta el contingut de l’article 64 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, relatiu a la 
tramitació dels procediments de modificació substancial de les condicions de treball de caràcter col·lectiu, inclo-
sos els trasllats col·lectius, i de suspensió o extinció col·lectives de les relacions laborals, una vegada declarat el 
concurs, als canvis que afecten a la comissió negociadora en procediments de consulta. 

D’altra banda, la Llei també modifica la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, en re-
lació amb la modalitat processal de l’acomiadament col·lectiu, per tal que la impugnació col·lectiva assoleixi un 
major espai, tal i com indica el preàmbul de la norma. Així doncs, s’aclareixen les causes de nul·litat de 
l’acomiadament col·lectiu per tal de dotar-lo de major seguretat jurídica i es permet que les sentències que decla-
rin nul un acomiadament siguin directament executables, sense necessitat de recórrer a procediments individu-
als. 
                                                           
103 Articles 40 (mobilitat geogràfica), 41 (modificació substancial de les condicions de treball), 47 (suspensió de contractes o reducció de la 
jornada, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció), 51.2 (acomiadament col·lectiu) i 82.3 (inaplicació de condicions 
de treball previstes al conveni). 
104 Opció actualment prevista pel Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments 
d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de la jornada. Cal tenir en compte que la disposició final quarta de la Llei 
1/2014 conté una sèrie de modificacions a aquest Reial decret, amb la finalitat d’adaptar la regulació d’aquest als canvis introduïts per la Llei 
als articles 47 i 51 de l’ET, pel que fa a la comissió negociadora dels procediments i al contingut de la comunicació de l’inici del procediment a 
l’autoritat laboral. 
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Cal destacar també, en matèria d’acomiadaments col·lectius, l’aprovació del Reial decret105 pel qual es modifica el 
procediment de tramitació de les reclamacions a l’Estat per salaris de tramitació en judicis per acomiadament, el 
qual té per objecte agilitzar aquest procediment, de tal manera que la resolució de les reclamacions i, 
l’abonament de les quantitats per aquest concepte, es facin en temps raonables. D’altra banda, el Reial decret 
també adapta el seu contingut a la normativa actual, concretament, a la reforma laboral, que restringeix el co-
brament dels salaris de tramitació als supòsits en què havent-se declarat l’acomiadament improcedent s’opti per 
la readmissió del treballador, i al Reial decret llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i 
de foment de la competitivitat, que eleva de 60 a 90 el nombre de dies hàbils necessaris perquè l’empresari pu-
gui reclamar a l’Estat l’abonament dels salaris de tramitació.106 D’altra banda, el Reial decret modifica els Reials 
decrets 2725/1998, d’integració de les Direccions Provincials de Treball, Seguretat Social i Afers Socials a les De-
legacions de Govern i 453/2012 pel qual es desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Justícia. 
Amb aquestes modificacions s’atribueix, d’una banda, a les Delegacions i Subdelegacions del Govern la compe-
tència per a instruir i emetre la proposta de resolució de les reclamacions a l’Estat per salaris de tramitació. 
D’altra banda, s’atribueix a la Direcció General de relacions amb l’Administració de Justícia la competència per a 
resoldre i, si s’escau, efectuar el pagament derivat d’aquestes reclamacions. 

Cal fer menció també de l’aprovació de l’Ordre107 per la qual s’inclou en el model de rebut individual de salaris el 
detall de l’aportació a la cotització que fa l’empresari, així com l’import de les hores complementàries.108 

Enguany s’han aprovat també dues normes que introdueixen modificacions a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Con-
cursal. Aquestes, parteixen d’algunes premisses bàsiques. La primera d’elles és considerar que la continuïtat de 
les empreses econòmicament viables és beneficiosa, no únicament per a les pròpies empreses, sinó que també 
per a l’economia en general, especialment per al manteniment de l’ocupació. La segona premissa és que cal 
adaptar els privilegis jurídics dels creditors a la realitat econòmica, atès que es considera que el reconeixement 
de privilegis sense fonament ha estat el principal obstacle dels acords preconcursals. La tercera premissa consis-
teix en el respecte, en la mesura del possible, de la naturalesa jurídica de les garanties reals. 

Amb la finalitat de donar resposta a aquestes premisses s’aprova, en primer lloc, la Llei 17/2014, per la qual 
s’adopten mesures urgents en matèria de refinançament i reestructuració del deute empresarial.109 Aquesta Llei 
se centra en la millora del marc legal preconcursal dels acords de refinançament, atès que, tal i com indica el seu 
preàmbul, constitueix una de les àrees estratègicament més rellevants  en la mesura que, fruit del consens entre 
el deutor i els seus creditors, pretenen la maximització del valor dels actius, evitant el concurs de l’entitat i la re-
ducció o aplaçament dels passius. Les seves principals novetats són la introducció de canvis en la regulació de la 
comunicació de negociacions amb els creditors (preconcurs); la consolidació de l’administració concursal d’un sol 
membre; la creació d’un nou estatut per a l’administració concursal i la modificació d’alguns aspectes del procés 
d’homologació judicial d’acords de refinançament. 

En segon lloc, el Reial decret llei 11/2014, de mesures urgents en matèria concursal110. Tal i com indica el seu 
preàmbul, la urgència de la norma ve determinada per la necessitat de garantir la coherència de la normativa 
concursal amb les novetats introduïdes per la Llei comentada en el paràgraf anterior, que convalida el Reial de-
cret llei 4/2014.  

