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1. Anàlisi del mercat de treball 

1.1. Evolució general del mercat de treball a Catalunya 
L’any 2011 ha estat un any negatiu per a l’ocupació a Catalunya, amb una reducció de l’1,9% de la 
població ocupada (0,1 punts percentuals més que l’any 2010), el que equival a uns 58.000 ocu-
pats/des menys. 

TAULA III-1. Població, segons la relació amb l’activitat. Catalunya, 2010 i 2011 

  2010 2011 Var. valor absolut Var. (%) 

Població* 7.399.405 7.434.632 35.227 0,5 

Població en edat de treballar (16-64 anys) 4.854.109 4.808.099 -46.011 -0,9 

Població activa (16-64 anys) 3.780.512 3.779.655 -857 0,0 

Població ocupada (16-64 anys) 3.104.101 3.046.237 -57.865 -1,9 

Població aturada (16-64 anys) 676.411 733.418 57.008 8,4 
Unitats: persones i percentatges. 
* Població en data 1 de gener. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA i de dades d’Idescat. 

Tal com succeeix des de l’inici de la crisi, el descens entre la població ocupada, unit a un incre-
ment moderat del PIB català, ha provocat un increment de la productivitat.

GRÀFIC III-1. Població en edat de treballar (16-64 anys), variació interanual segons relació amb 
l’activitat. Catalunya, 2008-2011 

1 

Com s’observa al gràfic, la destrucció d’ocupació s’ha generat integrament a partir del tercer tri-
mestre de 2011, en el que representa una segona recessió, després d’un petit parèntesi de menor 
destrucció d’ocupació entre finals de 2010 i principis de 2011. 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

En el conjunt de l’any 2011, la població activa no ha variat, mentre que la població en edat de tre-
ballar s’ha reduït un 0,9%, incrementant la taxa d’activitat 0,7pp, fins al 78,6%, un nou màxim his-
                                                
1 Vegeu el capítol I d’aquesta Memòria per a més informació sobre la conjuntura econòmica. 
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tòric a Catalunya. En canvi, la taxa d’ocupació s’ha reduït 0,6pp fins al 63,4%, tot i el descens de 
la població en edat de treballar, i la taxa d’atur ha augmentat 1,5pp, fins al 19,4% en mitjana anual. 

TAULA III-2. Activitat, ocupació i atur entre la població en edat de treballar (16-64 anys). Taxes. Ca-
talunya, 2010-2011 

  
2010 2011 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Taxa d'activitat 77,1 77,9 78,5 78,0 78,5 78,8 79,1 78,1 

Taxa d'ocupació 63,2 64,0 64,7 63,9 63,4 64,4 63,6 61,9 

Taxa d'atur 18,0 17,8 17,5 18,1 19,2 18,2 19,6 20,7 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

1.2. Població en edat de treballar 
La població en edat de treballar s’ha reduït un 0,9% durant l’any 2011 i se situa en poc més de 4,8 
milions de persones, unes 46.000 menys que l’any 2010. Com que la resta de població creix, el 
pes de la població en edat de treballar sobre el total es redueix en 0,6pp, situant-se en el 66,1%.

TAULA III-3. Població en edat de treballar (16-64 anys). Catalunya, 2010-2011 

2 

  
2010 2011 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Població de 16 -64 anys 4.854 4.857 4.856 4.849 4.834 4.812 4.788 4.798 

Var. interanual (%) -0,8 -0,5 -0,3 -0,4 -0,4 -0,9 -1,4 -1,1 

Pes sobre el total (%) 66,9 66,7 66,6 66,5 66,3 66,2 66,0 65,9 
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 s’ha concentrat especialment en la població jove 
menor de 35 anys i, principalment, en la població de 25 a 34 anys (-5,1%).3

                                                
2 Per a una anàlisi més detallada de l’evolució de la població a Catalunya, vegeu el capítol V d’aquesta Memòria. Convé indicar que les 
dades que aquí es presenten es basen en estimacions fetes per l’INE, el que pot provocar algunes diferències respecte de les que es 
mostren al capítol V. 
3 Part de la reducció de la població en edat de treballar en els grups de gent jove es podria explicar per una transició demogràfica de 
part d’aquests als grups superiors, que augmenten lleugerament. 

 Entre els individus de 
16 a 24 anys la pèrdua de població es concentra en la població de nacionalitat estrangera (-
10,2%). També és molt destacable la pèrdua del 4,6% del conjunt de població de nacionalitat es-
trangera i, en menor mesura, la reducció de la població masculina en edat de treballar (-1,4%). 
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TAULA III-4. Població en edat de treballar (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Ca-
talunya, 2010-2011 

  2011 Var. 2010-2011 (%) 

Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 4.808 2.399 2.409 3.942 866 -0,9 -0,5 -1,4 -0,1 -4,6 

16-24 638 313 325 499 139 -2,2 -2,0 -2,4 0,3 -10,2 

25-34 1.084 537 547 784 300 -5,1 -3,9 -6,2 -4,7 -6,1 

35-54 2.257 1.119 1.137 1.874 383 0,8 1,2 0,5 1,1 -0,5 

55-64 830 430 400 786 43* 1,0 1,1 0,8 1,6 -9,3* 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Si s’observa l’evolució del creixement de la població en edat de treballar els darrers trimestres en 
funció de la nacionalitat, s’observa com s’intensifica el flux migratori que s’observava des de mei-
tats de l’any 2009: el de la sortida del país de la població de nacionalitat estrangera. Aquest flux 
s’intensifica durant el tercer trimestre de l’any. 

GRÀFIC III-2. Població en edat de treballar (16-64 anys), variació interanual. Catalunya, 2008-2011 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

1.3. Població activa 
La població activa no ha variat respecte a l’any 2010, amb 3.780.000 persones actives, si bé la ta-
xa d’activitat ha augmentat 0,7pp, fruit del descens de població en edat de treballar, situant-se en 
el 78,6%. 
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TAULA III-5. Població activa (16-64 anys). Catalunya, 2010-2011 

  
2010 2011 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Població activa 3.744 3.782 3.812 3.784 3.793 3.792 3.787 3.747 

Var. interanual (%) -2,1 0,4 0,9 0,9 1,3 0,2 -0,7 -1,0 

Taxa d'activitat (%) 77,1 77,9 78,5 78,0 78,5 78,8 79,1 78,1 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Els col·lectius d’individus joves, de nacionalitat estrangera i d’homes, perden població activa, men-
tre que la resta en guanyen. Destaca especialment el creixement del 2,1% de la població activa 
femenina, concentrat en la població de 35 a 64 anys, el que revitalitzaria el fenomen del treballa-
dor/a afegit/da per suplir la pèrdua del lloc de treball d’altres membres de la unitat familiar, en 
aquest cas els homes. 

La taxa d’activitat creix en pràcticament tots els grups, malgrat el descens de la població activa 
d’alguns col·lectius, a excepció de la població de 16 a 24 anys (-1,5pp) i els homes (-0,3pp). Així, 
les dones incrementen la seva taxa d’activitat en 1,8pp, la població de nacionalitat estrangera en 
1,5pp, i tots els grups d’edat d’entre 25 i 64 anys ho fan en més d’1,0pp. 

La pèrdua de població en edat de treballar ha estat, doncs, més intensa entre la població inactiva 
que entre la població activa, a excepció dels joves d’entre 16 i 24 anys, on el desànim ha estat 
més present, amb la conseqüent reducció en la seva taxa d’activitat. 

TAULA III-6. Població activa (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2010-
2011 

  2011 Var. 2010-2011 (%) 

Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 3.780 1.745 2.035 3.077 703 0,0 2,1 -1,7 0,6 -2,8 

16-24 326 159 166 245 81 -4,9 0,4 -9,6 -2,8 -10,8 

25-34 983 467 516 728 255 -4,0 -1,8 -6,0 -3,4 -5,8 

35-54 1.997 916 1.082 1.661 336 2,1 3,3 1,1 2,3 1,0 

55-64 473 203 271 442 32* 3,6 7,5 0,8 3,3 6,9* 

  2011 Var. 2010-2011 (pp) 

Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 78,6 72,7 84,5 78,0 81,2 0,7 1,8 -0,3 0,6 1,5 

16-24 51,1 51,0 51,2 49,2 57,9 -1,5 1,2 -4,1 -1,6 -0,4 

25-34 90,7 87,0 94,3 92,9 84,9 1,0 1,9 0,2 1,3 0,3 

35-54 88,5 81,8 95,1 88,7 87,7 1,1 1,7 0,6 1,0 1,3 

55-64 57,1 47,1 67,8 56,2 73,3* 1,4 2,8 0,0 1,0 11,1* 
Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

L’any 2011, s’observen dos fenòmens contraposats en la població activa a Catalunya. Per una 
banda, una part de la població emigra, però, per l’altra, la població que roman al territori augmenta 
l’activitat, el que es tradueix en què es mantingui la població activa existent l’any 2010. 
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GRÀFIC III-3. Població activa (16-64 anys), variació interanual. Catalunya, 2008-2011 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

1.4. Població ocupada 
La població ocupada s’ha reduït un 1,9%, amb la qual cosa la taxa d’ocupació se situa  en un 
63,4%, 0,6pp menys que l’any 2010. En el conjunt del 2011, doncs, hi ha hagut, de mitjana, unes 
3.046.000 persones ocupades, 58.000 menys que l’any 2010. Val a dir, però, que aquest descens 
en l’ocupació s’ha produït, sobretot, durant el tercer i quart trimestre de 2011, doncs al primer tri-
mestre la destrucció interanual d’ocupació era nul·la, i al segon trimestre era molt moderada. 

TAULA III-7. Població ocupada (16-64 anys). Catalunya, 2010-2011 

  
2010 2011 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Població ocupada 3.068 3.107 3.144 3.097 3.067 3.101 3.045 2.972 

Var. interanual (%) -4,2 -1,9 -0,9 -0,3 0,0 -0,2 -3,2 -4,0 

Taxa d'ocupació (%) 63,2 64,0 64,7 63,9 63,4 64,4 63,6 61,9 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Per col·lectius, els que més han patit aquesta segona onada de la crisi en termes d’ocupació han 
estat els joves, les persones amb nacionalitat estrangera i, en menor mesura, la població masculi-
na. A diferència del que passava amb l’evolució de la població activa o la població en edat de tre-
ballar, la pèrdua d’ocupació és més generalitzada, el que provoca que el conjunt de dones que 
treballaven es redueixi, el mateix que passa entre els individus de nacionalitat espanyola. Sí que 
s’observa, però, que entre aquests dos darrers grups la pèrdua s’origina entre els individus joves. 

La població femenina augmenta la seva taxa d’ocupació (+0,1pp), juntament amb la població de 
55 a 64 anys (+0,8pp) i la població de 25 a 34 anys (+0,4pp). En el cas de les dones i la població 
de 55 a 64 anys, s’explicaria per l’efecte del treballador afegit. És a dir, l’ocupació augmentaria 
fruit del fort augment en l’activitat. En canvi, en el cas dels joves de 25 a 34 anys s’explicaria pel 
fort descens en la població en edat de treballar. 



MERCAT DE TREBALL 

9 

Finalment, és molt rellevant el descens de la taxa d’ocupació dels joves (-3,2pp), fent que aquesta 
se situï per sota del 30,0%, o el de la població amb nacionalitat estrangera (-2,3pp), que situa la 
taxa d’ocupació d’aquest col·lectiu per sota del 55,0%. La pèrdua d’1,2pp en la taxa d’ocupació 
masculina, unida a l’augment de 0,1pp en la femenina, fa que aquestes dues taxes d’ocupació 
s’apropin, situant-se a una distància de 8,5pp. 

TAULA III-8. Població ocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 
2010-2011 

  2011 Var. 2010-2011 (%) 

Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 3.046 1.418 1.628 2.585 461 -1,9 -0,3 -3,2 -0,6 -8,5 

16-24 182 98 84 148 34* -12,2 -8,0 -16,6 -7,7 -27,6* 

25-34 786 378 408 603 183 -4,5 -2,7 -6,2 -4,0 -6,4 

35-54 1.670 765 905 1.444 226 -0,3 0,4 -1,0 0,8 -6,8 

55-64 408 176 232 390 18* 2,5 6,8 -0,5 2,9 -5,5* 

  2011 Var. 2010-2011 (pp) 

Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 63,4 59,1 67,6 65,6 53,2 -0,6 0,1 -1,2 -0,3 -2,3 

16-24 28,6 31,5 25,8 29,8 24,4* -3,2 -2,0 -4,4 -2,6 -5,8* 

25-34 72,5 70,5 74,5 76,9 61,0 0,4 0,9 0,0 0,6 -0,2 

35-54 74,0 68,3 79,6 77,1 58,9 -0,9 -0,5 -1,2 -0,3 -4,0 

55-64 49,2 41,0 58,0 49,6 41,4* 0,8 2,2 -0,8 0,7 1,7* 
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 ocupada, neta dels efectes de l’evolució de la població en 
edat de treballar, s’aprecia que durant el primer i segon trimestre de l’any 2011 la població que 
passava de no ocupada a ocupada era positiva (és a dir, la taxa d’ocupació augmentava respecte 
al mateix trimestre de l’any anterior). A partir del tercer trimestre la situació canvia, i el descens 
s’intensifica durant el quart trimestre. 
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GRÀFIC III-4. Població ocupada (16-64 anys), variació interanual. Catalunya, 2008-2011 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Per sectors, la construcció, que al llarg de la crisi ha perdut població ocupada de forma constant, 
perd el 2011 un 15,0% dels seus treballadors/ores, el que equival a gairebé 42.000 persones 
menys ocupades en aquest sector. La indústria perd el 6,2% dels seus treballadors/ores, el que 
equival a més de 37.000 persones. L’agricultura perd el 12,1% de la seva població ocupada, poc 
menys de 8.000 persones. I el sector serveis, que durant el primer i segon trimestre de l’any 2011 
incrementava considerablement la seva població ocupada (amb creixements interanuals del 3,4% i 
3,6%, respectivament), tanca el 2011 amb un increment de l’1,3%, o unes 29.000 persones més 
ocupades. 

Així doncs, i fruit d’aquesta evolució, la distribució sectorial de l’ocupació varia, amb un increment 
del pes del sector serveis, que guanya 2,3pp, i una pèrdua de pes de la resta de sectors. 

GRÀFIC III-5. Població ocupada (16-64 anys), per sector d’activitat. Catalunya, 2010-2011 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
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Si es desagreguen la indústria i els serveis en les seves branques d’activitat, s’aprecia un compor-
tament desigual. Així, a la indústria sobresurt la pèrdua de població ocupada a la indústria de la 
construcció de maquinària, equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres di-
verses (-11,2%). També és remarcable el descens del 6,0% en les indústries extractives, refina-
ment de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia i aigua. En canvi, 
en la indústria de l’alimentació, el tèxtil, el cuir, la fusta i el paper, el descens és d’un 0,7%, molt in-
ferior a la resta de branques industrials. 

Pel que fa al sector serveis, l’augment és generalitzat i molt destacable a totes les branques 
d’activitat, a excepció de la d’intermediació financera i activitats immobiliàries, que perd el 4,6% de 
la seva població ocupada. Entre els augments més destacats sobresurt l’augment del pes del co-
merç i l’hostaleria (+0,9pp), que situa el pes del sector, en termes d’ocupació, en el 22,1% de la 
població ocupada l’any 2011. També és remarcable l’increment del pes de l’Administració pública, 
l’educació i les activitats sanitàries (+1,0pp), fruit d’un augment del 3,2% de la seva població ocu-
pada. 

TAULA III-9. Població ocupada (16-64 anys), per branques d’activitat. Catalunya, 2010-2011 

  2011 Var. 2010-
2011 (%) Pes 2011 Var. pes 2010-

2011 (pp) 
Var. 2010-

2011 (absolu-
ta) 

Pes variació 
(%) 

Total 3.046 -1,9 100,0 0,0 -58 100,0 

Agricultura 57 -12,1 1,9 -0,2 -8 13,7 

Indústria I 174 -0,7 5,7 0,1 -1 2,1 

Indústria II 210 -6,0 6,9 -0,3 -13 23,1 

Indústria III 180 -11,2 5,9 -0,6 -23 39,1 

Construcció 236 -15,0 7,8 -1,2 -42 72,1 

Serveis I 673 2,3 22,1 0,9 15 -25,8 

Serveis II 285 2,0 9,3 0,4 6 -9,8 

Serveis III 404 -4,6 13,3 -0,4 -20 34,1 

Serveis IV 592 3,2 19,4 1,0 19 -32,0 

Serveis V 236 4,3 7,7 0,5 10 -16,6 
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 = In-
dústries extractives, refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia i aigua. Indústria III = cons-
trucció de maquinària , equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres diverses. Construcció = construcció. Ser-
veis I = comerç i hostaleria. Serveis II = transport. Serveis III = intermediació financera i activitats immobiliàries. Serveis IV = Adminis-
tració pública, educació i activitats sanitàries. Serveis V = altres serveis. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
 

En aquest sentit, doncs, el sector de la construcció és el que més contribueix a la destrucció 
d’ocupació, seguit de la indústria i de la intermediació financera i activitats immobiliàries, dins del 
sector serveis. 

Per nivell de qualificació, augmenta la població ocupada no qualificada (+11,2%), mentre que la 
resta de grups veuen reduïda la seva població ocupada. Així, el grup de personal tècnic i directiu 
es redueix el 0,9%, el col·lectiu de treballadors/ores qualificats/des manuals decreix el 4,7%, men-
tre que el conjunt de treballadors/ores qualificats/des manuals disminueix el 5,0%. 
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TAULA III-10. Població ocupada (16 o més anys), per qualificació(1). Catalunya, 2010-2011 

  2011 Var. 2010-2011 (%) 

Total 3.080 -1,8 

Personal tècnic i directiu 969 -0,9 

Qualificats no manuals 1.038 -4,7 

Qualificats manuals 697 -5,0 

No qualificats 373 11,2 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
(1) S’ha produït un canvi en la classificació d’aquesta variable l’any 2011 que impedeix tractar-la mitjançant les microdades. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 
 

Per nivell d’estudis, destaca la pèrdua de població ocupada entre la població amb estudis primaris 
(-21,2%), en un context on el conjunt de població d’entre 16 i 64 anys amb estudis primaris es re-
dueix el 15,0%, mentre que la població en edat de treballar augmenta4 per a la resta de nivells 
d’estudis. En canvi, la població ocupada amb estudis secundaris de primera etapa augmenta el 
6,4%.5 La població ocupada amb estudis secundaris de segona etapa es redueix el 0,7%, mentre 
que la població ocupada amb estudis superiors augmenta el 0,8%. 

A nivell territorial, la pèrdua de població ocupada és desigual. Així, la població ocupada a la pro-
víncia de Girona es redueix el 5,4%, a Barcelona el 2,0% i a Tarragona l’1,2%. A Lleida, en canvi, 
la població ocupada augmenta el 4,6%. 

Afiliació a la Seguretat Social 

Segons dades de la Seguretat Social, l’afiliació a Catalunya va retrocedir l’1,7% en mitjana anual,6 
el que equival a unes 52.000 persones afiliades menys, situant la mitjana d’afiliats/des en poc més 
de 3.051.000 persones. 

Per règims, destaca la pèrdua d’afiliació en el règim general (-1,8%), amb unes 44.000 persones 
afiliades menys que l’any 2010. Entre els afiliats en règim especial de treballadors autònoms, el 
descens és de l’1,5%, o unes 8.000 persones menys. En els altres règims els signes són diversos. 
Així, entre els afiliats/des en règim especial del març es perd un 2,7% de la població afiliada, men-
tre que al règim especial agrari es guanya un 2,5% en afiliació. El règim especial de treballadors 
de la llar augmenta un tímid 0,1%. 

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ofereix informació detallada 
sobre afiliació a Catalunya. Utilitzant aquesta font es pot estudiar el comportament de variables 
que no apareixen a l’EPA.7 

Utilitzant aquestes dades s’aprecia un decreixement superior al que s’observa a l’EPA (-2,1% res-
pecte al -1,9% de l’EPA). També s’observa que la construcció segueix sent l’activitat que perd un 
percentatge major de població afiliada (-13,6%), seguida de la indústria (-2,8%). L’agricultura perd 
el 2,6% de la seva població afiliada, mentre que els serveis retrocedeixen un 0,7% en termes 
d’afiliació. 

                                                
4 El 4,7% per la població amb estudis secundaris de primera etapa, el 2,3% per la de secundària de segona etapa, i l’1,8% entre la po-
blació amb estudis superiors. És a dir, s’experimenta un increment important dels nivells educatius de la població. 
5 Una part d’aquest increment es podria haver produït una substitució de treballadors/ores amb estudis de primària o inferiors, per indi-
vidus amb un major nivell d’estudis. També es podria explicar per un increment del nivell educatiu dels individus que ja ocupaven un 
llocs de treball. 
6 Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació l’últim dia de cada mes. 
7 Les dades del Departament d’Empresa i Ocupació fan referència a l’últim trimestre de cada any per la població afiliada en règim gene-
ral, 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 per al conjunt de l’any que ofereix la Seguretat Social, ni amb les dades de l’EPA. 
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Si es realitza l’anàlisi per seccions, s’aprecia que el retrocés a la indústria s’explica principalment 
per la pèrdua del 2,9% de la població afiliada en indústria manufacturera. Entre els serveis, desta-
ca el retrocés en afiliació en activitats financeres i d’assegurances (-7,7%). També sobresurten la 
pèrdua de l’1,4% de l’afiliació a l’Administració pública, Defensa i SS obligatòria, el retrocés en el 
transport i emmagatzematge (-1,4%), les activitats sanitàries i serveis socials (-1,0%) i altres ser-
veis (-2,3%). En canvi, sobresurt l’increment en afiliació en hostaleria (+1,0%), informació i comu-
nicacions (+1,0%) o educació (+1,1%). 

TAULA III-11. Població afiliada,(1) per seccions. Catalunya, 2010-2011 

  2011 Var. 2010-
2011 (%) 

Pes 2011 
(%) 

Var. 2010-
2011 (abso-

luta) 
Pes varia-

ció (%) 

Total  2.926 -2,1 100,0 -64 100,0 

Agricul-
tura A Agricultura, ramaderia i pesca 34 -2,6 1,2 -1 1,4 

Indústria 

B Indústries extractives 3 -5,5 0,1 0 0,3 

C Indústries manufactureres 441 -2,9 15,1 -13 20,3 

D Energia elèctrica i gas 5 1,9 0,2 0 -0,1 

E Aigua, sanejament i gestió de 
residus 25 -3,0 0,8 -1 1,2 

Cons-
trucció F Construcció 221 -13,6 7,5 -35 54,6 

Serveis 

G Comerç a l’engròs i al detall 560 -0,3 19,1 -2 3,0 

H Transport i emmagatzematge 155 -1,4 5,3 -2 3,4 

I Hostaleria 215 1,0 7,4 2 -3,4 

J Informació i comunicacions 80 1,0 2,7 1 -1,2 

K Activitats financeres i 
d’assegurances 69 -7,7 2,4 -6 9,0 

L Activitats immobiliàries 23 0,7 0,8 0 -0,2 

M Activitats professionals i tèc-
niques 172 0,1 5,9 0 -0,2 

N Activitats administratives i au-
xiliars 220 -0,8 7,5 -2 2,6 

O Adm. pública, Defensa i SS 
obligatòria 174 -1,4 5,9 -3 4,0 

P Educació 140 1,1 4,8 2 -2,5 

Q Activitats sanitàries i serveis 
socials 233 -1,0 8,0 -2 3,7 

R Activitats artístiques i 
d’entreteniment 54 -0,8 1,9 0 0,7 

S Altres serveis 96 -2,3 3,3 -2 3,5 

  
T Activitats de les llars 6 0,4 0,2 0 0,0 

U Organismes extraterritorials 0 -0,6 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 2010 i 2011, per a la població 
afiliada 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 del 
Treball). 
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Pel que fa al pes que representa cada secció en la pèrdua d’afiliació, sobresurten la construcció 
(54,6%), les indústries manufactureres (20,3%), així com les activitats financeres i d’assegurances 
(9,0%). 

Analitzant l’afiliació per rúbriques, s’observa que la pèrdua d’afiliació a la construcció és generalit-
zada, amb pèrdues del 10,2% en activitats especialitzades de la construcció, 17,9% en la cons-
trucció d’immobles i 21,7% en la construcció d’obres d’enginyeria civil. Entre les indústries manu-
factureres, destaca el retrocés de l’afiliació del 4,5% en la fabricació de productes metàl·lics (ex-
cepte maquinària), del 8,3% en metal·lúrgia, del 8,5% en la fabricació de materials i equips elèc-
trics, o del 9,8% en la fabricació de productes minerals no metàl·lics no classificables en altres ac-
tivitats.8 Tres rúbriques industrials que també destaquen per la pèrdua d’afiliació són la confecció 
de peces de vestir (-7,5%), la indústria de la fusta i el suro (-8,6%) o la fabricació de mobles (-
8,4%). 

Pel que fa a l’anàlisi per rúbriques del sector serveis, s’aprecia un comportament més heterogeni, 
amb algunes rúbriques que perden població afiliada, mentre que d’altres en guanyen. Entre les 
més importants en la pèrdua d’afiliació destaquen l’Administració pública, Defensa i Seguretat So-
cial obligatòria (-1,4%), les activitats sanitàries (-2,1%) o el transport terrestre i per canonades (-
2,7%). Són, però, les activitats de lloguer (-11,4%) i la mediació financera (-12,5%) les que regis-
tren unes pèrdues d’afiliació més importants en termes percentuals.9 En contraposició a aquestes 
rúbriques, sobresurten els increments en afiliació en els serveis de menjar i begudes (+1,4%), tec-
nologies de la informació (+5,0%), activitats professionals i tècniques no classificables en altres 
activitats (+9,7%), activitats administratives d’oficina (+8,2%) i serveis socials amb allotjament 
(+5,6%). 

Per grandària d’empresa, la intensitat en la pèrdua d’afiliació varia, si bé és negativa en totes les 
categories; les pèrdues es concentren en empreses d’entre 6 i 100 treballadors/es. 

GRÀFIC III-6. Població afiliada,(1) per grandària de l’empresa (nombre de treballadors), variació anu-
al. Catalunya, 2010-2011 
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Unitats: percentatges. 
(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2010 i 2011, per a la població 
afiliada 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 del 
Treball). 

                                                
8 El conjunt d’aquestes rúbriques representa el 10,3% de la pèrdua de població afiliada al conjunt de l’economia l’any 2011. És a dir, 
més de la meitat de la pèrdua de població afiliada en indústries manufactureres. 
9 En termes absoluts, la pèrdua d’afiliació en aquestes dues rúbriques és equiparable a les tres anteriors (Administració Pública, Defen-
sa i Seguretat Social obligatòria, activitats sanitàries i el transport terrestre i per canonades). 
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A nivell territorial, destaca la pèrdua d’afiliats a les províncies de Lleida i Tarragona. Així, la Vall 
d’Aran perd el 7,6% de la seva població afiliada, front el 5,6% de l’Alta Ribagorça, el 4,5% del Pa-
llars Sobirà, i el 4,3% del Pallars Jussà.10 A Tarragona, les principals pèrdues es concentren a les 
Terres de l’Ebre, amb un descens del 5,5% de l’afiliació al Montsià i un 4,4% al Baix Ebre. Al Baix 
Penedès el nombre d’afiliats es redueix el 4,4%. 

MAPA III-1. Població afiliada(1) per comarques, variació anual. Catalunya, 2010-2011 
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Unitats: percentatges. 
(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2010 i 2011, per a la població 
afiliada 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 del 
Treball). 

Pel que fa a la província de Barcelona, ressalta la diferent intensitat entre les comarques de costa i 
les comarques interiors de la província, amb una pèrdua més intensa d’afiliació en aquestes últi-
mes. A la província de Girona, en canvi, la situació és la inversa, amb la pèrdua d’afiliació concen-
trada a la costa. Destaca el Gironès, la comarca amb capital de província que perd un major nom-
bre d’afiliats/des (-3,1%) i el Ripollès, l’única comarca que augmenta en població afiliada (+3,2%), 
juntament amb el Maresme. 

El treball a temps parcial 

A partir de dades de l’EPA, s’observa un increment del treball a temps parcial (+6,9%), el que re-
presenta un increment d’1,1pp de la taxa de treball a temps parcial, que se situa en el 13,4% l’any 
2011. Aquest augment del treball a temps parcial contrasta amb el descens general de l’ocupació, 
i s’emmarca en un context de descens de la demanda de treball, que hauria pogut portar a pobla-
ció ocupada a reduir la seva jornada laboral per mantenir-se en el lloc de treball o a la població 
desocupada a acceptar treballs a temps parcial. 

Per col·lectius, destaca l’increment del treball a temps parcial entre la població de 25 a 34 anys 
(+19,4%), així com l’augment entre els homes (+13,4%) i la població de nacionalitat estrangera 
(+12,0%). Malgrat aquestes fortes variacions, convé destacar que el treball a temps parcial era 
escàs entre els homes i la població de nacionalitat estrangera. En aquest sentit, l’increment del 

                                                
10 Val a dir, però, que al tractar-se de comarques amb una densitat de població menor a la mitjana, els efectes d’aquestes variacions 
sobre el conjunt de la província serien reduïts. 
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5,2% del treball a temps parcial de les dones, malgrat ser menor percentualment, implica unes va-
riacions majors en termes absoluts. 

Així, la taxa de treball a temps parcial augmenta per a gairebé tots els col·lectius, inclosos els més 
joves (de 16 a 24 anys). Malgrat el descens en el nombre de treballadors/ores a temps parcial 
d’entre 16 i 24 anys, la taxa augmenta de forma important (+3,1pp), fruit de la major pèrdua de 
població ocupada a temps complet. 

A excepció dels joves de 16 a 24 anys, aquest augment de la taxa de treball a temps parcial es 
produeix per l’augment de la població que treballa a temps parcial i pel descens de la població 
ocupada a temps complet. 

TAULA III-12. Població ocupada (16-64 anys) que treballa a temps parcial, per grups d’edat, gènere i 
nacionalitat. Catalunya, 2010-2011 

  2011 Var. 2010-2011 (%) 

Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 409 321 88 328 81 6,9 5,2 13,4 5,7 12,0 

16-24 67 40 27* 59 8* -4,1 -9,6 5,7* 4,7 -40,1* 

25-34 102 72 30* 71 31* 19,4 15,6 30,0* 8,0 58,4* 

35-54 187 166 22* 150 37* 3,4 3,2 4,9* 3,1 4,9* 

55-64 53 42 10* 48 5* 13,9 14,3 12,0* 12,4 32,2* 

  2011 Var. 2010-2011 (pp) 

Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 13,4 22,6 5,4 12,7 17,5 1,1 1,2 0,8 0,8 3,2 

16-24 36,6 40,9 31,6* 39,4 24,3* 3,1 -0,8 6,7* 4,7 -5,1* 

25-34 13,0 19,1 7,3* 11,8 16,8* 2,6 3,0 2,0* 1,3 6,9* 

35-54 11,2 21,7 2,4* 10,4 16,4* 0,4 0,6 0,1* 0,2 1,8* 

55-64 12,9 24,1 4,4* 12,3 25,5* 1,3 1,6 0,5* 1,0 7,3* 
Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

1.4.1. Població assalariada 
L’impacte d’aquesta segona onada de la crisi ha estat desigual en funció de la situació professio-
nal del treballador/ora. Així, aquesta ha afectat més a empresaris/àries (-7,8%), que se situen molt 
per sobre de la pèrdua mitjana de la població ocupada (-1,9%). Entre els autònoms/es (-1,7%), 
assalariats/des del sector privat (-1,6%) i assalariats/des del sector públic (-0,8%) els efectes han 
estat menors però sempre negatius. Així, els assalariats/des guanyen pes (+0,3pp) entre la pobla-
ció ocupada, en detriment dels empresaris/àries (-0,3pp). 
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TAULA III-13. Població ocupada (16-64 anys), segons la situació professional. Catalunya, 2011 

  2011 Var. 2010-2011 (%) Pes 2011 (%) Var. pes 2010-2011 (pp) 

Total 3.046 -1,9 100,0 0,0 

Empresari 142 -7,8 4,7 -0,3 

Autònom 307 -1,7 10,1 0,0 

Ass. sector públic 396 -0,8 13,0 0,1 

Ass. sector privat 2.183 -1,6 71,7 0,2 

Altres 18* -5,7* 0,6* 0,0* 
Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
* Dada estadísticament no significativa. 

En conjunt, el pes dels assalariats sobre el total se situa en el 84,7%. Destaca que l’evolució per 
trimestres mostra increments de la població assalariada, en termes interanuals, entre el tercer tri-
mestre de 2010 i el segon del 2011, amb el primer trimestre de 2011 creixent l’1,2%. 

En aquest context, el pes del sector públic ha augmentat molt lleugerament (+0,1pp) i l’any 2011 
situa el seu pes en un 15,4% de la població ocupada, tot i el descens del nombre d’ocupats/des al 
sector públic. 

TAULA III-14. Població assalariada (16-64 anys). Catalunya, 2010-2011 

  
2010 2011 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Població assalariada 2.570 2.619 2.662 2.624 2.599 2.625 2.578 2.515 

Var. interanual (%) -4,6 -1,2 0,8 0,4 1,2 0,2 -3,2 -4,2 

Pes sobre els ocupats (%) 83,8 84,3 84,7 84,7 84,8 84,6 84,7 84,6 

Pes del sector públic (%) 16,0 15,1 14,8 15,2 15,3 14,9 15,5 15,8 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Temporalitat 

La població ocupada amb contracte temporal ha augmentat de forma molt pronunciada (+9,6%) 
durant l’any 2011. Aquest augment pronunciat ha estat present en tots els col·lectius, si bé desta-
ca entre la població d’entre 35 i 54 anys (+12,3%), entre els individus de nacionalitat estrangera 
(+17,3%) i entre les dones (+11,4%). 

Aquest increment de la població ocupada amb contracte temporal, juntament amb el descens de la 
població ocupada amb contracte indefinit (-3,9%), s’ha traduït en un augment de la temporalitat de 
2,0pp, fins al 20,0%. En termes agregats, doncs, es produeix una substitució de treballadors inde-
finits per treballadors temporals. 

Pel que fa a l’augment de la temporalitat, generalitzat en tots els col·lectius, destaca l’increment 
entre els individus joves de 16 a 24 anys (+7,8pp), fruit del fort descens de la població ocupada 
amb contracte indefinit d’aquest grup (-25,8%), que situa la taxa de temporalitat del col·lectiu en el 
56,6%, gairebé el triple que al conjunt de la població. L’augment de la temporalitat entre la pobla-
ció estrangera (+7,6pp) la situa en uns nivells elevats (35,0%): el doble de la temporalitat de la po-
blació de nacionalitat espanyola (17,1%). 



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2011 

18 

TAULA III-15. Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per grups d’edat, gènere i 
nacionalitat. Catalunya, 2010-2011 

  2011 Var. 2010-2011 (%) 

Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 516 277 240 370 147 9,6 11,4 7,6 6,8 17,3 

16-24 98 57 41 82 17* 1,3 7,7 -6,4 1,3 1,3* 

25-34 196 97 98 133 62 10,8 7,5 14,2 6,6 21,0 

35-54 200 109 91 136 64 12,3 14,3 10,0 10,4 16,6 

55-64 22* 14* 9* 19* 4* 15,5* 37,5* -7,1* 8,5* 75,6* 

  2011 Var. 2010-2011 (pp) 

Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 20,0 21,9 18,2 17,1 35,0 2,0 2,3 1,8 1,1 7,6 

16-24 56,6 59,7 52,9 57,6 52,1* 7,8 8,5 6,5 5,5 14,7* 

25-34 27,5 27,5 27,4 24,5 37,3 3,4 2,3 4,5 2,0 8,5 

35-54 14,3 16,2 12,5 11,4 31,0 1,6 2,1 1,1 1,0 6,0 

55-64 7,6* 9,3* 6,0* 6,7* 25,3* 0,8* 1,8* -0,2* 0,3* 11,9* 
Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Destaca l’evolució diferenciada entre el sector públic i el sector privat en termes de temporalitat. 
Així, la temporalitat es redueix en 1,9pp entre els assalariats del sector públic, fins a situar-la en el 
21,8%, 2,2pp per sobre de la temporalitat del sector privat, que se situa en el 19,7%, després d’un 
increment de 2,8pp durant l’any 2011. Aquesta diferent evolució s’explica per un augment de la 
població assalariada amb contracte indefinit (+1,7%) i un descens de la població assalariada amb 
contracte temporal (-8,9%) al sector públic; la situació inversa es dóna al sector privat, on la po-
blació assalariada amb contracte indefinit decreix (-4,9%) i la població assalariada amb contracte 
temporal augmenta (+14,3%). 

Aquesta temporalitat es reparteix de forma diferenciada entre sectors. Destaca l’increment expe-
rimentat a la indústria (+3,4pp) i, en menor mesura, als serveis (+1,9pp). Val a dir, però, que la 
temporalitat a la indústria (13,9%) segueix lluny de la temporalitat dels altres sectors. En canvi, la 
construcció, malgrat la pèrdua de població ocupada amb contracte temporal (-10,3%), segueix te-
nint una taxa de temporalitat molt elevada (27,2%). 

TAULA III-16. Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per sectors. Catalunya, 
2010-2011 

  2011 Var. 2010-2011 (%) Taxa 2011 (%) Var. 2010-2011 (pp) 

Total 516 9,6 20,0 2,0 

Agricultura 7* -14,8* 25,8* 0,8* 

Indústria 71 25,0 13,9 3,4 

Construcció 51 -10,3 27,2 -0,4 

Serveis 386 10,9 20,9 1,9 
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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Analitzant els sectors per branques d’activitat, s’aprecia un augment generalitzat de la temporalitat 
a la indústria,11 mentre que als serveis l’increment és més heterogeni, amb augments al comerç i 
l’hostaleria (+2,0pp), la intermediació financera i les activitats immobiliàries (+2,2pp) i els altres 
serveis (+10,1pp). Al transport (-1,3pp) i l’Administració pública, educació i activitats sanitàries (-
0,3pp) la temporalitat es redueix, si bé només el transport redueix el nombre d’ocupats/des amb 
contracte temporal (-8,9%).12 És a dir, el descens de la temporalitat a l’Administració pública, edu-
cació i activitats sanitàries s’explica per un augment de la població amb contracte indefinit superior 
al de la població amb contracte temporal. 

TAULA III-17. Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per branques d’activitat. 
Catalunya, 2010-2011 

  2011 Var. 2010-2011 (%) Taxa 2011 (%) Var. 2010-2011 (pp) 

Total 516 9,6 20,0 2,0 

Agricultura 7* -14,8* 25,8* 0,8* 

Indústria I 25* 39,5* 15,7* 4,3* 

Indústria II 22* 18,5* 11,6* 2,5* 

Indústria III 24* 18,4* 14,7* 3,6* 

Construcció 51 -10,3 27,2 -0,4 

Serveis I 110 11,1 21,3 2,0 

Serveis II 28* -8,9* 12,2* -1,3* 

Serveis III 58 7,0 18,0 2,2 

Serveis IV 128 2,2 22,4 -0,3 

Serveis V 62 59,9 30,2 10,1 
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 = In-
dústries extractives, refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia i aigua. Indústria III = cons-
trucció de maquinària , equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres diverses. Construcció = construcció. Ser-
veis I = comerç i hostaleria. Serveis II = transport. Serveis III = intermediació financera i activitats immobiliàries. Serveis IV = Adminis-
tració pública, educació i activitats sanitàries. Serveis V = altres serveis. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Pel que fa a la contractació, segons dades de l’Observatori del Treball del Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el nombre de nous contractes s’ha reduït l’1,7% en re-
lació als firmats l’any 2010. Així, el nombre de contractes firmats se situa en poc més de 2.137.000 
contractes, el 89,1% temporals i el 10,9% indefinits. 

Els contractes temporals han disminuït el 0,5%, mentre que els contractes indefinits han retrocedit 
un 10,3%. Entre els contractes temporals, augmenten els eventuals per circumstàncies de la pro-
ducció (+3,3%), però retrocedeixen els contractes per obra o servei (-3,6%) i interinitat (-4,3%).13 

Referent a la contractació indefinida, retrocedeixen totes les modalitats contractuals. Així, els con-
tractes ordinaris retrocedeixen el 2,7%, els de conversió en indefinit el 2,5% i molt especialment 
els de foment de la contractació indefinida, que pateixen una davallada del 57,6%. 

                                                
11 Les dades per a la industria no són estadísticament significatives, motiu pel qual cal interpretar aquesta afirmació amb certa cautela. 
12 La dada del transport tampoc no és estadísticament significativa, així que, com ja passava a la indústria, cal interpretar-la amb pre-
caució. 
13 Aquestes tres modalitats contractuals representen el 87,7% dels contractes que es firmen a Catalunya. Respectivament, el seu pes 
és del 40,0%, 32,1% i 15,6%. 
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1.5. Població desocupada 
La població desocupada ha augmentat un 8,4% durant l’any 2011, el que situa el conjunt de deso-
cupats a Catalunya en 733.000, 57.000 més que l’any 2010. Atès que la població activa pràctica-
ment no varia entre 2010 i 2011, aquest increment és fruit, principalment, de la destrucció 
d’ocupació. Així, la taxa d’atur del conjunt de l’any se situa en un 19,4%, si bé a finals de 2011 su-
perava ja la barrera del 20,0%, amb 775.000 aturats. 

TAULA III-18. Població desocupada (16-64 anys). Catalunya, 2010-2011 

  
2010 2011 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Població desocupada 676 675 668 687 726 690 742 775 

Var. interanual (%) 8,7 12,3 10,0 6,8 7,5 2,3 11,0 12,9 

Taxa d'atur (%) 18,0 17,8 17,5 18,1 19,2 18,2 19,6 20,7 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Per col·lectius, el principal increment de la població aturada es dóna entre els individus de 35 a 54 
anys (+16,5%), les dones (+13,7%) i, en menor mesura, la població de 55 a 64 anys (+10,5%). 
Malgrat això, és molt remarcable el descens de la població aturada entre els individus de 25 a 34 
anys (-1,9%) i la població de nacionalitat estrangera (-1,7%) que, com s’ha observat anteriorment, 
eren dos col·lectius molt afectats per la pèrdua d’ocupats/des. Aquest fet es podria explicar per 
l’emigració de part dels individus aturats d’aquests col·lectius (especialment entre els homes). 

Malgrat els increments en el nombre d’aturats/des entre la població d’entre 35 i 64 anys i les do-
nes, el major ascens en la taxa d’atur correspon als individus d’entre 16 i 24 anys (+4,6%) i la po-
blació de nacionalitat estrangera (+4,1pp), fruit del descens de la població ocupada (i per tant acti-
va) en aquests grups. Entre les dones (+1,9pp) i la població de 35 a 54 anys (+2,0pp), l’increment 
s’explicaria per un increment de l’atur (o activitat) superior al creixement de l’ocupació. 
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TAULA III-19. Població desocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 
2010-2011 

  2011 Var. 2010-2011 (%) 

Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 733 327 407 491 242 8,4 13,7 4,5 2,1 -1,7 

16-24 144 61 83 97 47* 6,2 17,8 -1,1 0,4 -9,6* 

25-34 197 89 108 126 72 -1,9 2,2 -5,0 -1,8 -6,0 

35-54 327 151 176 217 110 16,5 20,4 13,3 3,3 1,1 

55-64 66 26* 39 52 14* 10,5 12,1* 9,4 7,5 0,8* 

  2011 Var. 2010-2011 (pp) 

Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 19,4 18,7 20,0 16,0 34,5 1,5 1,9 1,2 1,0 4,1 

16-24 44,1 38,2 49,6 39,5 58,0* 4,6 5,6 4,3 3,2 9,7* 

25-34 20,1 19,0 21,0 17,3 28,1 0,4 0,7 0,2 0,5 0,5 

35-54 16,4 16,5 16,3 13,1 32,8 2,0 2,3 1,8 1,3 5,7 

55-64 13,9 13,0* 14,5 11,7 43,5* 0,9 0,5* 1,1 0,3 7,4* 
Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Com s’observa al gràfic, la variació del nombre de persones aturades s’explica més per una pèr-
dua de població ocupada que per un increment de l’activitat. 

GRÀFIC III-7. Població desocupada (16-64 anys), variació interanual. Catalunya, 2008-2011 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
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Les dificultats per trobar feina també han fet augmentar el volum de població en situació d’atur de 
llarga durada (+21,1%), que se situava en 368.000 persones de mitjana l’any 2011, augmentant 
també la taxa d’atur de llarga durada fins al 50,2% (5,2pp més que l’any 2010).14 

TAULA III-20. Atur de llarga durada (16-64 anys). Catalunya, 2010-2011 

  
2010 2011 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Aturats/des de llarga durada 254 295 313 355 366 339 364 405 

Var. interanual (%) 76,0 78,8 51,3 39,6 24,2 8,2 2,5 10,9 

Taxa d'atur de llarga durada 37,6 43,6 46,9 51,7 50,3 49,1 49,0 52,3 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Estudiant l’evolució de l’atur per llars, s’aprecia un increment de les llars on tots els seus membres 
es troben aturats (del 8,3% l’any 2010 al 9,5% l’any 2011), amb un repunt important el quart tri-
mestre de l’any (arribant al 10,8%). El percentatge de llars on algun membre de la llar treballa 
augmenta lleugerament (del 18,4% al 18,9%), mentre que les llars on tots els seus membres es 
troben ocupats es redueix bruscament (del 73,3% al 71,6%), sobre tot durant la segona meitat del 
2011 (al quart trimestre, només el 69,7% de les llars tenien a tots els membres actius treballant). 
És a dir, la concentració de l’atur en determinades llars segueix en augment, amb els problemes 
socials que això comporta. 