Aquest Reial decret llei introdueix modificacions sobre la classificació dels crèdits, el contingut del conveni i les 
majories necessàries per a la seva aprovació o la transmissió d’unitats productives en concurs. Algun dels ele-
ments novedosos són l’atribució de dret de vot a alguns creditors que fins ara no en tenien, com ara els creditors 
que han adquirit els seus drets de crèdit amb posterioritat la declaració del concurs, excepte els que tinguin una 
vinculació especial amb el deutor.111 D’altra banda, s’introdueix una previsió sobre la possibilitat d’arrossegament 
de crèdits amb privilegi general o especial, inclús en la part coberta pel valor de la garantia. Per a això, s’exigeixen 

                                                           
105 Reial decret 418/2014, de 6 de juny, pel qual es modifica el procediment de tramitació de les reclamacions a l’Estat per salaris de trami-
tació en judicis per acomiadament. BOE núm. 147, de 18.06.2014. 
106 A comptar des de la data en què fou presentada la demanda fins la data en què es va declarar la improcedència de l’acomiadament. 
107 Ordre ESS/2098/2014, de 6 de novembre, per la qual es modifica l’annex de l’Ordre de 27 de desembre de 1994, per la qual s’aprova el 
model de rebut individual de salaris. BOE núm. 273, d’11.11.2014.  
108 Per tal de donar compliment a l’article 104.2 de la Llei General de la Seguretat Social, donada per la Disposició addicional 26 de la Llei 
27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, amb efectes d’1 de gener de 2013. 
109 Llei 17/2014, de 30 de setembre, per la qual s’adopten mesures urgents en matèria de refinançament i reestructuració del deute empre-
sarial. BOE núm. 238, de 01.10.2014. Aquesta Llei convalida, amb algunes modificacions, el Reial decret llei 4/2014, de 7 de març, de mesu-
res urgents en matèria de refinançament i reestructuració del deute empresarial. BOE núm. 58, de 08.03.2014. 
110 Reial decret llei 11/2014, de 5 de setembre, de mesures urgent en matèria concursal. BOE núm. 217, de 06.09.2014. Aquest Reial de-
cret llei ha estat convalidat com a Llei 9/2015, de 25 de maig, de mesures urgents en matèria concursal. BOE núm. 125, de 26.05.2015. 
111 Fins ara només se’ls reconeixia dret de vot quan l’adquisició hagués estat a títol universal, com a conseqüència d’una realització forçosa o, 
a partir del 2012, quan es tractés d’entitats financeres subjectes a supervisió.  
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dos requisits. D’una banda, unes majories reforçades, del 60% o del 75%, i, d’altra banda, que l’acord sigui adop-
tat per creditors de la mateixa classe. A aquest efecte, es distingeixen quatre classes de creditors amb privilegi 
especial o general, cadascun dels quals ostenta característiques pròpies que justifiquen un tractament específic 
al si del concurs, tal i com indica l’exposició de motius de la norma. Així doncs, es distingeix entre creditors de dret 
laboral, creditors públics, creditors financers i, finalment, la resta, entre els quals s’inclouen fonamentalment els 
creditors comercials. 

5.3. NOVETATS NORMATIVES I INICIATIVES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS I SINISTRALITAT LABORAL 

Àmbit de la Unió Europea 

Dins de l’activitat legislativa de la UE més rellevant en el marc de la seguretat i la salut laboral cal destacar 
l’adopció de tres directives i de cinc reglaments, que en la majoria dels casos responen a modificacions sobre la 
normativa existent. 

Així, en el primer trimestre del 2014, s’aprova la Directiva 2014/27/UE per la qual es modifiquen les cinc directi-
ves següents: Directiva 92/58/CEE, Directiva 92/85/CEE, Directiva 94/33/CEE, Directiva 94/24/CEE i Directiva 
2004/37/CEE per tal d’adaptar-les al Reglament 1272/2008 sobre classificació, etiquetat i envasat de substàn-
cies i mescles químiques.112 La raó, com el propi enunciat posa de manifest, és realitzar les modificacions neces-
sàries sobre les esmentades directives per garantir que continuïn sent eficaces i, per tant, regula l’adaptació 
d’alguns articles que contenen referències a sistema anterior de classificació i etiquetat. En general, els canvis 
proposats suposen modificacions en la redacció o en la nomenclatura emprades, l’actualització de les referències 
a altres directives, la introducció del terme “mescles” o bé la substitució del de “preparats” per aquest, així com 
l’adaptació a la nova classificació i la introducció de canvi en determinats pictogrames, entre d’altres.  

La Directiva 2014/68/UE  cerca l’harmonització de les legislacions dels estats membres sobre la comercialització 
d’equips a pressió.113 Aquesta norma refon en un text únic de la Directiva 97/23/CE i les modificacions substan-
cials que sobre ella s’han anat realitzant. Amb tot, cal tenir en compte que l’aplicació de l’anterior Directiva 
s’estén fins el 2016 (l’article 50 deroga la Directiva 97/23/CE amb efectes a partir del 19 de juliol de 2016). La 
Directiva 2014/68/UE s’adreça al disseny, la fabricació i l’avaluació de la conformitat dels equips a pressió i dels 
conjunts sotmesos a una pressió màxima admissible PS superior a 0,5 bar, però amb el requisit afegit que han de 
constituir una novetat en el mercat de la Unió en el moment d’introduir-se en ell (perquè siguin de nova fabricació 
a la UE o perquè sent de 2ª mà s’introdueixen per primer cop a la UE). Els canvis són nombrosos i tenen incidèn-
cia en tot el procés, des de la classificació de fluids als procediments per a l’avaluació de la conformitat. Amb tot, 
les certificacions i decisions emeses amb anterioritat per entitats de conformitat amb la Directiva 97/23/CE serà 
vàlides. Altrament, la norma també implica canvis per als fabricants (que hauran d’analitzar els riscos dels equips 
a pressió i els seus perills) i per els importadors i els distribuïdors ja que, com a parts de la cadena de subminis-
trament, els responsabilitza juntament amb els fabricants perquè els equips siguin segurs i de conformitat amb la 
normativa.   