GRÀFIC III-8. Llars agrupades pel nombre d’actius(1) en situació d’atur. Catalunya, 2008-2011 
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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 les dades d’atur registrat obtingudes de l’Observatori del Treball (Departament d’Empresa 
i Ocupació), l’any 2011 el nombre de persones aturades augmentà un 4,7%. Això representa 

                                                
14 La variable emprada per al càlcul de l’atur de llarga durada s’ha modificat respecte a memòries socioeconòmiques i laborals d’anys 
anteriors, el que fa que les dades variïn. Així, l’any 2010 i anteriors, l’atur de llarga durada incloïa els aturats que feia més d’un any que 
havien deixat la feina. La mesura emprada en aquesta Memòria inclou els aturats que porten més d’un any buscant feina, indepen-
dentment del fet que hagin treballat abans o no. 
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27.000 persones més en situació d’atur, amb un màxim d’atur registrat al novembre de 2011, amb 
615.669 persones aturades. A diferència del 2010, en què s’apreciava una desacceleració en el 
creixement de l’atur registrat (que culminava amb una variació interanual del 0,2% entre desembre 
de 2009 i desembre de 2010), l’any 2011 es caracteritza per una acceleració en el creixement de 
l’atur registrat. 

En qualsevol cas, l’increment de població aturada és inferior a la que ofereix l’EPA (+8,4%), el que 
es podria explicar per l’esgotament de les prestacions per desocupació de part de la població atu-
rada, que no es registraria com a tal. 

GRÀFIC III-9. Atur registrat. Catalunya, 2009-2011 
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Unitats: 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 del 
Treball). 

Pel que fa a la distribució sectorial de la població aturada registrada, destaca l’augment dels ser-
veis (+8,1%) i del col·lectiu sense ocupació anterior (+10,2%). Els aturats provinents de la cons-
trucció augmenten només un 0,9%, mentre que els de la indústria decreixen el 5,8%. Finalment, el 
nombre d’aturats registrats a l’agricultura augmenta el 24,4%. 

Així, doncs, indústria i construcció perden pes entre els aturats registrats, mentre que la resta de 
sectors, i especialment els serveis (+1,9pp), en guanyen. 
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GRÀFIC III-10. Població desocupada per sectors d’activitat. Catalunya, 2010-2011 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori del 
Treball). 

Pel que fa a l’atur registrat, aquest segueix presentant una distribució similar a la de la població, 
amb el gruix d’aturats ubicats a les comarques litorals, i molt especialment a l’àrea metropolitana 
de Barcelona. 

MAPA III-2. Atur registrat per comarques, mitjana anual. Catalunya, 2011 
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Unitats: persones. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball. 

Si hom estudia una aproximació de la taxa d’atur per comarques, s’aprecia que aquest es concen-
tra al litoral, i de forma destacada al voltant de Barcelona i Tarragona. Destaquen per sobre de la 
resta les taxes d’atur del Baix Penedès (33,0%) i el Garraf (28,1%), si bé altres comarques també 
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presenten valors molt elevats: Anoia (25,6%), Montsià (24,3%), Maresme (23,8%), Baix Ebre 
(22,4%), Alt Camp (21,4%), Berguedà (21,4%), Baix Empordà (21,2%) o Vallès Oriental (21,1%). 

MAPA III-3. Taxa d’atur registrat(1) per comarques. Catalunya, 2011 
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Unitats: percentatges. 
(1) Els valors representen estimacions de la taxa d’atur comarcal, calculades com a quocient de la població desocupada registrada so-
bre la suma de població afiliada i població desocupada registrada. Les dades d’afiliació per comarques es troben disponibles per a 
l’últim dia dels quatre trimestres, motiu pel qual la taxa s’ha calculat sobre la base de la mitjana d’aquests valors i la mitjana d’atur regis-
trat dels últims mesos del trimestre. Pot presentar, per tant, una certa desviació respecte al valor real del conjunt de l’any. Aquest càlcul 
incorpora alguns biaixos. El primer fa referència a la població que es troba a l’atur, però que no es troba registrada als serveis 
d’ocupació. És a dir, són actius no registrats, que fan disminuir el valor de la taxa d’atur aproximada. El segon fa referència a la pobla-
ció ocupada no afiliada. Aquest grup afecta el denominador incrementant la taxa d’atur aproximada. La suma dels dos biaixos genera 
un biaix que pot ser a l’alça o a la baixa en funció del que predomini. Aparentment, per al conjunt de Catalunya, predomina el de la po-
blació aturada no registrada. És a dir, la taxa d’atur sobre la base de dades registrades l’any 2010 (17,0%) és inferior a la taxa d’atur 
estimada a través de l’EPA (19,4%). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori del 
Treball). 

Els principals increments en aquesta aproximació a la taxa d’atur comarcal es donen a les comar-
ques de Lleida i Tarragona. Així, al Montsià augmenta en 2,8pp, al Baix Penedès en 2,5pp, al Pa-
llars Jussà en 2,3pp, al Priorat en 2,2pp i a la Terra Alta 2,1pp. Només el Ripollés veu reduïda la 
seva taxa d’atur (-0,8pp), mentre que la Garrotxa i el Solsonès mantenen els valors de l’any 2010. 

 

1.2. Context del mercat de treball 
Per poder contextualitzar la situació del mercat de treball a Catalunya, cal comparar-ne l’evolució 
que aquest experimenta respecte a altres territoris. Per fer aquesta comparativa, s’analitza primer 
l’evolució de les principals magnituds a Espanya i les seves comunitats autònomes, territoris que 
es regeixen per una mateixa normativa i on hi intervenen fortes interconnexions territorials. En se-
gon lloc, es compara l’evolució amb Europa, estudiant primer els països europeus, i després qua-
tre 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 en paral·lel, amb un empitjorament similar de la situació al mer-
cat de treball tant a Espanya com a Catalunya, tant pel que fa a activitat, ocupació i atur. A Euro-
pa, s’observen més diferències regionals, en un procés de divergència en el mercat de treball, on 
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les regions amb uns resultats pitjors tendeixen a empitjorar-los (Catalunya entre elles) i on les re-
gions amb millors resultats tendeixen a millorar-los. 

1.2.1. Espanya 
L’any 2011 ha estat un any negatiu en termes d’ocupació a Catalunya, com també ho ha estat per 
a Espanya, on la població ocupada retrocedeix en la mateixa magnitud que a Catalunya. En 
aquest sentit, el més destacat en la comparativa amb Espanya és la pèrdua de pes de la indústria 
en l’ocupació que s’experimenta a Catalunya, molt superior a la que es produeix al conjunt de 
l’Estat. 

Població en edat de treballar 

L’any 2011, al conjunt de l’Estat espanyol, la població en edat de treballar (de 16 a 64 anys) ha re-
trocedit el 0,4%, un percentatge inferior al registrat a Catalunya, on aquesta cau el 0,9%. En com-
paració a altres comunitats autònomes, el descens de població en edat de treballar registrat a Ca-
talunya només és superat per La Rioja (-1,4%) i el País Basc (-1,3%). 

MAPA III-4. Població en edat de treballar (16-64 anys) per comunitats autònomes. Variació 
anual. Espanya, 2010-2011 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Població activa 

Pel que fa a la població activa, aquesta ha augmentat el 0,1% a Espanya, el que, unit al descens 
de població en edat de treballar, ha derivat en un increment de 0,3pp de la taxa d’activitat, situant-
la en el 74,7% al conjunt de l’Estat. És a dir l’evolució és similar a la que es produeix a Catalunya, 
on la taxa d’activitat augmenta fins al 78,6%, malgrat que la població activa es manté estable. Amb 
aquest increment en la taxa d’activitat, Catalunya se situa com el territori amb una major taxa 
d’activitat de l’Estat espanyol. 
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MAPA III-5. Població activa (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2010-2011 
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Unitats:percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Població ocupada 

Pel que respecta a l’evolució de la població ocupada a l’Estat espanyol, aquesta decreix l’1,9%; 
aquest percentatge és idèntic al retrocés experimentat a Catalunya. Això es tradueix en un des-
cens de la taxa d’ocupació de 0,9pp al conjunt de l’Estat, i la situa en el 58,5%, lluny de la taxa 
d’ocupació existent a Catalunya (63,4%), que retrocedeix 0,6pp, fruit de la major pèrdua de pobla-
ció en edat de treballar. Tot i que Catalunya se situa com una de les comunitats amb una major 
taxa d’ocupació de l’Estat, aquesta es troba per sota de la taxa existent a la Comunitat de Madrid 
(65,0%), i molt per sota de les de Navarra (66,1%) i País Basc (66,2%). 

MAPA III-6. Població ocupada (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2010-
2011 
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Unitats:percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Són molt destacables, també, els descensos de població ocupada de la Comunitat Valenciana (-
2,3%), Illes Balears (-2,3%) i Aragó (-2,4%), les comunitats limítrofs i amb una major relació eco-
nòmica amb Catalunya. 
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En l’àmbit sectorial destaca la pèrdua de pes de la indústria en termes d’ocupació a Catalunya (-
0,9pp), situació que contrasta amb el comportament de la indústria al conjunt de l’Estat espanyol, 
on aquesta manté el pes que tenia l’any 2010. Això es tradueix en un increment del pes dels ser-
veis en l’ocupació a Catalunya (+2,3pp) superior al del conjunt de l’Estat (+1,4pp). Tot i que Cata-
lunya segueix sent una comunitat amb una forta presència industrial (18,5%), la distància amb el 
País Basc (22,2%), La Rioja (24,7%) i Navarra (25,3%) és cada any major. El pes de la construc-
ció a Catalunya segueix una evolució similar a la del conjunt de l’Estat, amb una pèrdua de pes en 
l’ocupació de 1,2pp a Catalunya per una de 1,3pp a Espanya. 

TAULA III-21. Distribució de la població ocupada (16-64 anys) i variació, per sectors i CCAA. Espa-
nya, 2010-2011 

  
Agricultura Indústria Construcció Serveis 

Pes (%) Var (pp) Pes (%) Var (pp) Pes (%) Var (pp) Pes (%) Var (pp) 

Andalusia 7,8 -0,2 9,1 0,0 7,6 -1,1 75,4 1,3 

Aragó 5,8 -0,3 19,7 0,5 7,6 -2,2 66,9 2,0 

Astúries 4,1 0,1 14,2 -0,5 9,2 -0,2 72,6 0,6 

I. Balears 1,5 0,4 7,7 -0,1 9,6 -1,7 81,3 1,3 

Canàries 2,8 -0,7 5,1 -0,6 6,9 -2,2 85,3 3,6 

Cantàbria 2,8 -0,3 16,6 0,5 8,3 -1,4 72,3 1,3 

Cast. Lleó 6,5 0,2 15,7 -0,5 8,3 -1,5 69,6 1,8 

Cast. la Manxa 6,8 0,4 16,2 0,1 9,9 -1,7 67,1 1,2 

Catalunya 1,9 -0,2 18,5 -0,9 7,8 -1,2 71,9 2,3 

C. Valenciana 3,0 0,2 17,4 1,0 7,8 -1,7 71,7 0,5 

Extremadura 9,6 -0,3 10,7 0,2 10,1 -1,4 69,7 1,4 

Galícia 7,6 -0,1 16,3 0,6 8,5 -1,1 67,6 0,7 

C. de Madrid 0,2 0,0 9,5 0,2 6,3 -0,8 84,0 0,6 

Múrcia 13,8 0,5 12,4 0,0 7,8 -2,3 66,0 1,8 

Navarra 2,9 -1,1 25,3 -0,2 8,0 -0,1 63,8 1,4 

País Basc 1,0 -0,2 22,2 -0,3 6,8 -0,6 70,0 1,1 

La Rioja 4,5 0,0 24,7 -0,9 10,2 -0,2 60,7 1,0 

ESPANYA 4,2 -0,1 14,2 0,0 7,7 -1,3 73,9 1,4 
Unitats: percentatges i punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Així, la pèrdua del 6,2% de la població ocupada a la indústria és, en comparació al conjunt de 
l’Estat (on aquesta retrocedeix el 2,1%), un dels fets més destacats de l’evolució del mercat de 
treball català l’any 2011. En aquest sentit, entre les altres comunitats autònomes, destaca 
l’increment de la població ocupada a la indústria a la Comunitat Valenciana (+3,6%). 

A l’agricultura, la població ocupada a Catalunya retrocedeix de forma molt més intensa del que ho 
fa al conjunt de l’Estat: -12,1% a Catalunya, enfront del -3,8% a Espanya. A la construcció, tot i el 
fort descens que s’experimenta en població ocupada a Catalunya (-15,0%), aquest és similar al 
del conjunt de l’Estat (-15,6%). 

En canvi, Catalunya sobresurt per l’increment en la població ocupada al sector serveis, que aug-
menta l’1,3%, davant del descens del 0,1% a Espanya. 
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TAULA III-22. Distribució i creixement de l’ocupació (16-64 anys) per sectors d’activitat i comunitats 
autònomes(1). Espanya, 2010-2011 

  
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

2011 Var (%) 2011 Var (%) 2011 Var (%) 2011 Var (%) 2011 Var (%) 

Andalusia 215 -5,4 252 -2,8 209 -15,2 2.078 -1,2 2.755 -2,9 

Aragó 31 -6,7 105 0,0 41 -24,5 357 0,7 534 -2,4 

Astúries 16 -0,9 55 -5,7 36 -4,4 284 -1,8 391 -2,6 

I. Balears 7 39,3 35 -3,7 44 -16,7 371 -0,7 456 -2,3 

Canàries 21 -20,6 39 -10,8 53 -23,8 656 5,0 769 0,6 

Cantàbria 7 -10,4 39 1,3 19 -16,1 168 0,3 233 -1,5 

Cast. Lleó 64 2,5 153 -4,3 81 -16,7 679 1,5 976 -1,2 

Cast. la Manxa 52 5,4 124 -0,2 76 -15,1 514 1,0 766 -0,7 

Catalunya 57 -12,1 564 -6,2 236 -15,0 2.189 1,3 3.046 -1,9 

C. Valenciana 57 4,4 327 3,6 147 -19,5 1.347 -1,7 1.878 -2,3 

Extremadura 35 -6,0 39 -0,6 37 -14,5 256 -0,9 368 -2,9 

Galícia 81 -3,2 175 2,3 91 -13,2 725 -0,5 1.073 -1,5 

C. de Madrid 5 -8,7 265 0,3 176 -12,7 2.346 -1,3 2.793 -2,0 

Múrcia 76 1,1 68 -3,1 43 -25,2 361 -0,2 548 -2,9 

Navarra 8 -28,6 68 -1,7 22 -2,1 171 1,4 268 -0,9 

País Basc 9 -15,1 205 -2,2 63 -9,3 647 0,8 924 -0,9 

La Rioja 6 -2,8 32 -7,0 13 -5,0 78 -2,0 129 -3,6 

ESPANYA 747 -3,8 2.545 -2,1 1.388 -15,6 13.273 -0,1 17.953 -1,9 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
(1) Ceuta i Melilla s’han exclòs de l’anàlisi. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

A Espanya, així com a Catalunya, la construcció i la indústria expliquen la pràctica totalitat de la 
destrucció d’ocupació. A Catalunya destaca la importància de la indústria a l’hora d’explicar aquest 
retrocés (64,3%), fet que contrasta amb el pes menys rellevant que té a Espanya (15,8%). La 
construcció, en canvi, explica percentatges similars a Catalunya (72,1%) que a Espanya (73,3%). 
L’altra gran diferència es troba en què el sector serveis opera amb signe contrari a Catalunya (-
50,1%), mentre que a Espanya contribueix de forma moderada (2,4%) a explicar la pèrdua de po-
blació ocupada. 
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TAULA III-23. Variació de l’ocupació (16-64 anys) i pes de cada sector d’activitat en aquesta varia-
ció, per comunitats autònomes.(1) Espanya, 2010-2011 

  
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

Valor Pes (%) Valor Pes (%) Valor Pes (%) Valor Pes (%) Valor Pes (%) 

Andalusia -12 14,7 -7 8,6 -37 45,0 -26 31,7 -83 100,0 

Aragó -2 17,1 0 -0,2 -13 101,9 2 -18,8 -13 100,0 

Astúries 0 1,4 -3 32,1 -2 16,0 -5 50,4 -10 100,0 

I. Balears 2 -18,3 -1 12,7 -9 82,3 -2 23,2 -11 100,0 

Canàries -6 -117,7 -5 -99,7 -17 -351,4 31 668,8 5 100,0 

Cantàbria -1 21,8 1 -14,4 -4 106,0 0 -13,3 -4 100,0 

Cast. Lleó 2 -13,6 -7 59,0 -16 139,6 10 -85,1 -12 100,0 

Cast. la Manxa 3 -45,9 0 3,3 -13 233,3 5 -90,7 -6 100,0 

Catalunya -8 13,7 -37 64,3 -42 72,1 29 -50,1 -58 100,0 

C. Valenciana 2 -5,3 11 -25,0 -36 79,9 -23 50,5 -45 100,0 

Extremadura -2 20,1 0 2,2 -6 56,3 -2 21,3 -11 100,0 

Galícia -3 16,5 4 -24,1 -14 83,8 -4 23,8 -17 100,0 

C. de Madrid -1 0,9 1 -1,6 -26 45,2 -31 55,4 -57 100,0 

Múrcia 1 -5,2 -2 13,5 -14 88,1 -1 3,5 -16 100,0 

Navarra -3 134,3 -1 49,3 0 19,6 2 -103,1 -2 100,0 

País Basc -2 20,7 -5 59,3 -6 81,1 5 -61,1 -8 100,0 

La Rioja 0 3,5 -2 49,6 -1 14,4 -2 32,5 -5 100,0 

ESPANYA -30 8,5 -56 15,8 -257 73,3 -8 2,4 -351 100,0 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
(1) Ceuta i Melilla s’han exclòs de l’anàlisi. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

En referència al tipus de jornada, la població treballant a temps parcial ha augmentat el 2,3% a 
Espanya, si bé aquest increment es produeix de forma desigual al territori. Catalunya és dels terri-
toris on el treball a temps parcial s’incrementa en major mesura (+6,9%), només per sota de 
l’augment experimentat al País Basc (+7,3%) i Cantàbria (+8,3%). 

Així, la taxa de treball a temps parcial a Espanya se situa en el 13,7%, 0,6pp més que l’any 2010, 
mentre que la de Catalunya se situa en el 13,4%, encara per sota de la mitjana espanyola, tot i 
l’augment de la taxa en 1,1pp durant l’any 2011. 
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MAPA III-7. Població que treballa a temps parcial (16-64 anys) per comunitats autònomes. 
Espanya, 2011 

Variació anual 2010-2011 

3.3
-1.0

-1.4

8.3 7.3

6.9

-2.7

1.0
.5

2.9
4.9

.3
6.6

-1.36.6

6.4

5.4

    

[-3.0, 0.0)

[0.0, 3.0)

[3.0, 6.0)

[6.0, 9.0]

 

Taxa de treball a temps parcial 2011 

12.1
11.8

13.2

11.415.3

13.4

16.6

13.6
12.0

13.8
12.4

14.8
14.4

14.8
15.4

13.2

13.2

    

[11.0, 12.5)

[12.5, 14.0)

[14.0, 15.5)

[15.5, 17.0]

 

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

Tant a Espanya com a Catalunya, el descens entre la població assalariada (-1,6% i -1,5% respec-
tivament) ha estat inferior al del descens de la població ocupada (-1,9% en ambdós casos). 

Pel que fa a la temporalitat, al conjunt de l’Estat el nombre de persones ocupades amb contracte 
temporal no ha variat, el que, sumat a la pèrdua de població ocupada amb contracte indefinit, ha 
suposat un increment de 0,4pp de la taxa de temporalitat, que s’ha situat en el 25,4%. A Catalunya 
l’increment de la taxa ha estat molt superior (+2,0pp), fruit d’un augment molt considerable de la 
població ocupada amb contracte temporal (+9,6%) i un descens de la població ocupada amb con-
tracte indefinit. Tot i així, Catalunya segueix sent una de les comunitats autònomes amb una me-
nor taxa de temporalitat (20,0%), només superada per La Rioja (19,8%) i la Comunitat de Madrid 
(19,5%). 

MAPA III-8. Població assalariada amb contracte temporal (16-64 anys) per comunitats au-
tònomes. Espanya, 2011 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
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Població desocupada 

Finalment, la població desocupada augmenta el 7,9% a Espanya, el que situa la taxa d’atur espa-
nyola en el 21,8%, 1,6pp més que l’any 2010. A Catalunya, tot i el major increment de la població 
aturada (+8,9%), la taxa d’atur presenta un increment lleugerament inferior (+1,5pp) a la del con-
junt de l’Estat i se situa en el 19,4%, 2,4pp per sota de la mitjana estatal. 

Tot i que Catalunya presenta una taxa d’atur inferior a la mitjana espanyola, és la comunitat del 
nord d’Espanya amb una major taxa d’atur i se situa a una distància considerable de les comuni-
tats amb una menor taxa d’atur: Navarra (13,0%) i País Basc (12,1%). 

MAPA III-9. Població aturada (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2010-2011 
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Unitats:percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

1.2.2. Europa 
En comparació amb la resta d’Europa, Catalunya presenta una elevada taxa d’activitat, combinada 
amb una baixa taxa d’ocupació, el que es tradueix en una de les taxes d’atur més elevades 
d’Europa. Això és cert, tant en la comparativa amb altres països europeus (de característiques he-
terogènies), com en una comparativa amb les regions que conformen els quatre motors d’Europa 
(de característiques similars a Catalunya). Aquest fet, s’accentua durant l’any 2011, en un clar 
procés de divergència europea pel que fa als indicadors del mercat de treball. 

Població en edat de treballar 

La reducció de la població en edat de treballar que es produeix a Catalunya durant l’any 2011 (-
0,9%), no es produeix en cap dels països europeus analitzats. Si bé hi ha un grup de països on la 
població en edat de treballar decreix (la majoria ubicats a la perifèria europea), només Irlanda 
s’acosta a la pèrdua de població catalana. Aquesta situació contrasta amb l’increment de població 
en edat de treballar als països centreeuropeus. 
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GRÀFIC III-11. Població en edat de treballar (15-64 anys(1)), variació anual. Europa, 2011 
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Unitats: percentatges. 
(1) En el cas de Catalunya, representa la població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat i microdades de l’EPA. 

Població activa 

Malgrat la crisi i la seva durada, la taxa d’activitat es manté com una de les més elevades 
d’Europa, al nivell de països com Dinamarca o Països Baixos. Destaca també que només Suècia i 
Turquia igualen o superen l’increment en la taxa d’activitat catalana (+0,7pp). 

GRÀFIC III-12. Població activa (15-64 anys(1)), taxa d’activitat i variació anual de la taxa. Europa, 2011 
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Unitats: percentatges i punts percentuals. 
(1) En el cas de Catalunya, representa la població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat i microdades de l’EPA. 
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Població ocupada 

Pel que fa a la taxa d’ocupació, Catalunya se situa per sota de la mitjana de la UE-27; només els 
països més afectats per la crisi (Grècia, Irlanda, Espanya i Portugal) la superen en pèrdua de taxa 
d’ocupació (-0,6pp a Catalunya). Sorprèn, també, que siguin les economies amb una menor taxa 
d’ocupació les que veuen com aquesta els disminueix de forma més acusada, mentre que als paï-
sos amb taxes més elevades aquestes augmenten, en un clar procés de divergència en el mercat 
de treball europeu. 

GRÀFIC III-13. Població ocupada (15-64 anys(1)), taxa d’ocupació i variació anual de la taxa. Europa, 
2011 
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Unitats: percentatges i punts percentuals. 
(1) En el cas de Catalunya, representa la població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat i microdades de l’EPA. 

Catalunya té una de les taxes de treball a temps parcial més baixes d’Europa. Malgrat això, durant 
l’any 2011 l’increment del treball a temps parcial ha estat superior a Catalunya que a la majoria de 
països europeus, la qual cosa fa que la taxa s’acosti a la mitjana europea. Només Portugal, Irlan-
da i Bèlgica –països més afectats per la crisi- experimenten increments similars o superiors als de 
la taxa de treball a temps parcial de Catalunya. 
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GRÀFIC III-14. Treball a temps parcial,(1)  taxa de treball a temps parcial i variació anual de la taxa. 
Europa, 2011 
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Unitats: percentatges i punts percentuals. 
(1) En el cas de Catalunya, representa la població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat i microdades de l’EPA. 

En canvi, la taxa de temporalitat a Catalunya segueix sent, malgrat la crisi, de les més altes 
d’Europa, només superada per Portugal, Espanya i Polònia. Destaca, però, l’increment de 2,0pp 
experimentat a Catalunya, molt superior a l’increment observat a la resta de països. 

GRÀFIC III-15. Temporalitat,(1) taxa de temporalitat i variació anual de la taxa. Europa, 2011 
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Unitats: percentatges i punts percentuals. 
(1) En el cas de Catalunya, representa la població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat i microdades de l’EPA. 

Població desocupada 

Finalment, pel que fa a la població desocupada, sobresurt l’elevada taxa d’atur a Catalunya, no-
més superada per l’existent al conjunt de l’Estat espanyol. L’increment en la taxa d’atur de Catalu-
nya només és superat per Grècia, Portugal i Espanya. Resulta curiós que, juntament amb Irlanda, 
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són els territoris amb una major taxa d’atur, el que sumat al descens de la taxa d’atur dels països 
amb taxes més baixes, accentua el procés de divergència europeu en termes de mercat de treball. 

GRÀFIC III-16. Població desocupada (15-64 anys(1)), taxa d’atur i variació anual de la taxa. Europa, 
2011 

-0,3-0,3-0,5
-0,1

-1,2-1,2

0,1 0,1

-0,9-0,6

0,3 0,0

-1,9

-0,10,0 0,1 0,0 0,1

2,0

0,8

5,2

1,5 1,6

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

N
or

ue
ga

À
us

tri
a

S
uï

ss
a

P
aï

so
s 

B
ai

xo
s

A
le

m
an

ya
B

èl
gi

ca
D

in
am

ar
ca

R
om

an
ia

S
uè

ci
a

Fi
nl

àn
di

a
R

eg
ne

 U
ni

t
Ità

lia
Tu

rq
ui

a
Fr

an
ça

U
E

-2
7

U
E

-1
5

U
E

-2
5

P
ol

òn
ia

P
or

tu
ga

l
Irl

an
da

G
rè

ci
a

C
at

al
un

ya
E

sp
an

ya

Taxa d'atur 2011 (%)

Var. Taxa d'atur 2010-2011 (pp)

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

1.2.3. 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 anàli-
si, a diferència de l’anterior, permet estudiar territoris amb una regulació laboral diferent a Catalu-
nya en zones amb una estructura econòmica semblant a Catalunya (tant per dimensió demogràfi-
ca, com per composició sectorial o pes relatiu en els seus països, com s’observa a la taula se-
güent). 

TAULA III-24. Població activa, superfície i pes de la indústria dels Quatre Motors per a Europa. Eu-
ropa, 2010 

  Baden-Württemberg Catalunya Roine-Alps Llombardia 

Població activa de 15 anys o més 5.593 3.815 2.857 4.527 

Superfície (km2) 35.752 32.113 43.698 23.863 

Pes de la indústria en l'ocupació (%) 29,2 19,2 18,1 26,1 
Unitats: milers de persones, quilòmetres quadrats i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat. 

Població activa 

Entre els anys 2010 i 2011 Catalunya presentava la taxa d’activitat més elevada del conjunt de re-
gions que conformen els quatre motors. Només Baden-Württemberg presenta una taxa d’activitat 
similar, mentre que Roine-Alps i Llombardia es troben a una major distància en termes d’activitat, 
tot i que destaca l’increment de l’activitat a Roine-Alps des de l’any 2008. 
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GRÀFIC III-17. Taxa d’activitat (15-64 anys(1)). Quatre motors d’Europa, 1T 2007-4T 2011(2) 
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Unitats: percentatges. 
(1) En el cas de Catalunya, representa la població de 16 a 64 anys. 
(2) No es disposa de dades de les taxes d’activitat trimestrals de les regions de Baden-Württemberg i Roine-Alps, motiu pel qual s’han 
utilitzat les mitjanes anuals que facilita Eurostat per il·lustrar la situació a finals de l’any 2010, la última dada disponible. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE, IStat i Eurostat. 

Població ocupada 

En contrast amb la taxa d’activitat, la taxa d’ocupació de Catalunya és la més baixa dels quatre 
motors. Si entre els anys 2008 i 2009 Catalunya havia passat de ser la segona regió amb major 
taxa d’ocupació a situar-se en el grup de regions mediterrànies (Roine-Alps i Llombardia), l’any 
2011 sembla que Catalunya comença a situar-se inclús per sota d’aquestes últimes. Ressalta el 
diferencial de la regió alemanya respecte a la resta l’any 2010, d’uns 10,0pp. 

GRÀFIC III-18. Taxa d’ocupació (15-64 anys(1)). Quatre motors d’Europa, 1T 2007-4T 2011(2) 
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Unitats: percentatges. 
(1) En el cas de Catalunya, representa la població de 16 a 64 anys. 
(2) No es disposa de dades de les taxes d’ocupació trimestrals de les regions de Baden-Württemberg i Roine-Alps, motiu pel qual s’han 
utilitzat les mitjanes anuals que facilita Eurostat per il·lustrar la situació a finals de l’any 2010, la última dada disponible. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE, IStat i Eurostat. 
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Població desocupada 

Finalment, i pel que fa a la població desocupada, Catalunya presenta la major de les taxes d’atur, 
amb molta diferència de la resta. Aquesta major taxa d’atur, derivada de la major taxa d’activitat i 
la menor taxa d’ocupació, ha crescut durant l’any 2011, un procés que s’experimenta a Llombar-
dia, on la taxa creix moderadament, però no a Roine-Alps, que es manté, ni molt menys a Baden-
Württemberg, on es redueix, tot i la conjuntura econòmica adversa. 

GRÀFIC III-19. Taxa d’atur.(1) Quatre motors d’Europa, 1T 2007-4T 2011 
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Unitats: percentatges. 
(1) Hi ha petites diferències en el mètode utilitzat per al càlcul de les taxes d’atur de les diferents regions. Així doncs, el gràfic serveix 
exclusivament per veure l’evolució als diferents territoris, no sent comparables entre sí. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE, IStat, Insee i DeStatis. 

Aparentment, doncs, tots els indicadors semblen apuntar al procés de divergència europeu, també 
entre les regions dels quatre motors d’Europa. 
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2. Polítiques d’ocupació 

2.1. Polítiques actives d’ocupació 
A continuació es fa una anàlisi de les mesures que l’any 2011 s’han aprovat a Catalunya dins de la 
política de despesa de foment de l’ocupació, que els pressupostos defineixen com aquella que té 
per finalitat millorar l’ocupació a Catalunya. Els pressupostos inicials de la Generalitat per a l’any 
2011 destinen 614 milions a aquesta política, el 16,2% menys respecte de l’any anterior.15 Aquest 
import representa prop del 2% del pressupost consolidat del sector públic. No obstant això, segons 
l’estat d’execució de despeses a desembre de 2011, el pressupost destinat a aquesta política fou 
de 819 milions d’euros.16 

Aquesta política la gestiona gairebé en la seva totalitat el Departament d’Empresa i Ocupació a 
través del Servei d’Ocupació de Catalunya17 i engloba els programes següents: assessorament i 
intermediació ocupacional, promoció de l’ocupació, polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació, 
qualificació professional, formació professional agrària i pesquera, relacions laborals, condicions 
de treball i riscos laborals. 

En funció del programa pressupostari al qual s’adscriguin, enguany s’han portat a terme les mesu-
res que s’inclouen a la taula següent.18  

TAULA III-25. Principals polítiques actives d’ocupació en funció del programa pressupostari. Cata-
lunya, 2011 

Programa Mesures 

Promoció de l’ocupació 

Plans d’ocupació amb entitats sense ànim de lucre i universitats públiques 
Projecte Treball als barris 
Projecte Treball a les 7 comarques 
Agents d’ocupació i desenvolupament local 
Campanya agrària  

Polítiques d’igualtat en 
l’àmbit de l’ocupació 

Programes laborals per a la diversitat 
Inserció sociolaboral de col·lectius en situació de major vulnerabilitat 

Qualificació professional 
 

Formació d’oferta adreçada prioritàriament a persones aturades: plans formatius en àre-
es prioritàries i accions formatives. 
Programa e-formació 
Forma i Contracta 
Programes de qualificació professional inicial 
CIFO 
Formació d’oferta prioritàriament per a persones ocupades: plans de formació intersecto-
rials; plans de formació d’economia social; plans de formació sectorial. 
Intercanvis internacionals: programa Leonardo i programa Eurodissea 
Formació sector agroalimentari 
Acredita’t 

Assessorament i inter-
mediació ocupacional 

Itineraris personals d’inserció: destinats a entitats sense afany de lucre i destinats a enti-
tats locals. 
Programes d’orientació i suport a la inserció de col·lectius més vulnerables 
Aules actives 

Font: elaboració pròpia. 

                                                
15 La comparativa s’ha fet tenint en compte la Llei 6/2011 de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011. La Llei 1/2012 
de pressupostos de la Generalitat per al 2012 assenyala que el pressupost inicial del 2011 de la política de foment de l’ocupació foren 
658,3 milions d’euros. La diferència entre ambdues dades deriva de la reestructuració de partides.   
16 Comparant les dades sobre pressupost executat a desembre de 2010 i desembre de 2011, la política de foment de l’ocupació hauria 
experimentat una disminució del 7,2%. 
17 Al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i al Departament d’Economia i Coneixement també es 
duen a terme accions en el marc d’aquesta política. 
18 No s’hi inclouen les mesures de foment de l’emprenedoria que es tracten al capítol IV.  
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En altres àmbits també s’han dut a terme polítiques actives d’ocupació, com la formació d’oferta i 
la de demanda gestionades per la Fundació Tripartida per a la Formació en l’Ocupació, si bé en 
aquest apartat s’analitzen únicament les mesures incloses als pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya. 

El pressupost d’enguany en la política de foment de l’ocupació s’ha distribuït d’acord amb el gràfic 
següent: 

GRÀFIC III-20. Percentatge de despesa per programes respecte del total de despesa en foment de 
l’ocupació. Pressupost inicial. Catalunya, 2011 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Economia i Coneixement. 
 

La prioritat del programa de Promoció de l’ocupació és millorar el teixit empresarial i la competi-
tivitat de l’economia catalana per tal de millorar l’ocupació i fer front a les taxes d’atur i de destruc-
ció d’ocupació.19 Aquest programa és el que l’any 2011 concentra el major import del pressupost 
inicial en foment de l’ocupació, 231,1 milions d’euros, el 37,6%. No obstant això, experimenta un 
descens del 19,2% respecte de l’any anterior.  

Dins d’aquest programa cal destacar que, en el marc del Projecte Impuls Treball20 s’han atorgat 54 
milions d’euros, que s’han concretat en 528 accions per a l’ocupació, que han tingut 7.913 perso-
nes com a destinatàries.  

Així mateix, enguany s’han fet dues convocatòries de concessió de subvencions per a la realitza-
ció de plans d'ocupació per a entitats locals per a la contractació de persones aturades que hagin 
exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d'atur.21 En la primera de les dues convocatòries 
s’atorguen 15,4 milions d’euros, que es distribueixen en 329 projectes, amb una previsió de 2.094 
persones destinatàries. Aquesta primera convocatòria es distribueix entre 17 comarques. 
D’aquestes, atès el nombre de projectes, destaca el Vallès Oriental (que concentra 27 projectes, 

                                                
19 Les actuacions prioritàries tenen per objecte impulsar la creació, el creixement i la consolidació del treball autònom, construir una 
subxarxa especialitzada amb entitats Inicia, promoure un pla de suport a la creació d’empreses i promoure el desenvolupament local 
del territori per tal de crear ocupació de qualitat. 
20 Projecte posat en marxa l’any 2010 pel Departament de Treball, fruit de l’Acord dels 30 compromisos per a l’ocupació, el teixit eco-
nòmic i el desenvolupament social de Catalunya, signat el 21 de desembre de 2009. 
21 Es dirigeix a les comarques de Catalunya que al març de 2011 tenien una taxa d'atur registral i/o un percentatge d'atur registrat de 
persones desocupades sense cap tipus de prestació o subsidi per desocupació per sobre de la mitjana de Catalunya, d'acord amb la 
Diagnosi per a l'estratègia catalana per a l'ocupació 2012-2020.  
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amb 183 persones previstes) i el Vallès Occidental (22 projectes, 416 persones). Destaquen tam-
bé el Baix Llobregat (19 projectes, 365 persones), el Bages (26 projectes, 70 persones previstes), 
el Segrià (24 projectes, 82 persones) i el Maresme (22 projectes, 210 persones). En la segona 
convocatòria es destinen 3,1 milions d’euros, que es distribueixen en 44 projectes que preveuen 
tenir 425 persones destinatàries. Atès el nombre de projectes i persones destinatàries, destaca el 
Barcelonès (4 projectes, 313 persones), l’Alt Empordà (7 projectes, 40 persones), el Montsià (10 
projectes, 28 persones) i el Berguedà (6 projectes, 13 persones). 

D’altra banda, també s’ha fet una convocatòria de plans d’ocupació adreçats a entitats sense ànim 
de lucre per a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupa-
ció o el subsidi d'atur. A aquesta convocatòria s’han destinat 4,7 milions d’euros, que s’han distri-
buït entre 266 projectes que preveuen tenir 561 persones destinatàries. Destaquen els projectes 
concedits a la comarca del Barcelonès, 110 projectes que preveuen tenir 248 persones beneficià-
ries, Baix Llobregat (6 projectes, 63 persones), el Segrià (34 projectes, 59 persones), el Vallès Oc-
cidental (21 projectes, 46 persones) i el Vallès Oriental (8 projectes, 15 persones). 

Així mateix, s’han convocat subvencions per al desenvolupament de projectes destinats a les 
campanyes agràries de temporada mitjançant plans d’ocupació en col·laboració amb entitats sen-
se finalitat de lucre i amb entitats locals amb la finalitat d’atendre el col·lectiu de temporers i tem-
poreres mitjançant la contractació laboral de persones aturades per a la realització d’actuacions de 
caràcter temporal i d’interès general i social. A aquesta campanya s’han destinat 617.154 euros, 
que s’han distribuït en 67 projectes que han tingut 138 persones com a destinatàries. El 52,2% 
dels projectes es concentren al Segrià, el 15% al Pla d’Urgell i el 7% a l’Urgell. Atès el nombre de 
persones destinatàries, a més, de les comarques esmentades, amb el 63,5%, el 8% i el 4,3% res-
pectivament, destaca també l’Alt Penedès, amb el 7% (que, en quant a projectes, representa el 
2,9%). 

Dins del programa Promoció de l’ocupació destaca també l’augment de les actuacions ocupacio-
nals i de desenvolupament local dutes a terme en el marc del Projecte "Treball als barris" i del Pro-
jecte "Treball a les 7 comarques".  

En el marc del Projecte Treball als barris s’han atorgat 37,3 milions d’euros, que s’han distribuït en 
678 accions, que beneficien 12.046 persones. Respecte de l’any anterior, augmenta el 41% el 
nombre de persones beneficiades, mentre que el pressupost i el nombre d’accions augmenten el 
28% i el 12,8%, respectivament. Així mateix, en el marc del projecte Treball a les 7 comarques, 
s’ha atorgat 1,5 milions d’euros, un pressupost idèntic a l’any anterior, que s’ha distribuït en 69 ac-
cions, que han beneficiat directament 1.789 persones, el 31,7% més.  

Enguany s’han atorgat 7,8 milions d’euros per a la pròrroga de les subvencions per la contractació 
de 299 agents d'ocupació i desenvolupament local. El Barcelonès, el Baix Llobregat, el Vallès Oc-
cidental i el Vallès Oriental són les comarques que, amb 40, 29, 29 i 22 persones beneficiades 
respectivament, han concentrat el major import d’aquesta línia d’ajuts. 

Enguany s’han convocat també programes de desenvolupament local en el marc dels quals el 
SOC posa a disposició de les entitats locals un conjunt d’accions destinades a proporcionar eines 
que els permetin: a) Analitzar les potencialitats de desenvolupament, diagnosticar el territori, plani-
ficar estratègies i implementar programes, projectes i actuacions; b) Comunicar i fer difusió de les 
accions que es fan al territori; c) Realitzar actuacions de caràcter públic per afavorir la difusió, la 
coordinació i l’execució dels projectes del territori; d) Facilitar els intercanvis de coneixements i ex-
periències de desenvolupament local i ocupació. En el context d’aquest programa s’ha atorgat 
1,05 milions d’euros, que ha servit per finançar 114 projectes en 34 comarques. Atès el nombre de 
projectes finançats, el major nombre es concentra en les comarques del Baix Llobregat i el Ma-
resme (8 a cadascuna); el Barcelonès (7); el Bages i el Vallès Occidental (6 a cadascuna); i la 
Garrotxa, l’Alt Penedès, el Berguedà, el Tarragonès i el Vallès oriental (5 a cadascuna). 
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Aquest any també s’ha aprovat un programa per a la concessió d'ajuts a empreses de menys de 
vint-i-cinc treballadors per al foment de la contractació de persones que portin més de 12 mesos a 
l’atur i que hagin realitzat formació ocupacional subvencionada al SOC dels sectors del comerç, la 
restauració o el turisme, al qual s’ha destinat per al 2011 un pressupost de 2,4 milions d’euros. 

D’altra banda, s’han aprovat ajudes per a treballadors i treballadores excedents de sectors con-
crets: del sector tèxtil i de la confecció (1,02 milions d’euros, 216 persones beneficiàries); del sec-
tor del calçat, el cuir i la marroquineria (17.684 euros, 9 persones sol·licitants) i de l’automòbil (2,2 
milions d’euros per a un total de 506 persones de les 22 empreses sol·licitants).  

L’anàlisi de les accions de foment de l’esperit emprenedor i del desenvolupament d’eines i pro-
grames que promoguin la creació d’empreses, amb especial atenció a les persones emprenedores 
i al treball autònom d’aquestes actuacions, es fa al capítol IV de la present Memòria.  

D’entre els objectius del programa , destaca, als 
efectes d’aquest apartat, l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats de determinats col·lectius 
(dones, persones discapacitades, p , persones amb risc 
d’exclusió social i joves) que, per diferents motius, tenen dificultats d’integració en el mercat labo-
ral o ho fan en pitjors condicions salarials. Aquest és l’únic programa dins la política de despesa 
de foment de l’ocupació que aquest any augmenta, en concret el 15,5%. S’hi destinen 196,9 mili-
ons d’euros, un 32,1% del total de la política de despesa destinada a foment de l’ocupació. 

En el marc dels programes laborals per a la diversitat s’han convocat els programes de suport a 
les empreses d’inserció, als quals s’ha destinat 1,25 milions d’euros, que han beneficiat 41 empre-
ses d’inserció que han contractat 64 tècnics (41 tècnics d’inserció i 23 de producció).  

D’altra banda, en el marc dels programes laborals per a la diversitat s’ha destinat 1,54 milions 
d’euros a la contractació de persones en situació d’exclusió. 47 empreses d’inclusió han demanat 
l’ajut, la qual cosa ha representat la contractació de 518 persones. El pla de xoc iniciat al mes 
d’agost per revisar els expedients de persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció ha por-
tat a convocar només subvencions per a la contractació de persones perceptores d’aquesta pres-
tació per part d’empreses d’inserció, que s’han aprovat a través del crèdit habilitat per a la contrac-
tació de persones en risc d’exclusió.22 Això ha representat l’atorgament de 551.837 euros a 35 
empreses d’inserció per a la contractació de 223 persones destinatàries de la renda mínima 
d’inserció. 

Dins aquest programa de despesa cal fer referència als ajuts per a la inserció laboral de les per-
sones discapacitades i, en concret, als ajuts als centres especials de treball. Enguany s’han con-
vocat dues línies d’ajuts, les subvencions del cost salarial corresponent al lloc de treball ocupat per 
la persona contractada amb discapacitat23 i les subvencions per al desenvolupament d'accions re-
latives a les unitats de suport a l'activitat professional. A la primera línia d’ajuts s’han destinat 63,4 
milions d’euros, que han beneficiat 210 centres especials de treball i 12.180 persones treballado-
res amb discapacitat. A la segona línia d’ajuts, la referent a les unitats de suport, s’han destinat 
22,2 milions d’euros que han beneficiat 8.245 persones de 151 centres especials de treball. 

El programa  centra els seus esforços en promocionar accions formati-
ves que millorin la qualificació professional i, per tant, l’ocupabilitat de les persones treballadores i 
aturades, adequant les seves capacitats a les necessitats de les empreses. L’any 2011 es desti-

                                                
22 No s’han convocat les subvencions per a la contractació de persones perceptores d’RMI per part d’empreses col·laboradores ni per 
projectes d’autoocupació. 
23 Subvencions del cost salarial corresponent al lloc de treball ocupat per la persona contractada amb discapacitat amb jornada a 
temps complet que estigui d'alta a la Seguretat Social, per un import del 50% del salari mínim interprofessional. 
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nen a aquest programa 149,2 milions d’euros, el 24,3% del total d’aquesta política de despesa. És 
el programa que experimenta la major disminució respecte de l’any anterior, el 31,8%.24  

Aquest any cal destacar dues convocatòries en el marc de la formació d’oferta adreçada prioritàri-
ament a persones en atur: la formació adreçada a persones desocupades en àrees prioritàries 
desenvolupades per entitats col·laboradores i les accions formatives adreçades prioritàriament a 
les persones treballadores desocupades desenvolupades per entitats locals.   