I, en darrer terme, la Directiva 2014/103/UE de la Comissió per la qual s’adapten per tercera vegada al progrés 
científic i tècnic els annexos de la Directiva 2008/68/CE del PE i del Consell sobre el transport terrestre de mer-
caderies  perilloses.114 

En l’àmbit reglamentari s’han adoptat tres textos per millorar la protecció front les substàncies perilloses, cau-
sants d’accidents de treball i de malalties professionals (en endavant AT i MP) per l’exposició o contacte dels tre-
balladors/ores amb elles, El Reglament (UE) 895/2014 modifica l’Annex XIV del Reglament REACH per tal 
d’incloure nous compostos i substàncies amb propietats cancerígenes i el Reglament (UE) 900/2014 modifica el 
Reglament 440/2008 que estableix els mètodes d’assaig per a la determinació de les propietats fisicoquímiques, 

                                                           
112 Directiva 2014/27/UE del PE i del Consell, de 26 de febrer de 2014 , per la qual es modifiquen les Directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 
94/33/CE, 98/24/CE del Consell i la Directiva 2004/37/CE del PE i del Consell, amb l’objectiu d’adaptar-les al Reglament (CE) 1272/2008 
sobre classificació, etiquetat i envasament de substàncies i mescles. DOUE L 65, de 05.03.2014. La Directiva ha entrat en vigor als 20 dies 
de la seva publicació al DOUE i els estats membres disposen fins l’1 de juny del 2015 per transposar les disposicions de la norma. 
113 Directiva 2014/68/UE del PE i del Consell de 15 de maig de 2014 relativa a l’harmonització de les legislacions dels estats membres sobre 
la comercialització d’equips a pressió (refosa). DOUE L 189, de 27.06.2014. La Directiva ha entrat en vigor el 17 de juny de 2014 i les seves 
modificacions en ella establertes s’aplicaran a partir del 19 de juliol de 2016. 
114 Directiva 2014/103/UE de la Comissió de 21 de novembre de 2014 per la qual s’ adapten per tercera vegada al progrés científic i tècnic 
els annexos de la Directiva 2008/68/CE del PE i del Consell sobre el transport terrestre de mercaderies perilloses. DOUE L 335, de 
21.11.2014. 
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toxicològiques i ecotoxicològiques de las substàncies, d’acord amb el Reglament REACH per tal d’adaptar-los al 
progrés tècnic.115 Amb aquesta mateixa intenció, el Reglament (UE) 1297/2014 de la Comissió, de 5 de desem-
bre de 2014, modifica el Reglament (CE) 1272/2008 del PE i del Consell, sobre classificació, etiquetat i envasat 
de substàncies i barreges.116 En l’esmentat Reglament del 2008 s’estableix l’obligació dels proveïdors d’etiquetar 
i envasar, conforme les disposicions en ell determinades, les substàncies i barreges classificades com a perilloses 
per poder comercialitzar-les de forma segura. En aquesta línia, el nou Reglament modifica els criteris d’envasat 
dels envasos solubles en els detergents líquids, ja que recentment s’han produït diverses notificacions dels cen-
tres toxicològics de varis estats membres sobre casos greus d’intoxicacions i lesions oculars en infants per l’ús 
d’aquests envasos solubles.  

En una altre ordre, esmentar el Reglament 68/2014 que modifica el Reglament (UE) no 141/2013 sobre estadís-
tiques comunitàries de salut pública i de salut i seguretat en el treball. Concretament, el Reglament modifica la 
mida efectiva de les mostres estadístiques per tal de tenir en compte l’adhesió de Croàcia.117 I el Reglament 
d’execució (UE) 1112/2014 pel qual es determina un model comú per a l’intercanvi d’informació sobre indicadors 
d’accidents greus per part dels operadors i propietaris d’instal·lacions relatives al petroli i al gas mar endins i un 
model comú per a la publicació de la informació sobre els indicadors d’accidents greus per part dels estats mem-
bres.118 

D’altra banda, mitjançant la Decisió 2014/113/UE de la Comissió es crea el Comitè científic per als límits 
d’exposició professional als agents químics.119  Val a dir que l’esmentat Comitè fou creat el 1995 mitjançant la 
Decisió 95/320/CE amb la missió d’avaluar els efectes dels agents químics en la salut de les persones treballa-
dores, però com les modificacions que es volen incorporar són nombroses i rellevants es decideix derogar 
l’anterior norma i adoptar una nova per la qual es creï el Comitè de nou. Les tasques del Comitè consisteixen en 
donar suport de forma directa a l’activitat normativa de la UE en l’àmbit de la salut i la seguretat en el treball, en 
particular en l’avaluació de les dades científiques més recents disponibles i en la proposta de límits d’exposició 
professional (LEP) per protegir les persones treballadores front els riscos químics. Els membres del Comitè són 
experts independents i altament qualificats i especialitzats. Així, per constituir el nou Comitè, el mes d’octubre la 
Comissió posa en marxa una convocatòria de manifestacions d’interès dirigida a científics que desitgin presentar-
se com a candidats a membres del Comitè, amb mandat de tres anys que començarà a principis del 2015.120 

Endemés, el Consell adopta dues decisions per autoritzar els estats membres la ratificació de convenis de l’OIT. 
La Decisió 2014/51/UE per la qual s’autoritza als estats membres a ratificar, en interès de la UE, el Conveni so-
bre treball digne per als treballadors/ores domèstics, de 2011 (Conveni núm. 189) i la Decisió 2014/52/UE per 
la qual s’autoritza els estats membres a ratificar, en interès de la UE, el Conveni relatiu a la seguretat en l’ús dels 
productes químics en el treball, de 1990 (Conveni núm. 170).121   

Altrament enguany cal ressaltar que el mes de juny s’ha aprovat el Marc estratègic europeu en matèria de Segu-
retat i Salut en el treball 2014-2020 amb l’objectiu de garantir que la UE continuï desenvolupant el paper de lide-
ratge en el foment d’uns estàndards elevats en les condicions de treball, en consonància amb l’Estratègia Europa 