Pel que fa a la convocatòria per a centres col·laboradors, s’han atorgat 64,9 milions d’euros en el 
context dels quals s’han previst 5.036 accions formatives que compten amb 88.837 places. Se-
gons l’entitat beneficiària, el 73% del pressupost s’ha atorgat al sector privat, el 14,7% a entitats 
d’economia social, 9% a agents socials (organitzacions empresarials i organitzacions sindicals). 
Respecte de l’any anterior, el pressupost ha experimentat una disminució del 21,5%, les accions 
del 33,5% i les places, el 31,8%. 

Pel que fa a la convocatòria per a entitats locals, s’han atorgat 19,9 milions d’euros, el mateix im-
port que l’any anterior, que s’ha distribuït en 1.296 accions que preveuen beneficiar 21.212 perso-
nes. Amb el mateix pressupost, han disminuït tant el nombre d’accions previstes com el de places, 
el 29,9% i el 31,2%, respectivament. 

Els vuit centres d’innovació i formació ocupacional han programat 374 cursos, que han comptat 
amb 5.444 alumnes. En comparació amb l’any anterior, s’ha produït una disminució del 39% de 
cursos i del 41,6% en l’alumnat. La formació en aquests centres s’orienta a aquelles especialitats 
que corresponen a ocupacions altament demandades pels sectors econòmics i que, tanmateix, 
compten amb una escassa oferta formativa en el conjunt del territori de Catalunya.25 

El Programa e-formació (UOC-SOC) ha beneficiat 27.5858 persones i s’hi ha destinat un pressu-
post d’1 milió d’euros. El 41,6% del total de persones beneficiàries tenen entre 30 i 40 anys, el 
27,7% tenen entre 40 i 50 anys, el 22,9% són menors de 30 anys i el 7,8% són més grans de 50 
anys.  

El Programa CerTic ha implicat 14 accions formatives que s’han concretat en 50 cursos, que han 
comptat amb 1.529 persones participants.  

Altres accions destacables enguany han estat el programa Forma i Contracta per a la realització 
d’accions de formació amb compromís de contractació al qual s’han destinat 3,62 milions d’euros, 
el 58% més que l’any anterior, que s’ha concretat també en un augment tant del nombre 
d’accions, 141, el 74% més, com de persones, 2.051, el 79% més, el 81% de les quals són a la 
comarca del Barcelonès.26 

A l’apartat d’Educació del capítol V de la present Memòria s’analitzen altres accions formatives 
com els programes de qualificació professional inicial. 

Dins de les actuacions incloses en el programa de Qualificació professional destaca també la for-
mació d'oferta per a treballadors i treballadores ocupats,27 que gestiona el Consorci per a la For-
mació Contínua de Catalunya i per la qual enguany s’han atorgat 59,3 milions d’euros, que s’han 
distribuït en 128 plans, 4.202 accions formatives i 131.539 persones participants previstes.  

 
                                                
24 De fet, el programa que més reducció pateix és el de Relacions laborals, condicions de treball i riscos laborals, el 55,2%, però repre-
senta només l’1,6% del total destinat a foment de l’ocupació.  
25 Les àrees de referència són: disseny; automoció; energies renovables; fabricació i construccions metàl·liques; fred industrial; imatge i 
so; indústria química; indústries alimentàries; informàtica i comunicacions; jardineria urbana; metodologia docent; muntatge i instal·lació  
i serveis integrals per a la rehabilitació i el manteniment d'habitatges. 
26 6,2% a Girona, 3,9% a la demarcació de les Terres de l’Ebre i 1,3% a la de Lleida. 
27 Formació contínua, en la terminologia anterior al Reial decret 395/2007. 
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GRÀFIC III-21. Formació per a treballadors i treballadores prioritàriament ocupats. Catalunya, 2011 

 Plans aprovats Accions formatives 
aprovades 

Participants previs-
tos 

Import atorgat 

Plans de formació 
intersectorials 6 850 63.460 

31.178.160 

Plans de formació 
específics 
d’economia social 

3 207 3.388 
 

1.050.000 

Plans de formació 
sectorial 119 3.145 64.691 

27.113.356 

Total 128 4.202 131.539 59.341.517 

Unitat: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Respecte de l’any anterior, si bé l’import atorgat i la previsió de participants ha disminuït el 10%, 
tant els plans com les accions formatives aprovats han augmentat el 9,4% i el 4,9% respectiva-
ment. Atès el tipus de pla, augmenten les accions formatives previstes en el marc de plans inter-
sectorials i sectorials (el 3% i 8,2% respectivament), mentre que disminueixen el 25% en el marc 
dels plans específics de l’economia social.  

Pel que fa als àmbits professionals als quals es dirigeixen les accions formatives aprovades, el 
22,2% tenen caire professionalitzador: informàtica (14,5%), producció i manteniment (14,5%), re-
cursos humans (13,59%) i idiomes (11,57%). Atès el tipus de pla, als plans intersectorials informà-
tics, a plans d’economia social i les professionalitzadores als plans sectorials.  

A través del Programa Eurodissea28 78 persones han fet pràctiques a l’estranger (destaquen el 
44% a França, el 24% a Portugal i el 16% a Bèlgica) i 75 han vingut a Catalunya (destaca el 49% 
de França i el 17,3 de Bèlgica). En el programa Leonardo da Vinci29 hi hagut 74 participants cata-
lans, i 25 estrangers que han vingut a Catalunya. Segons països de destí, destaca el 45,9%, que 
han escollit el Regne Unit, el 21%, Irlanda i el 20%, Itàlia.  

Finalment, cal assenyalar que s’ha convocat el procediment Acredita’t per a l'avaluació i acredita-
ció de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals 
de formació en els vuit àmbits següents: dependència, educació infantil, trasllat sanitari, condicio-
nament físic, hostaleria, automoció, biocides i aigua. Per al conjunt d’àmbits es preveuen 8.118 
places. 

El Departament d’Ag o-
ment de l’ocupació amb 2,3 milions d’euros, el 25,8% menys que l’any anterior, des del vessant de 
la , impartint formació inicial reglada i formació contínua al sector 
agroalimentari per donar resposta als nous reptes empresarials als quals s’enfronta el sector.  

Al programa Assessorament i intermediació ocupacional s’han destinat 24,6 milions d’euros, 
que representen el 4% de la política de foment de l’ocupació. Aquest programa, que té per objectiu 
                                                
28 És un programa multilateral d’intercanvis entre regions d’Europa que ofereix a joves europeus la possibilitat d’adquirir experiència 
professional i millorar el coneixement i l’ús d’un idioma estranger. Les regions participants són Baden-Württemberg (Alemanya); Carín-
tia (Àustria), Brussel·les-Capital i Valònia (Bèlgica); República Srpska (Bòsnia i Hercegovina); Istra, Sisak-Moslavina, Splitsko-
Dalmatinska, Varazdin i Comtat de Zagreb (Croàcia); Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia 
(Espanya); Còrsega, Franc-Comtat, Illa de França, Llemosí, Midi-Pyrénees, Picardia, Poitou-Charentes, Roine-Alps i Xampanya-
Ardenes (França); Adjara, Guri (Geòrgia); Vall d’Aosta, Umbria (Itàlia); Akershus (Noruega); Açores i Madeira  (Portugal);  Arges, Ca-
ras-Severin, Harghita, Hunedoara i Timis (Romania); Vojvodina (Sèrbia) i Friburg, Jura, Ticino i Valais (Suïssa). 
29 El programa Leonardo Da Vinci s’emmarca dins el principal mecanisme de finançament per a l’educació i la formació al llarg de la vi-
da (Programa d’Aprenentatge Permanent) i subvenciona projectes de mobilitat per a persones treballadores. Un d’aquests projectes és 
el desenvolupat pel SOC, anomenat Motiva 3, que ofereix a joves catalans la possibilitat d’adquirir experiència professional i millorar el 
coneixement i l’ús d’un idioma estranger mitjançant la realització d’estades de pràctiques en empreses. Els països participants són 
França, Alemanya, Itàlia i Regne Unit.  
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facilitar l’ocupabilitat de les persones treballadores i alhora donar suport a les empreses pel que fa 
a la cobertura de llocs de treball i a la formació del seu personal, mitjançant serveis d’orientació, 
intermediació i d’atenció a les empreses, experimenta una disminució del 22,9% respecte de 
l’exercici anterior.  

Des de les oficines de treball, primer nivell de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació a Catalunya, 
s’ha ofert orientació a 66.692 persones per part de les 224 persones que realitzen tasques 
d’orientació.  

Des del segon nivell de la Xarxa, el d’orientació especialitzada que es fa a través d’accions sub-
vencionades a entitats col·laboradores i cooperadores, cal destacar els itineraris personals d'in-
serció30 i els programes d’orientació i suport a la inserció de col·lectius més vulnerables.31  

Pel que fa als itineraris personals d’inserció realitzats a través d’entitats públiques o privades amb 
personalitat jurídica pròpia i sense afany de lucre, excepte les entitats locals, s’hi ha atès 22.864 
persones, el 6% menys que l’any anterior, malgrat que el pressupost que s’hi ha destinat, 5,9 mili-
ons d’euros, és el 27,6% més elevat.  

Als programes d'orientació i suport a la inserció de col·lectius en situació de major vulnerabilitat 
realitzats a través d’entitats públiques i privades amb personalitat jurídica pròpia i sense afany de 
lucre han estat ateses 6.398 persones, el 10,9% més que l’any anterior, un augment molt similar al 
que ha experimentat el pressupost que s’ha destinat a aquest programa, 8,6 milions d’euros, 
l’11,6% més. 

A les set aules actives de recerca intensiva de feina32 han estat ateses 2.121 persones.  

Pel que fa a les dades sobre intermediació del servei públic d’ocupació, l’any 2011 es constata un 
descens respecte l’any anterior. Atesa la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2011, 
l’índex d’intervenció de les oficines de treball és del 8%.33 S’han registrat 18.873 ofertes 
d’empreses que sol·licitaven al servei públic d’ocupació currículums de candidats adients per a un 
total de 41.700 llocs de treball a Catalunya, el 39,3% menys que l’any anterior. El 58,2% dels llocs 
oferts s’ubicaven a Barcelona, el 17% a Lleida, el 15% a Tarragona i el 9,6% a Girona.  

Del total de llocs oferts, el 78,3% ha correspost al sector serveis, el 13,4 a l’agricultura, el 4% a la 
indústria i el 3,9% a la construcció. La disminució s’ha fet notar més al sector de la construcció, on 
ha estat del 71,4%, seguida de l’agricultura, amb el 44,3%, i la indústria, el 42%.  

Segons el nivell professional, el 31,1% de les ofertes es dirigien a ajudants, auxiliars i especialis-
tes, el 13,6% a peons no qualificats i el 10,7% a oficials de primera.34 Segons el gran grup 
d’ocupació CNO-2011, el 18% s’han dirigit a ocupacions elementals, el 16,3% a treballadors en 
activitats agrícoles, ramaderes i pesqueres, el 16,2% a tècnics i professionals de suport, el 12,9% 
a treballadors de la restauració, personals i venedors, el 12,4% a empleats d’oficina comptables i 
administratius i l’11,8% a artesans, treballadors d’indústries i la construcció.   

                                                
30 Actuacions que mitjançant la informació, l'orientació o altres procediments facilitin la millora de la posició en el mercat de treball dels 
demandants d'ocupació per compte aliè i/o les que mitjançant informació, orientació, motivació, assessorament o altres procediments 
faciliten la detecció i dinamització d'iniciatives d'autoocupació en demandants d'ocupació. 
31 Accions integrades d'inserció que suposin el desenvolupament d'itineraris personalitzats mitjançant l'orientació ocupacional, la millora 
de les competències personals, professionals i tècniques per afavorir l'ocupabilitat de les persones en situació de vulnerabilitat atenent 
les seves característiques i necessitats. També inclouen la promoció d'accions de prospecció empresarial i tasques de suport i segui-
ment a la inserció laboral. 
32 Les aules actives estan equipades amb ordinador, telèfon i connexió a Internet. Disposen també d'una plataforma web amb accés di-
recte als diferents portals de feina, destacant el portal Feina Activa, com també de personal tècnic que s'ocupa d'assessorar i orientar 
els usuaris i les usuàries de les aules a l'hora de concretar el seu procés de cerca de feina. 
33 Segons la Memòria del programa 331 – Assessorament i intermediació ocupacional. S’assenyala que aquest índex d’intervenció és 
molt baix i que cal incrementar-lo. 
34 El 38,5% de les ofertes s’han dirigit a tècnics i persones sense categoria laboral determinada. 
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Atesa la dimensió de l’empresa, el 68,4% dels llocs oferts ho han estat per empreses de menys de 
50 treballadors, el 17,5% per empreses de 50 a 249 treballadors i el 13,9% per empreses de més 
de 250 treballadors.  

Atès el tipus de relació, el 93,9% oferia una relació laboral de caràcter temporal i el 4,3% una rela-
ció laboral de durada indefinida, el 40% i el 39% menys respecte de l’any anterior, respectivament. 
Augmenten el 13,1% les ofertes de relacions mercantils, que representen el 13,9% del total 
d’ofertes. Atesa la durada del contracte temporal, el 51,4% es referien a contractes d’entre 3 i 6 
mesos, el 22,3% a contractes d’entre 1 a 3 mesos, el 8,3% a contractes de 6 a 12 mesos, el 8% a 
contractes de fins 1 mes i  el 0,9% a contractes de durada superior als 12 mesos. 

El portal d’internet Feina Activa35 ha registrat 5.927 ofertes que s’han concretat en 14.896 llocs de 
treball, el 31,3% i el 26,9% més que l’any anterior respectivament. El 78% dels llocs oferts a través 
del portal Feina activa s’ubicaven a Barcelona, el 9% a Girona, el 6% a Tarragona i el 5% a Lleida. 

Ateses les característiques dels llocs de treball oferts, segons les categories més demanades, el 
44% es dirigien a comercial i vendes, el 7,6% a turisme i restauració, el 6,9% a l’atenció a clients, 
el 6% a educació, formació i investigació i el 5,7% a categories definides dins del concepte de pro-
fessions, arts i oficis.   

Atesa la dimensió de l’empresa,36 el 33,4% dels llocs oferts ho han estat per empreses de menys 
de 50 treballadors, el 17,15% per empreses de més de 250 treballadors i el 12,5% per empreses 
de 50 a 249 treballadors.  

Atès el tipus de relació que s’ha ofert, el 49,6% oferia una relació laboral de caràcter temporal, el 
30,6% una relació laboral de durada indefinida i el 19,7% una relació mercantil. Atesa la durada 
del contracte temporal,37 el 24,4% es referien a contractes de fins a 1 mes.  

Pel que fa a la Xarxa EURES, durant l’any 2011 s’han introduït 614 llocs de treball com a oferta 
EURES a la xarxa per a empreses amb seu o representació a Catalunya, el 70% més que l’any 
anterior. El 99,3% són llocs a la província de Barcelona. Destaca que el 33% de les ofertes són 
d’atenció al client i el 8% a hostaleria, amb el mateix percentatge que a investigació i desenvolu-
pament. 

En relació amb la campanya agrària 2011, aquesta ha comportat la contractació de 10.503 perso-
nes, la qual cosa ha suposat la formalització de 12.315 contractes laborals, el que representa el 
0,17% respecte de l’any anterior. Destaca la caiguda de la contractació en origen, l'augment del 
3% en la contractació de persones de nacionalitat espanyola i la bona acollida del Pla pilot per 
formar i contractar persones, que ha suposat la contractació de més del 77% dels participants. La 
major part s'han fet a les comarques de Lleida (7.444), amb la campanya de la fruita; seguits per 
la campanya de la verema a Barcelona i l'alt Penedès (2.322); de la fruita seca, dolça, verema i cí-
trics de Tarragona i Terres de l'Ebre (1.156); i de la campanya de la fruita dolça i raïm a Girona 
(715).38 

Del total de les contractacions fetes en el marc de la campanya agrària Catalunya 2011, el 81,72% 
es va fer a persones estrangeres; el 18’28% de les contractacions corresponia a persones de na-
cionalitat espanyola (el  3% més en comparació amb l’any 2010). 

                                                
35 Al portal Feina Activa s’incorporen les ofertes recollides d’internet incloses automàticament (Aranya laboral) i, d’ençà del juliol, també 
les ofertes d’Infoempleo i Yaencontre. 
36 El 36,76% dels llocs consten com no informats respecte de la dimensió de l’empresa. 
37 No s’especifica la durada del 43,59% dels contractes. 
38 Dades provisionals a 2.11.2011.  
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Finalment, cal tenir en compte que en el moment d’aprovar aquesta Memòria s’han autoritzat un 
total de 109 agències de col·locació amb capacitat per actuar a Catalunya (incloses les autoritza-
des per actuar en l’àmbit estatal). 

2.2. Prestacions d’atur 
L’any 2011 es constata un descens del 6,8% de persones beneficiàries de prestacions d’atur, que 
se situen en una mitjana anual de 431.847 persones, trencant així la tendència a l’alça registrada 
els darrers anys. En l’àmbit estatal, amb 2.845.652 persones beneficiàries de prestacions d’atur de  
mitjana anual, el descens ha estat del 6,5%.  

La taxa bruta de cobertura39 ha trencat la tendència ascendent que registrava els darrers anys i ha 
disminuït el 10,7%, passant del 85,6% al 76,4%. En l’àmbit estatal, la disminució ha estat del 9,9% 
i s’ha situat en el 70,7%.  

De la comparació entre les dades d’atur registrat i les dades de persones beneficiàries de presta-
cions d’atur es desprèn que continua la tendència a l’augment del nombre de persones que no re-
ben cap tipus de prestació. El nombre de persones aturades registrades que no rebien cap tipus 
de prestació passa de les 107.600 de mitjana anual l’any 2010 a les 166.378 l’any 2011. A de-
sembre de 2011, 164.956 persones aturades registrades no rebien prestació.40  

Des del punt de vista territorial, el 72,9% de les persones beneficiàries de Catalunya són de la 
província de Barcelona, l’11,7% de Tarragona, el 10,3% de Girona i el 5% de Lleida.  

Del conjunt de persones beneficiàries de prestacions d’atur, el 54,4% eren homes, un percentatge 
molt similar a l’any anterior (55%).  

Atès el tipus de prestació rebuda, ha continuat la disminució del pes de les prestacions contributi-
ves, que han passat a representar el 55,4% del total (3pp menys que l’any anterior). El nombre de 
persones beneficiàries de prestacions contributives ha estat de 239.507 de mitjana anual, l’11% 
menys que l’any anterior. 

En un percentatge menor, el 5%, també ha disminuït la mitjana anual de persones beneficiàries de 
prestacions assistencials, que és de 176.808 i tenen un pes molt similar a l’any anterior, passant 
del 40,2% al 40,9%.  

Aquesta evolució descendent no es compleix en relació amb les persones beneficiàries de la ren-
da activa d’inserció, que augmenten el 97.6% respecte l’any anterior, amb una mitjana anual de 
15.532 persones i que representen el 3,7% del total. 

 

                                                
39 La taxa bruta de cobertura és el quocient entre el total del persones beneficiàries de les prestacions d’atur, incloses les persones be-
neficiàries del subsidi per treballadors eventuals agraris, i l’atur registrat SISPE amb experiència laboral (que resulta de la diferència en-
tre el total de l’atur registrat SISPE menys l’atur SISPE sense ocupació anterior) més les persones beneficiàries del subsidi per a treba-
lladors eventuals agraris. 
40 Aquesta diferència s’incrementa substancialment si es tenen en compte les dades de l’EPA, atès que la mitjana anual de població 
desocupada arriba a 733.000 persones, 301.153 de les quals no percebrien cap prestació, ateses les dades del Servei Públic 
d’Ocupació Estatal sobre persones beneficiàries de prestacions d’atur. La taxa de cobertura seria, ateses les dades de l’EPA, del 
58,9%.  
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GRÀFIC III-22. Evolució del nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur. Catalunya 2007-
2011 
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Unitats: persones beneficiàries. Mitjana anual.  
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

Pel que fa a les prestacions del nivell contributiu, del total de 239.507 persones que les perceben, 
el 56,9% són homes. Atesa l’edat, el 46,2% es concentra en la franja compresa entre 30 i 44 anys. 
El col·lectiu més nombrós, atès el sexe i l’edat és el dels homes entre 30 i 34 anys (el 9,1%), se-
guit del d’homes entre 35 i 39 anys (8,9%) i les dones de 35 a 39 anys (7,4%). 

Per causa d’accés a la prestació contributiva, destaca l’augment de les persones que hi han acce-
dit per finalització d’un contracte temporal (el 34,9%) i el descens de les persones que hi accedei-
xen per l’acomiadament introduït per la Llei 45/2002, que passen del 45% l’any 2010 al 34% l’any 
2011. L’acomiadament per causes objectives passa a representar el 12%, amb un augment de 
2pp respecte de l’any anterior. Les prestacions causades per expedient de regulació d’ocupació 
passen del 7,9% al 6% del total de prestacions contributives.  

La mitjana anual de l’import mig brut de la prestació contributiva ha estat de 909 euros per perso-
na, el 0,8% més que l’any anterior.   

Un col·lectiu que cal destacar és el de les persones que s’han acollit a l’abonament anticipat de la 
prestació contributiva a estrangers no comunitaris,41

                                                
41 Creat per Reial decret llei 4/2008, permet als estrangers no comunitaris que retornin voluntàriament als seus països d’origen rebre 
l’import anticipat i acumulat corresponent a la prestació contributiva que els correspongués. 

 que ha beneficiat 1.013 persones, el 27,3% 
de les quals són de nacionalitat equatoriana, el 13,5% colombiana i el 12% argentina. L’import mig 
de la prestació ha estat de 12.515,5 euros. 

Pel que fa a les prestacions assistencials, del total de 176.808 persones beneficiàries, el 52,3% 
són homes. Atesa l’edat, el col·lectiu més nombrós és el de les persones que tenen entre 55 i 59 
anys. Atesa l’edat i el sexe, les dones d’entre 55 i 59 anys representen el 10% del total de perso-
nes que perceben prestacions assistencials. El següent col·lectiu és el d’homes entre 40 i 44 anys, 
que representen el 8% del total. 
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Per causa d’accés a la prestació, haver esgotat la prestació contributiva representa el 47,5%,42 se-
guit del 30%, que representa el subsidi destinat a persones més grans de 52 anys, i el 14% no te-
nir el període de cotització mínim per percebre una prestació contributiva.   

Dins del total de persones beneficiàries de prestacions de nivell assistencial, cal fer referència a 
les persones beneficiàries del programa temporal de protecció per atur i inserció (PRODI) vigent 
des de 2009, que són 9.125 i representen el 5,1% del nivell assistencial, mentre que l’any anterior 
van representar el 17%. El programa PRODI reconeix, com en el nivell assistencial, una prestació 
del 80% IPREM. 

En substitució del programa PRODI, el febrer de 2011 s’aprova el programa de requalificació pro-
fessional (Prepara), que reconeix una ajuda de 399,38 euros (el 75% de l’IPREM mensual) durant 
un màxim de sis mesos.43 Del total de 45.302 sol·licituds acumulades de febrer a desembre de 
2011, se’n van aprovar 36.473.44 

L’import mensual de les prestacions assistencials és del 80% de l’IPREM, és a dir, 426,01 euros 
l’any 2011.45  

Pel que fa a la renda activa d’inserció, el 59,2% són dones. El 51,6% són més grans de 50 anys i 
el 35,2% tenen entre 45 i 49 anys. Destaca especialment el col·lectiu de dones més grans de 45 
anys, que representen el 50% del total de persones beneficiàries d’aquesta prestació. 

L’import mensual de la renda activa d’inserció és del 80% de l’IPREM. 

L’any 2011 la despesa en prestacions d’atur a Catalunya ha estat de 5.236 milions d’euros, el 
8,3% menys que l’any 2010. Aquest import representa el 17,4% del total de despesa en prestaci-
ons d’atur en l’àmbit estatal.  

GRÀFIC III-23. Evolució de la despesa en prestacions d’atur, per tipus de prestació. Catalunya, 2007-
2011 
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Unitats: milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

                                                
42 El 34,2% menors de 45 anys i el 13,3% majors de 45 anys. 
43 Vegeu la resta de requisits a l’apartat normatiu d’aquest capítol. 
44 8.651 han estat denegades i 8.829 pendents de tramitació. 
45 L’any 2011 es manté l’import de l’IPREM de l’any 2010 en 532,51 euros mensuals.  
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El 78,1% d’aquest import s’ha destinat a prestacions contributives, el 20,4% a prestacions assis-
tencials i l’1,5% a la renda activa d’inserció.  

La despesa en la renda activa d’inserció ha augmentat el 93,5% respecte de l’any anterior, mentre 
que la destinada al nivell contributiu i a l’assistencial ha disminuït el 10,5% i el 2,6 %, respectiva-
ment. 
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3. Relacions laborals 

3.1. Negociació col·lectiva 
En aquest apartat es fa una anàlisi de la negociació col·lectiva, de la seva estructura i del model 
de negociació, així com de les persones treballadores i empreses afectades. 

Les dades referents a Catalunya de l’any 2011 per elaborar aquest apartat corresponen al Depar-
tament d’Empresa i Ocupació46  i estan actualitzades a 31 de març de 2012, seguint el mateix cri-
teri que les edicions anteriors d’aquesta Memòria. 

La font d’informació emprada és el full estadístic que han d’emplenar les comissions negociadores 
un cop signat l’acord i que forma part de la documentació que es registra davant de l’autoritat labo-
ral. El tractament de les dades es fa en funció de l’any d’inici d’efectes econòmics i de la data de 
registre. Atès que el registre de convenis, de vegades, és posterior a l’inici de la vigència dels con-
venis, les dades són provisionals fins a un any i mig després de finalitzar l’any d’inici d’efectes 
econòmics i, per tant, estan sotmeses a variacions. Atesa aquesta provisionalitat, no es realitzen 
comparacions interanuals en l’anàlisi de la negociació col·lectiva. 

Cal indicar que s’analitzen tant els acords col·lectius que tenen la vigència dels efectes econòmics 
durant l’any 2011, registrats fins a 31 de març de 2012, com els acords que tenen una vigència 
certa, els efectes econòmics dels quals inclouen l’any sencer. No estan inclosos en les dades ni 
els convenis vigents normativament, que el Departament d’Empresa i Ocupació qualifica com a 
prorrogats, ni aquells que no tenen una clàusula de pròrroga expressa, que el Departament quali-
fica com de vigència no determinada. 

D’altra banda, també s’analitzen els acords vigents a Catalunya. La font emprada per a l’anàlisi 
són les dades trameses pel Departament d’Empresa i Ocupació, actualitzades a 16 d’abril de 
2012. 

3.1.1. Estructura, àmbits d’aplicació i vigència 
Els pactes o convenis objecte d’anàlisi són els convenis col·lectius estatutaris, els convenis extra-
estatutaris, els acords de funcionaris i els acords mixtos EBEP, els quals s’anomenen de forma 
genèrica acords col·lectius. Aquests últims tenen la consideració i els efectes previstos a l’article  
38 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant, EBEP), per als funcionaris, i a l’article 83 de 
l’Estatut de Treballadors, per al personal laboral. En aquest sentit, s’anomenen acords mixtos 
EBEP. 

Sota la denominació de convenis col·lectius estatutaris s’inclouen els convenis col·lectius pròpia-
ment anomenats, els acords de mediació o laudes arbitrals i els convenis d’adhesió i d’extensió. 
Sota la denominació del convenis extraestatutaris s’inclouen els pactes d’eficàcia limitada. Sota 
l’etiqueta d’acords de funcionaris s’engloben els acords i pactes de funcionaris. Els acords de fun-
cionaris determinen les condicions de treball dels funcionaris/àries públics/ques en matèries que 
són competència del Consell de Ministres, els consells de govern de les comunitats autònomes o 
dels òrgans corresponents de les entitats locals. Perquè siguin vàlids o eficaços han de ser apro-
vats expressament i formal per l’òrgan competent. Els pactes de funcionaris determinen les condi-
cions de treball en matèries que corresponen estrictament a l’àmbit competencial de l’òrgan admi-
nistratiu que els subscriu i vinculen directament les parts. Finalment,els acords mixtos EBEP agru-
pen els acords i pactes mixtos de funcionaris i laborals. Els acords mixtos de funcionaris i laborals 
determinen les condicions de treball dels funcionaris/àries públics/ques i del personal laboral en 

                                                
46http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=90bed247538af1
10VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=90bed247538af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=90bed247538af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=90bed247538af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=90bed247538af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=90bed247538af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
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matèries que són competència del òrgans de govern de les administracions públiques i, per tal que 
siguin vàlids i eficaços, han de ser aprovats expressament i formal per l’òrgan competent. Els pac-
tes mixtos de funcionaris i laborals també determinen les condicions de treball dels funciona-
ris/àries i del personal laboral, però en matèries que es corresponen estrictament amb l’àmbit 
competencial de l’òrgan administratiu que els subscriu i vinculen directament el personal de l’àmbit 
corresponent. 

Fins al 31 de gener de 2012 s’han registrat 907 acords col·lectius amb inici d’efectes econòmics a 
Catalunya durant l’any 2011. Tal i com s’ha observat els anys anteriors, la majoria dels acords, el 
91,2%, són convenis estatutaris i, d’aquests, el 97,5% són convenis col·lectius pròpiament ano-
menats. El 2,4% són convenis d’adhesió i la resta, el 0,1%, són acords per mediació o laudes arbi-
trals. 

Pel que fa als convenis col·lectius extraestatutaris, enguany no se n’ha registrat cap. 

Pel que fa als acords o pactes de funcionaris també es manté la tendència observada els anys an-
teriors, ja que la major part, és a dir, el 74,1%, són acords de funcionaris. 

Pel que fa als acords o pactes mixtos de funcionaris i laborals EBEP, n’hi ha hagut 58, de la ma-
teixa manera que l’any anterior, tots són acords mixtos EBEP. 

TAULA III-26. Nombre d’acords col·lectius segons àmbit i naturalesa de l’acord. Catalunya, 2011 

Àmbit privat 

Conveni col·lectiu 771 
Adhesió 19 
Extensió 0 
Acord per mediació o laude arbitral 1 
Pacte d’eficàcia limitada 0 

Àmbit públic 

Acord de funcionaris 43 
Pacte de funcionaris 15 
Acord Mixt EBEP 58 
Pacte Mixt EBEP 0 

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

Segons l’àmbit de negociació, del total d’acords registrats, el 84,8% són acords d’empresa i el 
15,2% són d’àmbit sectorial. No obstant això, aquests darrers engloben el 90,5% de les persones 
treballadores i el 99,4% de les empreses afectades. Aquest fet esdevé un tret característic de 
l’estructura de la negociació col·lectiva de Catalunya. 
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GRÀFIC III-24. Acords col·lectius, empreses i persones treballadores afectades segons l’àmbit de 
negociació. Catalunya, 2011 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
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Pel que fa a les empreses i persones treballadores afectades, desagregades per la naturalesa ju-
rídica dels acords, el 99,9% de les empreses i el 98,7% de les persones treballadores han estat 
afectades per acords estatutaris, seguint la tendència dels anys anteriors. Els acords o pactes de 
funcionaris han afectat el 0,03% de les empreses i el 0,3% de les persones treballadores afecta-
des, si bé en el cas dels acords de funcionaris ha estat superior, tant el nombre d’empreses com 
de persones treballadores afectades. Tal i com succeïa els anys anteriors, quant al nombre 
d’empreses, tant en el cas dels acords com dels pactes de funcionaris i dels acords mixtos EBEP, 
coincideix el nombre d’acords amb el nombre d’empreses afectades (43, 15 i 58, respectivament). 
Pel que fa a les persones treballadores afectades, els acords de funcionaris n’han afectat el 0,3% 
del total, els pactes de funcionaris, el 0,03% i els acords mixtos EBEP, el 0,9% del total de perso-
nes treballadores afectades. 

Per sectors d’activitat, seguint la tendència dels anys anteriors, el sector serveis és el que registra 
un nombre més elevat de convenis, el 62,7% del total, així com un nombre més elevat d’empreses 
i persones treballadores afectades, el 58,4% i el 56,4%, respectivament. En segon lloc, el sector 
industrial registra el 35,8% del total de convenis, i el 21,8% i el 28% d’empreses i persones treba-
lladores afectades. En tercer lloc, el sector de la construcció registra el 0,9% dels convenis, així 
com el 18,5% i el 15,1% d’empreses i treballadores afectades. Finalment, el sector de l’agricultura 
és el sector en el qual s’han negociat menys convenis (el 0,6% del total) i aquests han afectat 
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menys empreses (l’1,3% del total) i persones treballadores (el 0,5% del total). Si s’analitzen els 
convenis segons la divisió econòmica a la qual pertanyen, es constata que les activitats que dis-
posen d’un nombre més elevat d’acords coincideixen amb les de l’any anterior. Així, destaquen 
l’Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria, amb 216 acords; el tractament de 
residus, amb 114 acords; les indústries de productes alimentaris; amb 43 acords; el comerç al de-
tall, excepte vehicles de motor, amb 36 acords; l’emmagatzematge i afins al transport, amb 29 
acords i el comerç a l’engròs, excepte vehicles de motor, amb 29 acords. Seguint la tendència de 
l’any anterior, els 36 acords de la divisió econòmica del comerç al detall, excepte vehicles de mo-
tor són els que afecten un nombre major d’empreses (33.342). Enguany també destaquen, en se-
gon lloc, els 6 acords de la construcció d’immobles, els quals afecten 28.987 empreses. Pel que fa 
al nombre de treballadors afectats, també són els acords en matèria de comerç al detall, excepte 
vehicles de motor, els que afecten un nombre més elevat de persones treballadores (313.397 per-
sones treballadores). 

Segons l’àmbit territorial, es reprodueix el mateix escenari observat els anys anteriors, és a dir, 
Barcelona és la província amb un nombre major d’acords seguida de Tarragona, Girona i, en dar-
rer lloc, Lleida, tal i com es pot observar a la taula següent. En canvi, pel que fa al nombre de per-
sones treballadores afectades, Girona en té el 3,9% més que Tarragona, tot i tenir aquesta darrera 
el 13,8% més d’acords. 

TAULA III-27. Nombre d’acords, empreses i persones treballadores afectades segons l’àmbit territo-
rial. Catalunya, 2011 

  Nombre d’acords Treballadors afectats 

Barcelona 716 1.314.692 
Girona 188 148.664 
Lleida 139 84.786 
Tarragona 218 143.106 

Unitats: nombre d’acords i de treballadors. 
Nota: En aquesta taula, els acords es computen a totes les províncies a les quals afecten. És per aquest motiu que la suma dels acords 
és superior al total dels acords registrats a Catalunya. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 
 

Pel que fa a la vigència dels acords, la majoria, és a dir, el 81,6%, són plurianuals a partir del se-
gon any de vigència, seguint la tendència dels anys anteriors. El 15,3% dels acords són plurianu-
als en el seu primer any de vigència i la resta, el 3,1%, són de nova signatura. Pel que fa a l’àmbit 
dels acords, el nombre més elevat l’ostenten els acords plurianuals a partir del segon any de vi-
gència d’àmbit empresarial (el 68,2% del total dels acords). No obstant això, els acords que afec-
ten un nombre major d’empreses són els acords plurianuals a partir del segon any de vigència 
d’àmbit sectorial (el 92,6% del total d’empreses afectades). Pel que fa al nombre de persones tre-
balladores, la majoria (el 85,6% del total de treballadors/ores afectats) també estan afectats per 
acords plurianuals a partir del segon any de vigència d’àmbit sectorial. 
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TAULA III-28. Nombre d’acords d’empresa i de sector i d’empreses i persones treballadores afecta-
des segons la seva vigència. Catalunya, 2011 

ACORDS D'EMPRESA Anuals Plurianuals 

Acords 26 743 
Empreses 27 882 
Treballadors 10.237 150.264 

ACORDS DE SECTOR Anuals Plurianuals 

Acords 2 136 
Empreses 4.244 151.483 
Treballadors 33.766 1.496.981 

Unitats: nombre d’acords, d’empreses i de persones treballadores. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Quant als convenis vigents a Catalunya, segons les dades facilitades pel Departament d’Empresa 
i Ocupació, actualitzades a 16 d’abril de 2012, n’hi ha 2.453, tal i com es pot observar a la taula 
següent. Tal i com ja és característic de la negociació col·lectiva, la major part d’aquesta acords, el 
60,6%, són d’àmbit provincial i també són aquests els que afecten un major nombre d’empreses 
(el 44,3% del total) i de persones treballadores (el 46,6% del total). La majoria dels acords provin-
cials, el 71,6%, s’ha registrat a Barcelona; el 10,1%, a Girona; el 9,4%, a Tarragona; el 5,5%, a 
Lleida i la resta, el 3,4%, a les Terres de l’Ebre. Pel que fa a les empreses i persones treballadores 
afectades, la major part (el 77,3% i el 71,3% respectivament) estan afectades per acords provinci-
als registrats a Barcelona. 

TAULA III-29. Nombre d’acords vigents, treballadors/ores i empreses afectades a Catalunya segons 
àmbit territorial d’aplicació. Catalunya, 2011 

  Provincials Autonòmics Estatals Total 

Nombre d’acords 1.487 129 837 2.453 
Treballadors afectats 1.057.160 690.629 637.598 2.385.387 
Empreses afectades 89.500 60.791 41.654 191.945 

Unitats: nombre d’acords, empreses i persones treballadores. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

3.1.2. Jornada laboral pactada en els convenis col·lectius  
En aquest apartat s’analitzen les dades sobre la jornada laboral pactada en els acords col·lectius 
que inicien els seus efectes econòmics l’any 2011. Les dades del Departament d’Empresa i Ocu-
pació estan actualitzades a 31 de març de 2012, tal i com s’ha comentat anteriorment, i les del Mi-
nisteri de Treball i Seguretat Social ho estan a 27 d’abril de 2012.47 

Segons aquestes dades, la jornada mitjana anual pactada l’any 2011 en els acords col·lectius a 
Catalunya és de 1.754,7 hores a l’any. En el total d’acords estatals la jornada anual mitjana pacta-
da és de 1.757,1 hores, 2,4 hores més que en el cas de Catalunya. 

Seguint la tendència dels anys anteriors, el nombre d’hores pactades, tant a Catalunya com a Es-
panya, és superior en els acords sectorials que en els acords d’empresa, tal i com es pot observar 
al gràfic següent. 

                                                
47 Convenios que inician sus efectos económicos en 2011. Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2012. 
http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/CCT11DicAv/cc1/index.htm 

http://www.empleo.gob.es/estadisticas/cct/CCT11DicAv/cc1/index.htm�
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GRÀFIC III-25. Jornada anual mitjana pactada per àmbit funcional i per sector d’activitat. Catalunya i 
Espanya, 2011 
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Unitats: nombre d’hores. 
Font: elaboració a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació i del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

Pel que fa a l’àmbit territorial, la província de Lleida és la que ha pactat un nombre d’hores més 
elevat (1.767), seguida de Girona (1.759,6), Tarragona (1.755,6) i, en darrer lloc, Barcelona 
(1.753,2). No obstant això, si es desagreguen les dades per àmbit funcional, el nombre d’hores 
pactat per àmbit territorial és diferent. Així, en el cas dels acords d’empresa, es pot assenyalar que 
a Lleida és a on s’ha pactat un nombre menor d’hores (1.690,1), seguida de Girona (1.678,2), Bar-
celona (1.696,1) i, finalment, Tarragona (1.709,3). En canvi, pel que fa als acords d’àmbit sectorial, 
Barcelona i Tarragona són les províncies amb menys hores pactades (1.759,5 i 1,761,2, respecti-
vament) i a Girona i a Lleida se n’ha pactat un nombre major (1.765,5 i 1.771,6, respectivament). 

Segons la naturalesa dels acords col·lectius, també varia el còmput mitjà anual d’hores. Els acords 
que tenen un nombre menor d’hores pactades són els acords de funcionaris d’àmbit d’empresa 
(1.574,3 hores) i els que tenen un nombre més elevat d’hores pactades són els acords estatutaris 
d’àmbit sectorial (1.760,8 hores). La mitjana anual d’hores pactada en els convenis d’àmbit 
d’empresa ha estat de 1.696,1 hores. Aquesta s’eleva 18,4 hores en el cas dels acords d’empresa 
estatutaris i descendeix en els acords mixtos EBEP i en els acords o pactes de funcionaris en 
118,1 hores i 119,7, respectivament. D’altra banda, la mitjana anual d’hores pactada en els conve-
nis d’àmbit sectorial és de 1.760,8 hores, la qual coincideix amb la dels convenis estatutaris secto-
rials.  

Per sectors d’activitat econòmica, tal i com es pot observar a la taula següent i, seguint la tendèn-
cia dels anys anteriors, són els convenis del sector de l’agricultura els que tenen un nombre total 
més elevat d’hores pactades, tant a Catalunya com a Espanya. Les hores pactades en els conve-
nis de sector de l’agricultura, tant a Catalunya com a Espanya, coincideixen amb la mitjana anual 
d’hores pactada per aquest sector. En canvi, pel que fa als convenis amb un nombre total menor 
d’hores pactades, en el cas de Catalunya són els que pertanyen al sector de la indústria i a Espa-
nya són els del sector de la construcció. 
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TAULA III-30. Jornada anual mitjana pactada per sector d’activitat i àmbit funcional. Catalunya i Es-
panya, 2011 

Sector activitat Àmbit funcional Catalunya Espanya 

Agricultura Empresa 1.797,8 1.760,9 
  Sector 1.799,3 1.776,4 
  Total 1.799,3 1.776,4 
Indústria Empresa 1.717,1 1.706,2 
  Sector 1.754,5 1.757,1 
  Total 1.750,7 1.753,5 
Construcció Empresa 1.734,4 1.716,0 
  Sector 1.738,0 1.737,5 
  Total 1.738,0 1.737,2 
Serveis Empresa 1.687,1 1.704,2 
  Sector 1.770,6 1.771,5 
  Total 1.760,7 1.763,2 

Unitats: nombre d’hores. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació i del Ministeri de Treball i Seguretat Social. 

Si s’analitzen les dades segons l’àmbit funcional dels convenis, tant a Catalunya com a Espanya 
es pacta un nombre major d’hores en els convenis d’àmbit sectorial que no pas en els d’empresa, 
tal i com s’ha apuntat anteriorment. No obstant això, s’observen algunes diferències entre sectors 
d’activitat. 

A Catalunya, la diferència més notable d’hores entre els acords d’empresa i els sectorials es troba 
en el sector serveis (83,5 hores), seguit del sector de la indústria (37,5 hores), el de la construcció 
(3,6 hores) i, en darrer lloc, el de l’agricultura (1,5 hores). 

A Espanya, la diferència més significativa d’hores també es troba en el sector serveis (67,3 hores), 
seguida del sector de la indústria (50,9 hores), la construcció (21,5 hores) i, finalment, l’agricultura 
(15,5 hores). 

Tenint en compte la vigència dels convenis, tal i com es pot observar al gràfic següent, els acords 
de vigència anual són els que tenen un nombre més elevat d’hores pactades, de la mateixa mane-
ra que els anys anteriors. Tanmateix, s’observa un canvi, atès que, a diferència de l’any 2010, en 
els acords d’àmbit sectorial i en el total d’acords s’ha pactat un nombre més elevat d’hores en els 
acords plurianuals a partir del segon any de vigència que en els acords plurianuals en el seu pri-
mer any de vigència. En els acords d’àmbit d’empresa es manté la tendència dels anys anteriors i, 
per tant, en els acords plurianuals a partir del segon any de vigència es pacten menys hores que 
en els de primer any de vigència.  
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GRÀFIC III-26. Jornada anual mitjana segons la vigència de l’acord. Catalunya, 2011 
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Unitats: nombre d’hores. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

3.1.3. Salaris pactats en els convenis col·lectius  
En aquest apartat s’analitzen els increments salarials pactats i revisats en els acords col·lectius 
registrats durant l’any 2011, així com la clàusula automàtica. 

L’increment salarial pactat sobre la mitjana del total de convenis registrats fins al 31 de març de 
l’any 2012 a Catalunya ha estat del 2,5% i, un cop revisat, del 2,9%. En relació amb aquestes da-
des, cal tenir en compte que l’Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva 2010, 2011 i 2012, 
citat a l’edició anterior d’aquesta Memòria, va recomanar, com a referència per a l’any 2011, un in-
crement salarial situat en l’interval entre l’1% i el 2%. 

Si s’analitza l’increment salarial dels convenis per intervals, en la majoria, el 63,5% dels convenis, 
l’increment salarial revisat se situa entre el 0% i el 2%. En el 22,6% dels convenis se situa entre el 
2,01% i el 3%; en el 10,3%, entre el 3,01% i el 4%; en 1,8%, entre el 4,01% i el 5%; en el 0,6%, 
entre el 5,01% i el 7% i en el 0,3% dels convenis l’increment salarial pactat és superior al 7%. En 
el 0,6% dels convenis s’han pactat increments salarials negatius i, la resta, el 0,4%, es tracta de 
primers convenis. 