                                                           
115 Reglament (UE), 895/2014 de la Comissió, de 14 d’agost de 2014 , pel qual  es modifica l’annex XIV del Reglament (CE) n 1907/2006 del 
PE i del Consell, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH). DOUE L 244, de 
19.08.2014. I Reglament (UE) 900/2014 de la Comissió, de 15 de juliol de 2014 , que modifica, amb motiu de la seva adaptació al progrés 
tècnic, el Reglament (CE) n° 440/2008, pel qual s’estableixen mètodes d’assaig d’acord amb el Reglament (CE) 1907/2006 del PE i del Con-
sell relatiu  al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH). DOUE L 247, de 21.08.2014.  
116 Reglament (UE) No 1297/2014 de la Comissió, de 5 de desembre de 2014,que modifica, a efectes de la seva adaptació al progrés tècnic i 
científic, el Reglament (CE) 1272/2008 del PE i del Consell, sobre classificació, etiquetat i envasat de substàncies i barreges. DOUE L 350, de 
06.12.2014. 
117 Reglament 68/2014 de la Comissió de 27 de gener de 2014 que modifica el Reglament (UE) 141/2013 de la Comissió, pel qual s’aplica 
el Reglament (CE) 1338/2008 del PE i del Consell, sobre estadístiques comunitàries de salut pública i de salut i seguretat en el treball, per 
allò que es refereix a les estadístiques basades en la enquesta europea de salut mitjançant entrevista (EHIS). DOUE L 23, de 28.01.2014. 
118 Reglament d’execució (UE) nº 1112/2014 de la Comissió, de 13 d’octubre de 2014, pel qual es determina un model comú per a 
l’intercanvi d’informació sobre indicadors d’accidents greus per part dels operadors i propietaris d’instal·lacions relatives al petroli i al gas mar 
endins i un model comú per a la publicació de la informació sobre els indicadors d’accidents greus per part dels estats membres. DOUE L 302, 
de 22.10.2014. 
119 Decisió de la Comissió de 3 de març de 2014 per la qual es crea el Comitè científic per als límits d’exposició professional a agents químics 
i per la qual es deroga la Decisió 95/320/CE de la Comissió. DOUE L 62, de 04.03.2014.  
120 Procediments administratius de la Comissió Europea, Convocatòria de manifestacions d’interès Comitè científic per als límits d’exposició 
professional a agents químics: membres per al seu sisè mandat. DOUE C 373, de 21.10.2014. 
121 Decisió 2014/51/UE, de 28 de gener de 2014, per la qual s’autoritza als estats membres a ratificar, en interès de la UE, el Conveni sobre 
treball digne per als treballadors/ores domèstics, de 2011, de la OIT (Conveni núm. 189)   i la Decisió 2014/52/UE, de 28 de gener de 2014, 
per la qual s’autoritza els estats membres a ratificar, en interès de la UE, el Conveni relatiu a la seguretat en l’ús dels productes químics en el 
treball, de 1990, de l’OIT (Conveni núm. 170). DOUE L 32, de 01.02.2014. 
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2020.122 La nova Estratègia és la culminació de diversos treballs com l’avaluació de l’Estratègia de salut i segure-
tat 2007-2012, la consulta en línia que la Comissió va posar en marxa el 2013 o la Conferència sobre les condi-
cions de treball que la pròpia Comissió organitza el 28 d’abril de 2014. En l’Estratègia es determinen els princi-
pals objectius i es defineixen tres grans reptes de futur en matèria de seguretat i salut en el treball: 

- Millorar l’aplicació de les normes vigents en matèria de salut i seguretat en general i, en particular refor-
çar la capacitat de les microempreses i les petites empreses per posar en marxa estratègies eficaces i 
eficients de prevenció del risc. 

- Millorar la prevenció de les malalties relacionades amb el treball fent front als riscos nous i als emer-
gents, sense descuidar els que ja existeixen. 

- Tenir en compte l’envelliment de la mà d’obra de la UE. 

El marc estratègic proposa assolir aquests reptes mitjançant una sèrie d’accions al voltant de 7 objectius estratè-
gics: continuar la consolidació de les estratègies nacionals; proporcionar ajuda pràctica a les pimes i microempre-
ses perquè puguin millorar el compliment normatiu; millorar la garantia del compliment de la normativa per part 
dels estats membres; simplificar la legislació vigent; abordar l’envelliment de la mà d’obra europea i millorar la 
prevenció de les malalties relacionades amb el treball per fer front als riscos nous i emergents (com nanomateri-
als, tecnologies verdes o biotecnologies, etc); millorar la recollida de dades estadístiques i, finalment, reforçar la 
coordinació amb organitzacions internacionals (OIT, OMS, OCDE, etc) per contribuir a la reducció dels AT i les MP i 
millorar les condicions laborals arreu. Per al compliment d’aquestes accions els instruments utilitzats seran: la le-
gislació; els fons de la UE; el diàleg social; la comunicació i la informació i les sinergies amb altres polítiques pú-
bliques. Finalment, a la Comunicació s’estableix que l’estratègia es revisarà el 2016.  

Entre les actuacions públiques desenvolupades al llarg de l’any cal destacar el llançament d’una nova plataforma 
web, OSHwiki, que posa en contacte professionals de la seguretat i la salut en el treball amb l’objectiu d’ajudar 
les organitzacions governamentals, industrials i de treballadores a garantir la seguretat i la salut en el lloc de fei-
na. En aquesta web està previst que es publiquin articles d’experts sobre àrees com la gestió i l’organització de la 
seguretat i la salut en el treball, les substàncies perilloses, l’ergonomia, els problemes psicosocials i els grups de 
risc, entre altres. Alhora, el mes de novembre s’ha presentat una guia electrònica en tots els idiomes europeus 
per facilitar l’assessorament a les pimes sobre com abordar l’estrès i els riscos psicosocials en els seus llocs de 
feina (E-guide).  

Entre les iniciatives orientades a la promoció i la investigació de la seguretat i la salut en el treball en el camp dels 
riscos emergents i dels sectors productius innovadors esmentar que l’Agència ha publicat diversos Informes al 
llarg del 2014. Concretament, ha publicat l’Informe realitzat en col·laboració amb l’Eurofound Psychosocial risk in 
Europe – Prevalence and strategies for prevention, que presenta informació comparativa sobre la prevalença dels 
riscos psicosocials en els treballadors/ores i examina les relacions entre aquests i el benestar i la salut; l’Informe 
Occupational safety and health in the wind energy sector, on s’ofereix informació detallada sobre els riscos de se-
guretat i salut laboral i la seva prevenció en el sector de l’energia eòlica, i l’Informe Current and emerging occupa-
tional safety and health (OSH) issues in the healthcare sector, including home and community care, que aporta 
una visió sobre els problemes actuals i els riscos emergents per al personal d’assistència sanitària i social i posa 
en evidència els reptes del sector. També s’ha publicat una selecció dels principals resultats d’ESENER-2, la se-
gona edició de l’Enquesta europea en les empreses sobres riscos nous i emergents, Qualitative post-test evalua-
tion of ESENER: Overview report. En una línia d’investigació diferent se situa l’Informe Estimating the cost of acci-
dents and ill-health at work: A review of methodologies que posa en evidència les dificultats de les estimacions 
del cost dels accidents i dels problemes de salut relacionats en el treball, alhora que assenyala com de vital im-
portància el fet que els responsables polítics comprenguin l’abast i la dimensió del cost d’una deficient aplicació o 
de l’absència de l’activitat preventiva. 