Tenint en compte l’IPC previst, el qual correspon a l’1% (valor inferior de l’interval d’increment sa-
larial recomanat per a l’any 2011 a l’Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva 2010, 2011 i 
2012), cal assenyalar que a la majoria dels acords, el 55%, l’increment salarial pactat se situa per 
sobre, seguint la tendència de l’any anterior. En el 30,8% dels acords, l’increment salarial pactat 
es troba per sota de l’IPC previst i a la resta, el 14,2%, l’increment salarial pactat equival al valor 
de l’IPC, tot i que, un cop revisat, és 0,82 punts percentuals superior. 
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TAULA III-31. Acords col·lectius i increment salarial segons IPC previst. Catalunya, 2011 

Interval increment salarial 
pactat Acords Increment salarial pactat Increment salarial revisat 

Sota IPC previst 279 0,04 0,40 
IPC previst 129 1,00 1,82 
Sobre IPC previst 499 2,75 3,11 
TOTAL  907 2,49 2,89 

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

Segons la naturalesa dels acords, els que tenen un increment salarial pactat superior (2,52%) són 
els acords estatutaris. En els acords/pactes de funcionaris i en els acords/pactes mixtos EBEP, els 
increments salarials pactats han estat del 0,12% i del 0,01%, respectivament. En comparació amb 
l’any anterior, es pot observar un canvi de tendència, atès que l’increment salarial pactat dels 
acords estatutaris fou 1,1 punts percentuals inferior i, en el cas dels acords/pactes de funcionaris i 
dels acords/pactes mixtos EBEP, va tenir signe negatiu. 

Segons l’àmbit funcional dels acords, s’observa que els acords d’àmbit de sector pacten un incre-
ment salarial (2,61%) superior que els acords d’empresa (1,35%), la qual cosa coincideix amb la 
tendència detectada en els darrers anys i pot explicar-se atès que els increments salarials en els 
acords de sector es realitzen sobre les taules salarials i, en canvi, el els acords d’empresa es pren 
com a referència el salari real. 

Pel que fa a la clàusula automàtica (de revisió salarial), la major part, el 60,3% dels acords, no en 
tenen, seguint la tendència de l’any anterior. Dels acords amb clàusula automàtica (el 39,7% del 
total d’acords), el 83,1% tenen clàusula retroactiva, l’11,7% tenen clàusula no retroactiva i la resta, 
el 5,2%, tenen clàusula variable. 

Si es diferencia per àmbit funcional, tal i com es pot observar a les taules següents, dels 769 
acords d’empresa, el 37,7% tenen clàusula automàtica i, dins d’aquesta categoria, en la major part 
dels casos, el 85,2% la clàusula és retroactiva. 

Pel que fa als 138 acords sectorials, el 50,7% tenen clàusula automàtica i en els 74,3% dels casos 
és de caire retroactiu. 

Si s’analitza l’existència de clàusula automàtica segons el nombre de persones treballadores afec-
tades pels acords, s’observa una diferència entre els acords d’empresa i els acords de sector, se-
guint la tendència de l’any anterior. Així, en els acords d’empresa, la major part de treballadors es-
tan afectats per acords sense clàusula automàtica. En canvi, en els acords sectorials, la majoria 
de treballadors/ores estan afectats per acords amb clàusula automàtica, si bé la diferència entre 
treballadors/ores afectats/ades per acords amb clàusula i sense clàusula és molt més significativa 
en els acords sectorials que en els acords d’empresa. 
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TAULA III-32. Increments salarials i persones treballadores afectades en acords d’empresa. Catalu-
nya, 2011 

  Acords 
Treballadors afec-

tats Increments salarials 

      Pactats Revisats 

Sense clàusula prevista 479 88.417 1,40 1,40 
Amb clàusula prevista 290 72.084 1,28 2,35 

No retroactiva 28 4.738 2,02 2,02 
Retroactiva 247 62.641 1,23 2,36 
                                                  
Variable 15 4.705 1,18 2,54 

Total 769 160.501 1,35 1,83 
Unitats: nombre d’acords, persones treballadores afectades i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

TAULA III-33. Increments salarials i persones treballadores afectades en acords de sector. Catalu-
nya 2011 

  Acords 
Treballadors afec-

tats Increments salarials 

      Pactats Revisats 

Sense clàusula prevista 68 323.809 2,32 2,32 
Amb clàusula prevista 70 1.206.938 2,69 3,18 

No retroactiva 14 562.814 3,66 3,66 
Retroactiva 52 625.731 1,85 2,78 
                                                  
Variable 4 18.393 1,18 2,09 

Total 138 1.530.747 2,61 3 
Unitats: nombre d’acords, persones treballadores afectades i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 
 

Seguint la tendència dels anys anteriors, tant en els acords empresarials com en els sectorials 
amb clàusula automàtica, la major part de les persones treballadores estan afectades per acords 
amb clàusula retroactiva, si bé el percentatge és més elevat en els acords sectorials. En el 86,9% 
de les persones treballadores per acords d’àmbit empresarial amb clàusula automàtica, aquesta 
clàusula és retroactiva. Pel que fa als acords sectorials, el 51,8% dels treballadors/es amb clàusu-
la automàtica, estan afectats per acords amb clàusula retroactiva.  

En relació amb l’increment salarial pactat, en els acords d’empresa és més elevat l’increment sala-
rial pactat en els acords sense clàusula automàtica que en els acords amb clàusula. En canvi, els 
acords amb clàusula prevista d’àmbit sectorial disposen d’un increment salarial major que els 
acords sense clàusula prevista, seguint la tendència de l’any anterior. No obstant això, dins de les 
tipologies d’acords amb clàusula prevista, tant en els acords d’empresa com en els de sector, són 
els acords amb clàusula prevista no retroactiva els que el tenen més elevat. En canvi, un cop revi-
sat l’increment salarial, en el cas dels acords d’empresa, és més elevat l’increment salarial en els 
acords amb clàusula prevista retroactiva. En canvi, en els acords d’àmbit sectorial, l’increment sa-
larial revisat en els acords amb clàusula no retroactiva segueix essent més elevat que en els 
acords amb clàusula retroactiva. 
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Pel que fa a l’anàlisi dels increments salarials pactats segons la vigència dels acords, cal assenya-
lar que l’increment salarial més elevat es dóna en els acords plurianuals a partir del segon any de 
vigència (2,6%, enfront del 2,14% en els acords de nova signatura), que són els que afecten un 
nombre més elevat de persones treballadores. 

Si s’analitzen els increments salarials segons l’àmbit territorial de l’acord, s’observa un canvi de 
tendència respecte de l’any anterior, atès que Barcelona és la província que registra un major in-
crement salarial (2,6%), a diferència de l’any anterior, en què ocupava el darrer lloc. El segon lloc 
l’ocupa Lleida (2,4%), seguida de Tarragona (2,1%) i, en darrer lloc, Girona (2,%). Pel que fa als 
acords sense clàusula automàtica, Lleida ha estat la província amb un increment salarial més ele-
vat (2,3%) i Girona la que ha tingut un increment menor (1,83%). Quant als acords amb clàusula 
automàtica no retroactiva, Barcelona ha estat la que ha tingut un increment salarial major (3,88%) i 
Tarragona la que l’ha tingut menor (2,3%). En relació amb els acords amb clàusula automàtica re-
troactiva, Lleida ocupa el primer lloc (2,07%), amb 0,1 punts percentuals més que Tarragona, que 
ocupa el darrer lloc. Finalment, pel que fa als acords amb clàusula variable, Lleida és la província 
amb l’increment més elevat (1,33%) i Barcelona i Tarragona són les que tenen l’increment menor 
(en ambdós casos, de l’1,16%). 

Pel que fa als sectors d’activitat econòmica als quals pertanyen els acords, s’observa un canvi de 
tendència respecte de l’any anterior, en què el sector amb un increment salarial més elevat va ser 
la construcció. Enguany, l’increment més elevat l’ha registrat el sector de la indústria (3,4%), se-
guit de la construcció (2,42%), els serveis (2,07%) i, en darrer lloc, l’agricultura (1,1%). 

3.2. La conflictivitat laboral 

3.2.1. Vagues i tancaments patronals 
Vagues 

En aquest apartat s’analitzen les vagues i els tancaments patronals produïts durant l’any 2011, 
segons les dades publicades pel Departament d’Empresa i Ocupació,48 actualitzades a 11 de maig 
de 2012. 

Segons aquestes dades, l’any 2011 s’han produït 121 vagues, 21 menys que l’any anterior. Tam-
bé s’ha produït un decrement interanual pel que fa a les persones treballadores participants en les 
vagues, si bé han augmentat el nombre d’hores no treballades per treballador/a. Aquestes dades 
suposen un canvi de tendència respecte de l’any anterior, en què es va produir un augment inter-
anual del nombre de vagues i del nombre de persones participants en aquestes i un decrement del 
nombre d’hores no treballades.  

Totes les vagues han estat amb preavís i han afectat 69.877 persones treballadores, el 49,8% 
menys que l’any anterior. Pel que fa a les jornades i hores no treballades, s’ha produït un incre-
ment del 22,4% i del 21,8%, respectivament. Pel que fa a les hores no treballades per persona 
treballadora, també s’ha produït un increment del 137,5%.  

 

                                                
48 Estadística de vagues i tancaments patronals, dades gener-desembre de 2011 (data d’actualització, 11.05.2012). Observatori 
d’Empresa i Ocupació, 2012. 
http://www20.gencat.cat/docs/observatoritreball/Generic/Documents/Treball/Estadistica/Vagues/2011/Arxius/Vagues2011anual.pdf 

http://www20.gencat.cat/docs/observatoritreball/Generic/Documents/Treball/Estadistica/Vagues/2011/Arxius/Vagues2011anual.pdf�
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GRÀFIC III-27. Evolució del nombre de vagues amb incidència a Catalunya, treballadors/ores partici-
pants i jornades no treballades. Catalunya, 2000-2011 
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                                                     Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Pel que fa als sectors d’activitat i, de la mateixa manera que l’any anterior, s’ha produït un decre-
ment del nombre de vagues en el sector de la indústria (enguany n’hi ha hagut 19 menys). En el 
cas dels serveis, n’hi ha hagut una menys. Aquest fet representa un canvi de tendència respecte 
de l’any anterior en què es va produir un increment interanual de 15 vagues en aquest sector. Pel 
que fa al sector de l’agricultura, enguany no s’ha produït cap vaga, igual que l’any anterior, i, fi-
nalment, en el cas de la construcció, tampoc s’ha produït cap vaga, a diferència de l’any 2010, en 
què se’n va produir una. 

Quant a les persones treballadores participants en les vagues, a diferència de l’any anterior, 
s’observa un decrement en la indústria i els serveis. En el cas de l’agricultura i la construcció, tal i 
com s’ha comentat anteriorment, no s’ha produït cap vaga. En el cas dels serveis hi ha hagut el 
55,7% menys de treballadors participants i, pel que fa a la indústria, el decrement ha estat del 
21,9%. En relació amb l’índex d’incidència, a diferència de l’any anterior, s’ha produït un increment 
notable en el cas del sector serveis, atès que l’índex ha passat del 27,1%, l’any 2010, al 44,3%. 
En canvi, en el sector industrial s’ha produït un decrement significatiu, del 86,5% al 28,2%. 

Pel que fa a les hores no treballades per persona treballadora, també s’observa un canvi de ten-
dència respecte de l’any anterior ja que, tant en el cas del sector serveis com del sector industrial, 
es produeix un increment del nombre d’hores. Així doncs, pel que fa al sector serveis hi ha hagut 
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un increment interanual de 13 hores no treballades i, en el cas del sector industrial, l’augment ha 
estat de 6 hores. 

De l’anàlisi segons els subsectors d’activitat econòmica als quals pertanyen les vagues se’n des-
prèn que, de la mateixa manera que al 2010, el de la metal·lúrgia ha estat el més conflictiu, amb 
20 vagues, 5 menys que l’any anterior. Els subsectors de vehicles de motor, remolcs i semire-
molcs i el de telecomunicacions el segueixen, amb 10 vagues en ambdós casos. Pel que fa al de 
vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, s’han produït 8 vagues menys que l’any anterior i, en el 
cas de les telecomunicacions, s’ha produït un increment de 8 vagues. Destaca també un incre-
ment significatiu del nombre de vagues en les activitats relacionades amb l’ocupació, atès que 
l’any passat va haver-n’hi 5 i enguany se n’han registrat 12. En relació amb el transport terrestre i 
per canonades, on l’any anterior va haver-hi 18 vagues, enguany només n’hi ha hagut 5. Pel que 
fa a les persones treballadores participants, cal ressaltar que s’ha produït un decrement interanual 
molt significatiu (63.630 treballadors/es menys) en el sector de l’educació, que els anys 2009 i 
2010 va ser el sector amb més treballadors/ores participants. En canvi, hi ha hagut un augment de 
10.495 persones treballadores participants en el subsector de les activitats sanitàries. 

L’índex d’incidència de les vagues ha estat del 38,3%, la qual cosa representa un increment de 7,5 
punts percentuals respecte de l’any anterior i un canvi de tendència en comparació amb la variació 
interanual 2009-2010. Segons l’àmbit funcional de les vagues, les convocades per algun/s centres 
d’una empresa són les que tenen l’índex d’incidència més elevat (71%), seguint la tendència de 
l’any anterior. No obstant això, enguany l’índex d’incidència ha augmentat 6,5 punts percentuals. A 
diferència de l’any anterior, enguany es constata un increment de l’índex d’incidència de les va-
gues convocades per tots els centres d’una empresa, atès que l’any passat va ser del 21,1% i en-
guany és del 39,4%. Pel que fa a l’índex d’incidència de les vagues d’àmbit sectorial, s’ha produït 
un lleuger increment interanual, de 0,7 punts percentuals. De la mateixa manera que l’any anterior, 
l’estadística sobre vagues no ha registrat cap vaga convocada pel conjunt d’empreses d’un grup ni 
cap vaga general. 

Pel que fa als tipus d’empresa, la major part de les vagues, el 86%, s’han produït a l’empresa pri-
vada, si bé la que ha tingut un índex d’incidència més elevat (del 65,1%) ha estat l’única vaga que 
s’ha produït a les administracions locals. Pel que fa a l’àmbit del conveni de les empreses on s’ha 
produït la vaga, en el 57% de les vagues el conveni és de sector; en el 36,4%, d’empresa, en el 
5,8%, de centre de treball i en el 0,8% restant, no existeix conveni. 

Quant als motius de les vagues, tal i com es pot observar al gràfic següent, el nombre més elevat 
l’han tingut les causades per l’anunci de cessament de l’activitat de l’empresa. Enguany no s’ha 
registrat cap vaga per interpretació de les clàusules del conveni vigent ni per accident laboral, se-
guretat i higiene, a diferència de l’any anterior, en què se’n van registrar 2 i 4, respectivament. 
D’altra banda cal destacar tres decrements significatius: del 50% de les vagues causades per 
acomiadaments sancions o mesures disciplinàries i per millores independents del conveni; del 
42,9% de les vagues causades per expedients de regulació d’ocupació i del 36,7% de les vagues 
per impagament de salaris. En canvi, hi ha hagut un increment del 63,6% de les vagues motivades 
per causes d’organització de sistemes de treball. 
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GRÀFIC III-28. Vagues amb incidència a Catalunya segons motivació. Catalunya, 2011 
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Unitats: nombre de vagues. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació 
 

Segons l’àmbit territorial on s’han dut a terme les vagues, es confirma la tendència dels anys ante-
riors, és a dir, la majoria de vagues (enguany, el 62,8%), són d’àmbit municipal, tot i que s’ha pro-
duït un decrement de 7,6 punts percentuals respecte de l’any anterior. De la mateixa manera que 
els anys anteriors, les vagues en què participen més treballadors/ores (el 45,4% del total) són les 
d’àmbit comunitari, si bé s’ha produït un decrement del 58,2% respecte dels treballadors/ores par-
ticipants l’any anterior. S’ha produït un increment de les persones treballadores participants en les 
vagues d’àmbit provincial (del 4,5%), si bé aquest ha estat més moderat que el creixement que es 
va constatar l’any anterior. Pel que fa a l’índex d’incidència, les que el tenen més elevat (84,5%) 
són les vagues d’àmbit municipal, tot i que s’ha produït un decrement de 3,1 punts percentuals 
respecte de l’any anterior. També es detecten decrements de l’índex d’incidència en el cas de les 
vagues d’àmbit provincial (de 24,2 punts percentuals) i de les d’àmbit estatal (d’11,2 punts percen-
tuals). En canvi, pel que fa a les vagues d’àmbit comunitari, l’índex d’incidència ha tingut un aug-
ment notable, de 20,9 punts percentuals. 

Pel que fa a l’àmbit provincial de les vagues, la major part s’han produït a Barcelona, seguida de 
Girona, Tarragona i Lleida, tal i com es pot observar a la taula següent. Respecte de l’any anterior, 
han augmentat les vagues a Girona i Tarragona, però han disminuït a Barcelona i Lleida. Pel que 
fa als centres de treball convocats, cal destacar que s’ha produït un decrement interanual molt 
significatiu, sobretot a Barcelona, atès que s’han convocat 3.449 centres menys i 172.415 treba-
lladors menys. Aquestes dades contrasten amb les de l’any anterior, en què es va registrar un in-
crement interanual dels centres convocats, així com de les plantilles. 

 

 

 

 



MERCAT DE TREBALL 

65 

TAULA III-34. Nombre de vagues segons l’àmbit territorial, centres de treball convocats i plantilla 
convocada. Catalunya, 2010-2011 

      Centres de treball convocats 

Àmbit territorial Àmbit territorial Vagues Centres  Plantilla 

Barcelona 2010 137 7.919 320.666 
  2011 110 4.470 148.251 
Girona 2010 22 1.755 42.628 
  2011 28 269 15.730 
Lleida 2010 22 1.680 33.749 
  2011 14 20 5.297 
Tarragona 2010 24 1.985 48.354 
  2011 27 260 11.473 

Unitats: nombre de vagues, centres i treballadors/es convocats/es. 
Nota: En aquesta taula tots els conflictes estan desagregats provincialment, és a dir, a més dels conflictes d’àmbit provincial, aquells 
conflictes d’àmbit de comunitat autònoma o d’àmbit estatal estan desagregats per províncies. S’observaran diferències entre el nombre 
de conflictes desagregats territorialment que comptabilitza el Departament d’Empresa i Ocupació i els que comptabilitza el Ministeri 
d’Ocupació  i Seguretat Social, atès els diferents criteris que es tenen. Mentre el Ministeri imputa un conflicte supraprovincial a totes les 
províncies convocades, tant si té incidència en la província com si no en té, el Departament només el computa en les províncies en les 
quals té incidència. Tot això provoca que, pel que fa al nombre de vagues, centres convocats i plantilla convocada, la suma de les qua-
tre províncies no quadri amb el total de Catalunya. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 
 

Quant a la finalització de les vagues, de les 121 vagues que s’han dut a terme a Catalunya, n’han 
acabat 112. Les formes d’acabament han estat les següents: 74 vagues han acabat per finalització 
del temps fixat en la convocatòria; 31 han acabat per negociació directa entre les parts; 3, per de-
cisió dels treballadors; 3, per mediació de tercers i la vaga restant ha acabat per altres motius no 
determinats. De la mateixa manera que l’any anterior, enguany no hi ha hagut cap vaga finalitzada 
per tancament patronal. 

Segons el resultat de les vagues, la majoria, és a dir, 76 vagues, han acabat sense acord i només 
una, amb acord. La resta, 33 vagues, han acabat sense predomini de cap de les parts. 

Tancaments patronals 

Enguany s’ha produït un tancament patronal, a diferència de l’any anterior, en què se’n van produir 
tres. Aquest tancament ha estat amb preavís i ha afectat 6 persones treballadores. Les jornades i 
hores no treballades han estat 12 i 96, respectivament. Les hores no treballades per persona tre-
balladora han estat 16 i l’índex d’incidència, del 100%. L’àmbit territorial ha estat Barcelona. 

3.2.2. Solució extrajudicial de conflictes 

3.2.2.1. Conciliacions individuals i col·lectives 
En aquest apartat s’analitzen les conciliacions, individuals i col·lectives, enteses com l’intent obli-
gatori d’avinença entre els interessos en conflicte de treballadors/ores i d’empreses amb la inter-
venció de l’Administració en matèria derivada del contracte de treball i de la interpretació de les 
normes que regulen les relacions laborals. Les dades49 sobre conciliacions col·lectives s’obtenen 
dels fulls estadístics que els Serveis Territorials emplenen mensualment, i que el Servei d’Estudis i 
                                                
49 Informació estadística en matèria de conciliacions, dades de l’any 2011 (data d’actualització, 23.03.2012). Departament d’Empresa i 
Ocupació, 2012. 
http://www20.gencat.cat/docs/observatoritreball/Generic/Documents/Treball/Estadistica/Conciliacions%20individuals%20i%20col_/2011
/Arxius/conciliacions2011anual.pdf 

http://www20.gencat.cat/docs/observatoritreball/Generic/Documents/Treball/Estadistica/Conciliacions%20individuals%20i%20col_/2011/Arxius/conciliacions2011anual.pdf�
http://www20.gencat.cat/docs/observatoritreball/Generic/Documents/Treball/Estadistica/Conciliacions%20individuals%20i%20col_/2011/Arxius/conciliacions2011anual.pdf�
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Estadístiques del Gabinet Tècnic depura; posteriorment s’elaboren les estadístiques correspo-
nents. Pel que fa a les conciliacions individuals, tal i com es va comentar a l’edició passada 
d’aquesta Memòria, a partir de 2010 les dades s’obtenen de l’explotació de l’aplicació de gestió de 
conciliacions que el Servei d’Estudis i Estadístiques del Gabinet Tècnic fa mensualment.  

Conciliacions individuals 

Enguany n’hi ha hagut 88.941, la qual cosa representa un decrement del 5,5% respecte de l’any 
2010. L’any anterior també es va detectar una variació interanual decreixent (del 16,8%), si bé va 
ser més accentuada que la que s’observa enguany. 

Pel que fa als motius per presentar les conciliacions (acomiadaments, sancions, reclamacions de 
quantitat i motius diversos), es constaten decrements en els quatre motius, seguint la tendència de 
l’any anterior. No obstant, això, en el cas de les conciliacions per acomiadament s’observa una di-
ferència significativa respecte de l’any anterior, atès que enguany han disminuït el 3,9% i l’any 
passat es va detectar un decrement del 26,2%. Les conciliacions per sancions han disminuït 
l’1,7%; les conciliacions per reclamacions de quantitat han disminuït el 4,1% i, pel que fa a les 
causades per motius diversos, s’ha produït un decrement del 21,9%. 