Altrament, en l’àmbit europeu s’impulsen bianualment campanyes com eines difusores i promotores de la segure-
tat i la salut en el treball. En aquest context convé remarcar que l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el 
Treball (EU-OSHA) organitza la campanya Treballs saludables 2014-2015: Gestionem l’estrès. Atenent als resul-

                                                           
122 Comunicació de la Comissió al PE, al Consell, al CESE i al Comitè de les regions relativa a un marc estratègic de la UE en matèria de salut i 
seguretat en el treball 2014-2020, núm. COM (2014) 332 Final, de 06.06.2014. Val a dir que aquesta Estratègia s’havia d’haver presentat 
abans de la fi del 2013 tal i com s’assenyalava en la MSEL 2013 a partir de la Resolució del PE, de 12 de setembre de 2013, sobre 
l’Estratègia europea de salut i seguretat en el treball, núm. 2013/2685(RSP), de 12.09.2014. 
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tats de l’enquesta de l’Eurobaròmetre, l’estrès és un dels principals riscos professionals segons el 53% dels en-
questats, constituint el segon problema de salut més freqüent a Europa i se li atribueixen més de la meitat de les 
jornades de treball perdudes.123 La campanya promou diverses actuacions al llarg de tot l’any i particularment en 
la Setmana Europea per a la seguretat i salut en el treball que té lloc el mes d’octubre. Les iniciatives van des de 
conferències a activitats de formació i a un concurs de bones pràctiques, entre d’altres.  

Àmbit estatal 

En l’àmbit estatal enguany destaquen tres novetats legislatives adreçades a la regulació dels processos 
d’incapacitat temporal (en endavant IT), a les Mútues d’AT i MP de la Seguretat Social (en endavant SS) i a la pre-
venció de riscos de l’Administració general de l’Estat.  

Cronològicament la primera norma aprovada és el Reial decret 625/2014 que regula determinats aspectes de la 
gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de durada.124 Aquest Reglament 
que entra el vigor l’1 de setembre de 2014 introdueix modificacions sobre l’anterior normativa que resta deroga-
da. Concretament estableix una nova forma d’expedició dels comunicats mèdics de baixa, confirmació de la baixa 
i alta; homologa l’emissió i tramitació d’aquests comunicats, amb independència de la causa que va originar la si-
tuació d’IT; estableix un protocol de temporalitat dels actes de confirmació de la baixa mèdica, basat en el diag-
nòstic mèdic, però també en l’ocupació i l’edat del treballador/a; permet, mitjançant l’ús de les tecnologies de la 
comunicació i informació, l’intercanvi de dades mèdiques per al control de la prestació, així com l’accés per via te-
lemàtica dels serveis mèdics de les entitats gestores a la documentació clínica que tenen els diferents Serveis 
públics de salut  dels treballadors/ores; i evitar l’ús indegut de la protecció. 

El Reglament estableix uns terminis orientatius de la durada de la situació d’IT que es basen en el diagnòstics, 
l’ocupació i l’edat del treballador o treballadora que es materialitzen en unes taules tipificades per als diferents 
processos patològics susceptibles de generar incapacitats, així com unes taules sobre el grau d’incidència 
d’aquells processos en les diferents activitats laborals. Aquestes taules de durada òptima es preveu siguin facili-
tades als metges. En funció de la durada de la baixa la norma estableix la periodicitat de les confirmacions de 
baixa, si bé possibilita emetre en el mateix moment el comunicat de baixa i d’alta pels processos de durada infe-
rior a 5 dies.  

Quant a la declaració de baixa, aquesta es formularà mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa expe-
dit pel servei públic de salut o, cas que l’origen sigui un AT o una MP, també pel metge de la mútua, segons sigui 
l’entitat que dóna cobertura al treballador/a. El comunicat d’alta l’emet el corresponent facultatiu del servei pú-
blic de salut, per les mútues o pels inspectors mèdics del servei públic de salut, de l’INSS, en el seu cas, de 
l’Institut nacional de la Marina, després del reconeixement mèdic de la persona. En aquest context se situa una 
de les novetats de la norma en tant que es possibilita a les mútues perquè puguin realitzar, front la inspecció mè-
dica del servei de salut, propostes motivades d’alta mèdica en els processos d’IT derivats de contingències co-
munes la cobertura dels quals correspongui a la mútua. Aquestes propostes d’alta es traslladaran al metge 
d’atenció primària que disposa d’un termini de 5 dies des de la recepció per pronunciar-se a favor de l’admissió 
de la proposta d’alta o per confirmar la baixa.125 Si el facultatiu no contesta en termini la Inspecció mèdica pot 
confirmar la baixa o acordar l’alta. En el primer cas la inspecció traslladarà a la mútua l’informe mèdic correspo-
nent en el termini de 5 dies. Cas que la inspecció no resolgui i notifiqui en termini, la mútua podrà sol·licitar l’alta 
a l’INSS que resoldrà en un termini de 4 dies següents a la seva recepció, comunicant-ho al servei públic de salut, 
a la mútua i a la persona treballadora.  

En darrer terme el Reglament, dins de la regulació de les mesures de control, estableix la possibilitat de requerir 
als treballadors/ores que es personin als centres mèdics per realitzar-los-hi reconeixements mèdics. Si la persona 
no compareix a aquestes revisions mèdiques, notificades 4 dies hàbils com a mínim abans, la norma preveu la 
suspensió cautelar de la prestació econòmica i, si en els 10 dies posteriors no es justifica la causa de la incompa-
reixença, es procedirà a l’extinció del dret a subsidi.   

Altra de les novetats normatives més rellevants és la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el 
text refós de la Llei general de la SS en relació amb el règim jurídic de les Mútues d'accidents de treball i malalties 

                                                           
123 Segons manifesta la Directora de l’EU-OSHA, la Dra. Christa Sedlatschek en notes de premsa de 18-06-2014 i 20-10-2014 EU-OSHA. 
124 Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat tem-
poral en els primers 365 dies de durada. BOE núm. 176, de 21.07.2014. 
125 Aquest termini s’amplia fins a 11 dies en la Disposició transitòria 2” fins a la data de l’1 de març de 2015, moment a partir del qual ja re-
geixen els 5 dies.  
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professionals de la SS.126 L’objectiu assenyalat al preàmbul és modernitzar el funcionament i la gestió d’aquestes 
entitats privades, enfortint els nivells de transparència i eficiència i contribuir de manera més significativa a la llui-
ta contra l’absentisme laboral injustificat i a la sostenibilitat del sistema de la Seguretat Social (en endavant SS).  

La norma mitjançant un únic article modifica el text refós de l’LGSS introduint diversos canvis en l’activitat i gestió 
de les mútues. En primer lloc, es modifica el règim jurídic de les Mútues, alhora que constata la naturalesa jurídi-
ca pública dels recursos econòmics que hi financen i de les prestacions que dispensen. A més, s’estableix una 
nova denominació sent ara anomenades com a Mútues col·laboradores amb la SS. Altres dels canvis en les mú-
tues introduïts per la norma afecten a la seva gestió. Concretament, s’estableix que el Govern presentarà un in-
forme d’avaluació de la gestió de les mútues per analitzar la seva eficiència. Alhora es clarifica el règim retributiu 
del personal directiu i s’estableixen límits a les seves retribucions, així com la regulació de la Comissió de control i 
seguiment, òrgan de participació dels agents socials.   

D’altra banda, es modifica l’article 32 de la LPRL per reflectir la prohibició de participació en activitats mercantils 
de prevenció de les mútues, ni com servei de prevenció aliè, ni participant en el capital social d’empreses dedica-
des a la prevenció (Disp. Final 1ª). Així, la data límit per a la presentació de propostes de venda de les societats de 
prevenció és el 31 de març de 2015, mentre que el 30 de juny s’ha d’haver liquidat qualsevol participació de les 
mútues en les societats de prevenció.   

En la línia del Reglament anterior, la norma faculta a les mútues per realitzar actuacions de control i seguiment 
de les contingències comunes des del dia de la baixa. També es possibilita a les mútues la realització de proves 
diagnòstiques i tractaments terapèutics i rehabilitadores, principalment als centres assistencials propis. A més, es 
regula el procediment de les propostes d’alta mèdica de les mútues de processos generats per contingències co-
munes.  

Respecte al sistema específic per cessament d’activitat de les persones del RETA, es modifica la Llei 32/2010 i 
s’estableix que la cobertura sigui potestativa i deslligada de la d’AT. També es flexibilitzen les condicions d’accés 
a la prestació per cessament d’activitat als autònoms econòmicament dependents (aquells que realitzen la seva 
activitat professional per a una empresa o clients del qual perceben el 75% dels seus ingressos).  

L’entrada en vigor de la norma és l’1 de gener de 2015, si bé s’estableix que la modificació del sistema de pro-
tecció per cessament d’activitat dels treballadors/ores del RETA sigui d’aplicació a efectes del càlcul del tipus de 
cotització en l’exercici del 2016. 

Endemés també a la fi de l’any, esmentar l’aprovació del Reial decret 1084/2014 que modifica la legislació de 
prevenció de riscos laborals en l’Administració general de l’Estat.127 Pel que fa la consulta i participació dels treba-
lladors/ores en la prevenció, els canvis normatius se centren en dues línies: l’assignació de recursos i la raciona-
lització d’estructures de negociació i participació (l’elecció i els crèdits horaris assignables als delegats de preven-
ció) i la constitució de comitès de seguretat i salut que han d’adaptar-se a les noves definicions que es fa de cen-
tre de treball. Igualment, es fomenta la constitució de serveis mancomunats de prevenció, en especial en 
l’Administració perifèrica. També significatius són els canvis en els serveis de vigilància de la salut, atès que es 
preveu que part pugui ser assumida per part del servei de prevenció del propi departament d’alguns dels seus or-
ganismes independents, incloent la col·laboració dels serveis mèdics assistencials de departaments i organismes.  
D’altra banda, es plantegen modificacions relatives a les auditories amb la intenció de fer-les més eficaces com 
instruments de control preventiu, implicant als diferents departaments i a l’INSHT. A més, es reforça el paper de 
la Direcció General de la Funció Pública (DGFP) en l’Administració general de l’Estat en matèria de formació, audi-
toria i assessorament, fet que té per objectiu establir les prioritats i les necessitats en matèria preventiva. I, en 
darrer terme, esmentar que per optimitzar els recursos formatius s’estableix un Pla Integral de Formació en el que 
col·laboraran la DGFP, l’Institut Nacional d’AP i l’INSHT. 

A més de les novetats més rellevants comentades, l’activitat legislativa d’enguany s’amplia a altres normes que 
regulen matèries com la prevenció en relació amb els productes químics, la notificació i la investigació dels AT i 
les MP,  la cobertura dels AT i MP en els règims de la SS o les deduccions en la cotització per contingències co-
munes per riscos de col·lectius específics. 

                                                           
126 Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei general de la Seguretat Social en relació amb el règim ju-
rídic de les Mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social. BOE núm. 314, de 29.12.2014. 
127 Reial decret 1084/2014, de 19 de desembre, pel que es modifica el Reial decret 67/2010, de 29 de gener, d’adaptació de la legislació 
de prevenció de riscos laborals a l’Administració general del Estado. BOE núm. 310, de 24.12.2014. 
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Entre la normativa adreçada als productes químics destacar el Reial Decret 971/2014 que regula el procediment 
d’avaluació de productes fitosanitaris.128 Aquest reglament concretament regula: la tramitació dels procediments 
comunitaris d’aprovació o modificació de substàncies actives, protectors i sinergistes; els procediments de reno-
vació i de revisió d’una substància activa a Espanya; els procediments d’autorització o de modificació d’una auto-
rització de comercialització a Espanya de productes fitosanitaris; els procediments de reconeixement 
d’autoritzacions o de modificacions d’autoritzacions de productes fitosanitaris, concedides per altres estats 
membres; els procediments de renovació i de retirada de l’autorització d’un producte fitosanitari a Espanya, així 
com la determinació del límit màxim de residus i la gestió de la informació dels efectes adversos.  Endemés en re-
lació al transport i la gestió de residus dels productes químics, enguany s’ha aprovat el Reial decret 97/2014, de 
14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori 
espanyol i l’Ordre FOM/456/2014 per la qual es modifica l’annex 2 del Reial decret 1749/1984 sobre el trans-
port sense riscos de mercaderies perilloses per via aèria i les Instruccions tècniques pel transport sense riscos de 
mercaderies perilloses per via aèria, per actualitzar les instruccions tècniques. 129 

En relació amb la notificació i investigació d’AT i MP s’han aprovat dues normes: el Reial Decret 623/2014, de 18 
de juliol, por el que se regula la investigació dels accidents i incidents ferroviaris i la Comissió d’Investigació de 
Accidents Ferroviaris i la Instrucció IS-10, revisió 1, del Consell de Seguritat Nuclear, per la qual s’estableixen els 
criteris de notificació de successos al Consell per part de les centrals nuclears.130 

D’altra banda, convé destacar que la Llei 32/2014 de Metrologia introdueix en la Disposició final tercera una mo-
dificació de la Llei 21/1992 d’Indústria, amb l’objecte de garantir que els productes i instal·lacions industrials 
compleixen els requisits que proporcionen un elevat nivell de protecció de l’interès públic en àmbits com la salut i 
seguretat en general, la seguretat i salut en el treball, la protecció dels consumidors, la protecció del medi ambi-
ent i, en particular, la seguretat industrial.131 

Finalment, esmentar que la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al 2015 
introdueix algunes modificacions en matèria de prevenció de riscos laborals. Concretament, es deroga la Disposi-
ció Addicional quinquagèsima octava de la Llei general de SS, en virtut de la qual s’ampliava la cobertura per AT i 
MP a tots els règims que integren el sistema de SS. I, d’altra banda, es manté la reducció en la cotització de la SS 
(del 50% sobre les contingències comunes) per a aquells supòsits de canvi de lloc de feina per risc durant 
l’embaràs durant la lactància, així com els supòsits de malaltia professional, d’acord amb la previsió de l’article  
26 de la Llei de PRL.  

Pel que fa a les iniciatives públiques estatals de caire més divulgatiu destacar que l’INHST ha realitzat una jorna-
da tècnica, el 24 de abril, per a la celebració del Dia Mundial per a la Seguretat i la Salut en el Treball basada en 
el tema proposat per l’OIT per a l’any 2014 “Seguretat i salut en l’ús de productes químics en el treball”. També 
de caire divulgatiu són les altres jornades del mateix INHST sobre l’avaluació i la prevenció d’altres riscos com els 
elèctrics o l’exposició laboral de nanomaterials. També, cal destacar la publicació de la segona edició de la Guia 
tècnica per a l’avaluació i la prevenció dels riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics presents en els 
llocs de feina. Es tracta de l’actualització de la guia que proporciona els criteris i les recomanacions per tal de fa-
cilitar als empresaris i als responsables de prevenció la interpretació del Reial decret 664/1997. I la tercera edi-
ció actualitzada de la Guia tècnica per a l’avaluació i la prevenció del risc elèctric en treballs que es realitzin en 
les instal·lacions elèctriques dels llocs de feina o en la proximitat d’aquestes. Aquesta Guia dóna compliment al 
Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels 
treballadors i treballadores front el risc elèctric que encomana, de manera específica, en la seva disposició final 
primera a l’INSHT l’elaboració i el manteniment actualitzat d’una guia tècnica. També, s’ha actualitzat el docu-
ment de Directrius  bàsiques per a la integració de la prevenció dels riscos laborals en les obres de construcció 
els objectius essencials del quals són: complementar las guies tècniques anteriorment publicades amb unes ori-
entacions relatives a la integració de la prevenció de riscos laborals en el procés constructiu i facilitar la identifi-

                                                           
128 Reial decret 971/2014, de 21 de novembre, pel qual es regula el procediment d’avaluació de productes fitosanitaris. BOE núm. 292, de 
03.12.2014. 
129 Reial decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en el terri-
tori espanyol i Ordre FOM/456/2014, de 13 de març, per la qual es modifica l’annex 2 del Reial decret 1749/1984, d’1 d’agost, pel qual 
s’aproven el Reglament nacional sobre el transport sense riscos de mercaderies perilloses per via aèria i les instruccions tècniques per al 
transport sense riscos de mercaderies perilloses per via aèria, per actualitzar les instruccions tècniques. BOE núm. 50, de 27.02.2014 i BOE 
núm. 71, de 24.03.2014, respectivament. El Reglament modifica el RD 1566/1999, sobre seguretat per al transport de mercaderies per car-
retera, per ferrocarril o por via navegable i transposa la Directiva 2008/68/CE en allò que afecta al transport per carretera. 
130 El Reial Decret 623/2014, de 18 de julio, por el que se regula la investigació dels accidents i incidents ferroviaris i la Comissió 
d’Investigació de Accidents Ferroviaris i la Instrucció IS-10, revisió 1, de 30 de juliol de 2014, del Consells de Seguritat Nuclear, per la qual 
s’estableixen els criteris de notificació de successos al Consell per part de les centrals nuclears. BOE núm. 175, de 19.07.2014, i BOE núm. 
228, de 19.09.2014, respectivament. 
131 Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia. BOE núm. 309, de 23.12.2014. 
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cació de les actuacions i obligacions, així com de la seqüència de les passes a seguir per gestionar la seguritat i 
salut en aquest procés constructiu des del seu inicio fins a la seva fi. 

Àmbit autonòmic 

En l’àmbit autonòmic enguany destaca l’activitat legislativa centrada en dos focus d’atenció: la relacionada amb 
els procediments de mesures correctores en matèria de prevenció de riscos i la relativa a l’activitat que cal des-
envolupar per a les mútues d’accident de treball i malalties professionals a Catalunya. 

El Decret 122/2014 modifica el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de me-
sures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya.132 L'article únic d'aquesta norma afegeix una disposició addicional al Decret 193/2007 
per tal de fixar l'aplicació del procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d'in-
compliments en matèria de prevenció de riscos laborals als òrgans de l'administració local, als seus organismes 
autònoms i als ens que en depenen, tant pel que fa al personal laboral com al funcionari o estatutari. 

Dictamen 11/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel 
qual s'aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correcto-
res d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat 
de Catalunya. 

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 6 de maig de 2014, va apro-
var per trenta-tres vots a favor, cap en contra i cap abstenció el Dictamen 11/2014 sobre el Projecte de decret 
pel qual es modifica el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre el procedi-
ment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de preven-
ció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

El Dictamen conté tres observacions generals i tres observacions a l’articulat. 

El CTESC considera que aquest Projecte de decret clarifica el procediment en l’àmbit de l’Administració local de 
Catalunya. 

El CTESC recomana que s’apliqui aquesta norma a les universitats publiques catalanes en tant no es reguli un 
procediment propi específic. 

També considera que per garantir la seguretat i la salut dels treballadors dels cossos de policia i, per tant, de la 
policia local, se’ls hauria d’aplicar la Directiva 89/391/CEE, relativa a l’aplicació de mesures per promoure la 
millora de la seguretat i de la salut dels treballadors a la feina, sempre i quan no es vegi compromès el compli-
ment de mesures indispensables per a la protecció de la vida, de la salut i de la seguretat col·lectiva. 

El CTESC recomana que la proposta, confirmatòria o revocatòria, del director o de la directora general compe-
tent en matèria de relacions laborals que s’ha de dirigir a l’òrgan de govern de l’Administració local, es dirigeixi 
també al Comitè de Seguretat i Salut corresponent. 

La norma aprovada incorpora el 33% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 
El CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma apro-
vada. 

En l’aplicació d’aquest Reglament cal tenir present la Llei 2/2014 de mesures fiscals, administratives, financeres 
i del sector públic, aprovada a l’inici de l’any i que estableix en el seu article 143 que “en matèria de prevenció de 
riscos laborals, l’Institut Català de la Salut té la consideració d’administració pública i resta subjecte al que dispo-
sa la normativa reguladora del procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores 
d’incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat”.133 

D’altra banda, entre les activitats preventives de les mútues amb càrrec a quotes per a l’any 2014, la Resolució 
EMO/263/2014 posa l’accent en 6 programes: Programa d’assistència a les petites i mitjanes empreses; Pro-
grama de visites i accions que contribueixi a la reducció de la sinistralitat per mitjà del suport tècnic; desenvolu-

                                                           
132 Decret 122/2014, de 26 d'agost, pel qual es modifica el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre el 
procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en 
l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. DOGC núm. 6696, de 29.08.2014. 
133 Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, DOGC núm. 6551, de 30.01.2014. 
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pament de programes d’actuació de generació de coneixement i informació; Programa de col·laboració en la dis-
tribució i difusió de material de promoció elaborat per la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral; Pro-
grama d’elaboració i difusió de codis de bones pràctiques d’aspectes relacionats amb la millora de la prevenció 
de riscos laborals a les empreses d’àmbit de Catalunya (seguretat viària en l’entorn laboral i situacions de risc a 
l’embaràs o la lactància natural) i, en darrer terme, programes de formació, conscienciació i assistència tècnica a 
la persona treballadora autònoma en l’àmbit de Catalunya.134   

Pel que fa a les iniciatives públiques en matèria preventiva autonòmiques destacar el conveni de col·laboració en-
tre els departaments d’interior i d’empresa i ocupació per sumar esforços i millorar la seguretat viària en l’entorn 
laboral. Aquesta actuació s’emmarca en el Pla estratègic de seguretat viària de Catalunya 2014-2020, en 
l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral i en les propostes del Grup de treball de seguretat viària impulsat 
pel Servei Català de Trànsit. En el marc d’aquest acord i a través del Consorci per a la Formació Contínua de Cata-
lunya es desenvoluparà un mòdul formatiu de seguretat viària en l’entorn laboral de 6 hores que beneficiarà més 
de 6.600 treballadors d’arreu del territori català.  

Ressalta l’aprovació del nou Marc estratègic català de seguretat i salut laboral 2015-2020.135 El 9 de desembre 
2014, el Ple del Consell català de Relacions Laborals aprova,136 a proposta de la Comissió de Seguretat i Salut, 
aquesta Estratègia que vol contribuir a garantir la seguretat i salut de les persones treballadores i al manteniment 
de la seva capacitat de treball; impulsar una gestió de la prevenció de riscos efectiva i eficient i així millorar les 
condicions de treball i, a més, la productivitat i la competitivitat de les empreses i la qualitat de vida de les perso-
nes treballadores.  

L’Estratègia fixa set objectius principals que es desenvolupen cadascun en diversos objectius operatius: 

- Potenciar la millora de la gestió i la qualitat de la prevenció de riscos laborals amb especial atenció a les 
pimes. 

- Millorar les condicions de treball. 

- Millorar la recerca, difusió i aplicació pràctica del coneixement i integrar la prevenció en els continguts de 
la formació. 

- Millorar el reconeixement dels danys a la salut derivats del treball. 

- Promoure la implicació de totes les institucions i tots els actors relacionats amb la prevenció de riscos la-
borals a Catalunya. 

- Adequació del marc normatiu aplicable a la realitat del mercat i de la conjuntura existent i vetllar pel seu 
compliment efectiu. 

- Aconseguir un increment del finançament que permeti desplegar accions derivades del marc estratègic.   

A partir d’aquest Marc estratègic es preveu que els diferents actors del món laboral en general, i de la prevenció 
en particular, desenvolupin els seus plans d’acció respectius. 

                                                           
134 Resolució EMO/263/2014, de 10 de febrer, per la qual es determinen les activitats preventives que han de desenvolupar les mútues 
d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social a Catalunya durant l'any 2014. DOGC núm. 6562, de 14.02.2014. 
135 Resolució EMO/600/2015, de 25 de març, per la qual es disposa la publicació del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 
2015-2020. DOGC núm. 6844, de 02.04.2015 
136 Aquest Marc estratègic es va aprovar sense el vot favorable de les organitzacions sindicats.  
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