TAULA III-35. Conciliacions individuals segons els motius i la forma d’acabament. Catalunya, 2010-
2011 

  Acomiadaments Sancions 

  2010 2011 2010 2011 

Amb avinença 11.852 10.346 272 244 
Sense avinença 10.539 11.790 1.454 1.472 
Sense efectes 11.746 10.700 955 892 
No presentades 1.311 1.129 117 126 
Desistides 848 906 50 65 
TOTAL 36.296 34.871 2.848 2.799 

  Reclamacions de quantitat Diversos 

  2010 2011 2010 2011 

Amb avinença 3.688 3.540 436 230 
Sense avinença 13.564 16.831 4.153 3.198 
Sense efectes 26.804 22.107 2.983 2.377 
No presentades 1.818 1.572 363 310 
Desistides 991 880 180 226 
TOTAL 46.865 44.930 8.115 6.341 

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

Quant a la forma d’acabament de les conciliacions individuals, l’any 2011 es manté la tendència 
observada durant els anys anteriors i, per tant, el percentatge més elevat de les conciliacions, el 
40,6% sobre el total, correspon a les conciliacions intentades sense efecte, és a dir aquelles que 
es produeixen quan no apareix la part o les parts demandades. D’altra banda, continua existint un 
percentatge més elevat de conciliacions sense avinença (el 37,4% sobre el total) que amb avinen-
ça (el 16,1% sobre el total). Les conciliacions considerades i no presentades i les desistides i al-
tres representen el 3,5% i el 2,3%, respectivament. En comparació amb l’any 2010, destaca un in-
crement de les conciliacions sense avinença, del 12,1%, i de les desistides i altres, en aquest cas, 
més moderat (del 0,4%). Aquestes dades apunten un canvi de tendència, si tenim en compte que 
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l’any passat hi va haver un decrement interanual pel que fa a aquestes formes d’acabament. En 
canvi, l’any 2011 s’ha produït un decrement pel que fa a la resta de formes d’acabament, de la 
mateixa manera que l’any anterior. 

Si s’analitzen les formes d’acabament per motiu de la conciliació, en el cas de les conciliacions per 
acomiadament, el 29,7% acaben amb avinença i s’ha produït un decrement interanual del 12,7% 
pel que fa a aquest tipus de conciliacions. En canvi, a diferència de l’any anterior, les conciliacions 
per acomiadament amb avinença han augmentat l’11,9%. De les conciliacions per sancions, la 
major part, és a dir, el 52,6%, acaben sense avinença. En el cas de les conciliacions per reclama-
cions de quantitat s’observa un predomini de les intentades sense efecte, que representen el 
49,2% sobre el total de conciliacions per aquest motiu. Pel que fa a aquestes conciliacions, 
s’observa un augment considerable de les que acaben sense avinença, del 24,1% respecte de 
l’any 2010. En el cas de les conciliacions per motius diversos, les més nombroses són les que 
acaben sense avinença (representen el 50,4% del total de conciliacions per aquest motiu), si bé 
s’ha produït un decrement del 23% respecte de l’any anterior. 

En relació a les quantitats acordades en les conciliacions individuals, tal i com es pot observar a la 
taula següent, s’ha produït un decrement del 18,8% respecte de les quantitats acordades l’any an-
terior, en què també es va produir un decrement interanual, si bé aquest fou més significatiu (del 
47,3%). Segons la desagregació de les dades segons el motiu de la conciliació, s’ha produït un 
decrement en tots els casos, excepte en les conciliacions per sancions, atès que l’any anterior no 
es va acordar cap quantitat per aquest motiu i enguany s’han acordat 1.000 euros. Pel que fa les 
conciliacions per acomiadaments, s’ha produït un decrement del 18,4% de les quanties respecte 
de l’any anterior. En el cas de les quanties acordades per reclamacions i per motius diversos, els 
decrements han estat del 23% i del 51,7%, respectivament. 

Quant a la demarcació territorial on es produeix la conciliació i segons les quanties acordades, es 
produeixen decrements en tots els casos, excepte en el cas de les conciliacions per motius diver-
sos de Lleida i Tarragona (increment del 179,7% i del 15,2%, respectivament) i en el cas de les 
conciliacions per sancions a la demarcació de Girona on, tal i com s’ha ressaltat anteriorment, la 
quantia acordada passa de 0 a 1.000 euros. 

TAULA III-36. Quantitats acordades per motiu de la conciliació i demarcació territorial 

  Acomiadaments Sancions 

  2010 2011 2010 2011 

Barcelona 376.191.723,1 310.328.264,9 0,0 0 
Girona 12.241.229,1 8.849.468,1 0,0 1.000 
Lleida 8.237.034,0 4.416.004,8 0,0 0 
Tarragona 17.270.864,3 14.193.983,6 0,0 0 
Catalunya 413.940.850,5 337.787.721,3 0,0 1.000 
  Reclamació de quantitats Diversos  

  2010 2011 2010 2011 

Barcelona 16.858.510,1 14.767.776,3 1.240.016,5 588.248,8 
Girona 4.767.689,6 1.830.879,7 645.302,9 207.209,4 
Lleida 773.894,0 650.465,7 22.096,6 61.804,5 
Tarragona 1.322.853,9 1.016.257,3 95.722,4 110.297,3 
Catalunya 23.722.947,6 18.265.379 2.003.138,3 967.560 

Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 
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Conciliacions col·lectives 

Enguany s’han dut a terme 176 conciliacions col·lectives, la qual cosa representa un decrement 
del 7,9% respecte de l’any anterior i confirma la tendència a la baixa observada els darrers dos 
anys. En canvi, pel que fa a les empreses (196) i persones treballadores afectades (68.867), s’ha 
produït un decrement del 13,3% i del 34%, respectivament. Aquestes dades contrasten amb les de 
l’any anterior, en què es va observar un increment del 2,7% i del 20%, respectivament. 

TAULA III-37. Conciliacions col·lectives en via administrativa i empreses i persones treballadores 
afectades segons el resultat de la conciliació. Catalunya, 2010-2011 

  Conciliacions Empreses Treballadors 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Amb avinença 10 2 16 3 3.838 37 
Sense avinença 149 135 154 155 69.656 61.546 
Intentades sense efectes 25 34 49 33 27.864 6.939 
No presentats a la concilia-
ció 3 0 3 0 462 0 
Desistides i altres 4 5 4 5 3.236 345 
TOTAL 191 176 226 196 105.056 68.867 

Unitats: nombre de conciliacions, d’empreses i de persones treballadores afectades. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Pel que fa a la forma d’acabament de les conciliacions col·lectives, tal i com es desprèn de la taula 
anterior, es manté la tendència dels anys anteriors i, per tant, la major part, el 76,7%, acaben sen-
se avinença. També la major part de les empreses (el 79,1%) i persones treballadores (el 89,4%) 
estan afectades per les conciliacions que acaben sense avinença. Respecte de l’any 2009, 
s’observa un decrement significatiu del nombre de conciliacions (del 80%), empreses afectades 
(del 81,3%) i persones treballadores afectades (del 99%) de les conciliacions amb avinença. 
Quant a les conciliacions sense avinença, s’observa un decreixement moderat pel que fa al nom-
bre de conciliacions i de persones treballadores afectades (del 9,4% i de l’11,6%, respectivament) 
i un petit creixement (del 0,6%) pel que fa a les empreses afectades. També cal destacar que en-
guany no hi ha hagut cap conciliació en la qual la part promotora no hagi comparegut a l’acte, a di-
ferència de l’any anterior. Pel que fa a les conciliacions intentades sense efectes, han augmentat 
el 36% el nombre de conciliacions, però ha disminuït el nombre d’empreses i treballadors/ores 
afectats, el 32,7% i el 75,1%, respectivament. Finalment, en el cas de les conciliacions desistides i 
altres ha augmentat lleugerament el nombre de conciliacions i d’empreses afectades, però s’ha 
produït un descens del 89,3% pel que fa a les persones treballadores afectades. 

Segons l’àmbit territorial on s’han produït les conciliacions col·lectives, tal i com ha succeït els 
anys anteriors, la major part, el 83,5%, s’han produït a Barcelona. El 4% s’han produït a Girona; el 
0,6%, a Lleida i la resta, l’11,9%, a Tarragona. En comparació amb l’any anterior, s’ha produït un 
decrement a tots els àmbits, excepte a Tarragona, on hi ha hagut un increment del 200% de les 
conciliacions. Pel que fa als decrements, el més rellevant ha estat el de Lleida, del 83,3%. Quant a 
les empreses i persones treballadores afectades, destaca també l’increment que s’ha produït a 
Tarragona, del 316,7% i el 186%, respectivament. 

Si s’analitzen les conciliacions col·lectives segons el sector econòmic, el 47,7% s’han produït en el 
sector de la indústria; el 44,3%, en el sector serveis; el 4,5%, en el de l’agricultura i el 3,5% res-
tant, en el de la construcció. Per divisió econòmica, les activitats més destacades són les indústri-
es químiques, amb 18 conciliacions; les activitats sanitàries, amb 15 conciliacions i la metal·lúrgia, 
amb 11 conciliacions.  
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3.2.2.2. Mediacions 
L’any 2011 a Catalunya s’han dut a terme 409 mediacions, la qual cosa ens permet afirmar que es 
manté la tendència a la baixa observada ja l’any anterior. Així doncs, enguany hi ha hagut una va-
riació interanual del -19,3% respecte de l’any 2010. 

Les mediacions es poden classificar com a: conseqüència d’una vaga, d’un conflicte col·lectiu o bé 
d’altres tipus de conflictes laborals. Tal i com va succeir l’any anterior, la major part de les media-
cions, el 47,2%, s’han dut a terme com a conseqüència d’una vaga. El 34,7% han estat originades 
per conflictes col·lectius i la resta, el 18,1%, han estat causades per altres tipus de conflictes labo-
rals. Respecte de l’any anterior, seguint la tendència de l’any anterior, el decrement més significa-
tiu el trobem en el cas de les mediacions causades per altres tipus de conflictes (-146,2%). Pel 
que fa a les mediacions causades per vaga i per conflictes col·lectius, els decrements han estat 
del 20% i del 57,1%, respectivament. 

Quant a la forma d’acabament, predomina la manca d’acord. Així, de les 193 mediacions que 
s’han dut a terme com a conseqüència d’una vaga, el 54,9% han acabat sense acord; el 36,8% 
amb acord i la resta, el 8,3%, amb reunions prèvies a l’acord. Pel que fa a les 142 mediacions ori-
ginades per conflictes col·lectius, la majoria, el 95,8% han acabat sense acord; el 2,1%, amb acord 
i, la resta, el 2,1%, amb reunions prèvies a l’acord. Finalment, de les 74 mediacions causades per 
altres tipus de conflictes, el 40,5% han acabat sense acord; el 25,7%, amb acord i la resta, el 
33,8%, amb reunions prèvies a l’acord. 

TAULA III-38. Mediacions dutes a terme per l’autoritat laboral catalana segons el tipus de conflicte i 
l’òrgan mediador. Catalunya, 2010-2011 

  Vagues Conflictes Altres tipus  Total 

      col·lectius         

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Direcció General de Relacions Laborals 80 64 14 6 13 32 107 102 
Serveis Territorials de Barcelona 169 104 139 123 27 18 335 245 
Serveis Territorials de Girona 12 18 9 6 19 16 40 40 
Serveis Territorials de Lleida 3 2 4 1 0 0 7 3 
Serveis Territorials de Tarragona 8 5 3 6 1 6 12 17 
Serveis Territorials de Terres de l'Ebre 5 0 1 0 0 2 6 2 
TOTAL 277 193 170 142 60 74 507 409 

Unitats: nombre de mediacions. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació. 

Del total de mediacions, el 24,9% les ha dut a terme la Direcció General de Relacions Laborals de 
la Generalitat de Catalunya. De les mediacions que han tingut lloc als Serveis Territorials, la majo-
ria, el 59,9%, han tingut lloc a Barcelona, seguint la tendència dels anys anteriors. A Girona s’han 
dut a terme el 9,8% de les mediacions; a Tarragona, el 4,2%; a Lleida, el 0,7% i, finalment, a les 
Terres de l’Ebre, el 0,5%. Respecte de l’any anterior, s’han produït decrements, tant a la Direcció 
General com als Serveis Territorials. Tot i així, els més destacats són el cas de les Terres de 
l’Ebre (-66,7%) i Lleida (-57,1%). En el cas de la Direcció General el nombre de mediacions s’ha 
mantingut més estable, atès que només han disminuït el 4,7%. 

3.2.2.3. Activitat del Tribunal Laboral de Catalunya 
En aquest apartat s’analitza l’activitat duta a terme pel Tribunal Laboral de Catalunya (en enda-
vant, TLC), sistema extrajudicial i extraadministratiu de solució de la conflictivitat laboral, configurat 
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com un instrument de resolució de conflictes de treball, la finalitat del qual és objectivitzar al mà-
xim el conflicte laboral, cercant la proporció de la raó de les posicions de les parts i oferint soluci-
ons ràpides i eficaces. 

Segons les dades d’informació estadística que publica el TLC,50 en el decurs de l’any 2011 aquest 
ha tramitat 1.015 expedients, els quals han afectat 1.907 empreses i 381.802 persones treballado-
res. Respecte de l’any anterior, s’observa un canvi de tendència, atès que s’ha produït un decre-
ment, tant pel que fa al nombre d’expedients tramitats, com, de manera més significativa, pel que 
fa al nombre d’empreses i persones treballadores afectades, tal i com es pot observar al gràfic se-
güent. En aquest sentit, enguany s’ha produït un decrement del 12,3% pel que fa al nombre 
d’expedients tramitats pel Tribunal. Pel que fa a les empreses i persones treballadores afectades, 
el decrement ha estat del 91,6% i del 45%, respectivament. 

GRÀFIC III-29. Evolució de l’activitat del TLC, 2000-2011 
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Unitats: nombre d’expedients. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del TLC. 
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Unitats: nombre d’empreses. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del TLC. 

Persones treballadores afectades pels expedients 
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                                                     Unitats: nombre de persones. 
                                                     Font: elaboració pròpia a partir de les dades del TLC. 

 

Tal i com succeïa els anys anteriors, la majoria dels expedients tramitats, el 97,8%, han estat con-
ciliacions i la resta, el 2,2%, arbitratges. També s’observa un canvi de tendència respecte de l’any 
2009, tant pel que fa al nombre de conciliacions com d’arbitratges, el qual es tradueix en un de-
crement. En el cas dels arbitratges ha estat del 31,2% i, pel que fa a les conciliacions, de l’11,7%. 

                                                
50 Informació estadística 2011. Tribunal Laboral de Catalunya, 2012. http://www.tribulab.cat/estadistiques/ 

http://www.tribulab.cat/estadistiques/�
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GRÀFIC III-30. Activitat del TLC, 2010-2011 
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Unitats: nombre d’arbitratges i conciliacions. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del TLC. 
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Unitats: nombre de conciliacions. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del TLC. 

 

Pel que fa al nombre d’empreses i persones treballadores afectades també s’observa un canvi de 
tendència respecte de l’any 2010, tal i com s’ha comentat anteriorment, ja que es produeix un de-
crement, tant en el cas de les conciliacions com dels arbitratges. Endemés, els decrements més 
significatius de l’any 2011 coincideixen amb els increments més notables detectats l’any anterior, 
és a dir, el cas de les persones treballadores afectades pels arbitratges i de les empreses afecta-
des per les conciliacions.  

Així doncs, els 22 arbitratges produïts l’any 2011 han afectat 23 empreses, el 28,1% menys que 
l’any anterior, i 2.335 persones treballadores, el 78,6% menys que l’any 2010. 

Les 993 conciliacions que s’han dut a terme durant l’any 2011 han afectat 1.884 empreses, el 
91,7% menys que l’any anterior, i 379.467 persones treballadores, el 44,5% menys que l’any 
2010. 

Del total de les conciliacions, la majoria, el 74,7%, han estat col·lectives i la resta, el 25,3%, indivi-
duals. De les 132 conciliacions individuals, 19 han estat tramitades pel Tribunal TRADE de Cata-
lunya. De les 861 conciliacions col·lectives, 60 s’han tramitat a causa d’una vaga i el 53,4% 
d’aquestes han acabat sense acord, la qual cosa representa un increment de 4,8 punts percentu-
als respecte de les vagues acabades sense avinença l’any 2010. D’altra banda, enguany l’1,1% de 
les conciliacions amb vaga han acabat amb acord parcial, a diferència de l’any anterior, en què no 
n’hi va haver cap amb aquesta forma d’acabament. Pel que fa a les 801 conciliacions col·lectives 
sense vaga, el 85,6% han estat tramitacions efectives i, d’aquestes, el 52,3% han acabat sense 
acord, el 46,6% amb acord parcial i l’1,1% amb acord parcial. De les tramitacions no efectives (el 
14,4% restant), el 77,6% han estat intentades sense efecte, el 12,1% desistides i el 10,3% arxiva-
des.  

Pel que fa al resultat de les conciliacions, la major part, és a dir, el 84,4%, han estat tramitacions 
efectives. D’aquestes, tal i com es pot observar al gràfic anterior, el 53,9% ha acabat sense acord, 
el 45,1%, amb acord i la resta, l’1%, amb acord parcial. El 15,6% han estat tramitacions no efecti-
ves, de les quals el 78,7% s’han intentat sense efecte, el 9,7% s’han desistit i l’11,6% s’han arxi-
vat.  

Si es distingeix segons si les conciliacions són individuals o col·lectives, s’observa que, pel que fa 
a les conciliacions col·lectives, el 86,2% han estat tramitacions efectives i la resta, el 13,8%, trami-
tacions no efectives. Quant a les conciliacions individuals, el 72,7% han estat tramitacions efecti-
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ves i la resta, el 27,3%, no efectives. Tal i com s’ha dit anteriorment, l’11,4% de les conciliacions 
individuals han estat tramitades pel Tribunal TRADE. La majoria d’aquestes, el 78,9%, han estat 
tramitacions efectives, tot i que el 93,3% han estat sense acord. Pel que fa a les tramitacions no 
efectives (el 21,1% restant), han estat totes intentades sense efecte. En relació a les conciliacions 
individuals no tramitades pel Tribunal TRADE, el 71,7% han estat tramitacions efectives; 
d’aquestes, el 51,9% han estat sense acord i la resta, el 48,1%, amb acord. Pel que fa a les trami-
tacions no efectives (el 28,3% restant), el 78,1% han estat intentades sense efecte, el 18,8% han 
estat arxivades i el 3,1%, desistides.  

De l’evolució interanual de les conciliacions realitzades pel TLC durant els anys 2010 i 2011, tal i 
com es pot observar en el gràfic anterior, es constata un canvi de tendència respecte dels anys 
anteriors, atès que es produeix un decrement de les conciliacions efectives sense acord (del 16%) 
i un decrement de les conciliacions no efectives (del 16,7%). 

Segons l’àmbit territorial i seguint la tendència observada els anys anteriors, Barcelona és la pro-
víncia amb un nombre més elevat d’expedients, ja que s’hi produeix el 87,3% de l’activitat del TLC. 
No obstant això, l’any 2011 es produeix un decrement del 9,7% respecte de l’any 2010. En segon 
lloc, la província de Girona té el 7% dels expedients, el 20,2% menys que a l’any anterior. Tarra-
gona en té el 4,5% i Lleida, l’1,2%. Tant pel que fa a Tarragona com a Lleida el decrement respec-
te de l’any anterior ha estat del 33,3%. Si s’analitzen els procediments per comarques, es confirma 
la tendència observada durant els anys anteriors. Així, les que ostenten un nombre més elevat de 
procediments són el Barcelonès (37,3%), el Vallès Occidental (17,7%) i el Baix Llobregat (12,5%). 
Pel que fa a les empreses i persones treballadores afectades, per àmbit territorial, s’ha produït un 
decrement en tots els casos, si bé aquest ha estat més significatiu a Barcelona, ja que el nombre 
d’empreses afectades ha disminuït el 92,1% i el nombre de persones treballadores, el 45,7%. 

Si s’analitzen els procediments per temes, tal i com es pot observar al gràfic següent i, seguint la 
tendència dels anys anteriors, la major part  han sorgit per temes salarials (30,8%), per discrepàn-
cies en matèria de jornada, calendari o vacances (15,4%) o per incompliment de convenis 
col·lectius o pactes (10,1%). 

GRÀFIC III-31. Procediments tramitats pel TLC per temes. Catalunya, 2011 
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Unitats: nombre de procediments. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del TLC. 

Pel que fa als sectors econòmics als quals pertanyen les empreses afectades pels procediments, 
de la mateixa manera que els anys anteriors, en destaquen el sector del metall (26,1%), de la sa-
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nitat (15,8%) i de les indústries químiques i el comerç (amb el 6,8% dels procediments en ambdós 
casos). 

Finalment, quant a la grandària de les empreses afectades pels procediments del TLC, es confir-
ma la tendència dels anys anteriors, és a dir, les petites empreses tramiten més procediments que 
les grans empreses. Així doncs, les empreses de menys de 50 persones treballadores han tramitat 
el 27,1% dels expedients; el 25,4% dels expedients han estat tramitats per les empreses de 50 a 
100; el 22%, per les de 101 a 250 treballadors/es, el 12,1%, per les de 251 a 500 i, el 13,4% res-
tant, per les empreses de més de 500 persones treballadores.  

3.3. Gestió de l’ocupació 

3.3.1. Expedients de regulació de l’ocupació 
En aquest apartat s’analitzen els expedients de regulació d’ocupació, en endavant EROS, les per-
sones treballadores afectades, els motius que han originat els expedients, els sectors d’activitat 
econòmica als quals pertanyen i l’òrgan de resolució dels EROS. Les dades analitzades51 prove-
nen del full estadístic que per a cada expedient acabat s’emplena en els Serveis Territorials o en 
la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d’Empresa i 
Ocupació i es refereixen als expedients resolts en primera instància, és a dir, no s’inclou la infor-
mació dels expedients resolts per recurs. Aquestes dades no inclouen els EROS resolts per la Di-
recció General de Treball del Ministeri de Treball i Immigració. 

Abans d’entrar en l’anàlisi de les dades, cal tenir en compte que, tal i com es va comentar a 
l’edició anterior d’aquesta Memòria, arran del Reial decret llei 10/2010, de 16 de juny, convalidat 
per la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, 
van quedar afectats els conceptes de suspensió i reducció de la jornada en el sentit de considerar 
com a reducció de jornada la disminució d’entre un 10% i un 70% de la jornada de treball compu-
tada sobre la base d’una jornada diària, setmanal, mensual o anual. Així doncs, únicament es 
consideren suspensions temporals de contractes les que comportin la suspensió de l’activitat de la 
totalitat de la jornada ordinària en dies complets consecutius. Per tant, a partir de l’entrada en vi-
gor d’aquesta normativa, es va considerar que el concepte de suspensió canviava i, en aquest 
sentit, la suspensió de dies complets no consecutius es va classificar com a reducció, la qual cosa 
va comportar un trencament en les sèries de dades. Tal i com s’ha assenyalat en l’apartat de nor-
mativa i iniciatives públiques d’aquesta Memòria, enguany s’ha aprovat el Reial decret 801/2011, 
que aprova el Reglament dels procediments de regulació d’ocupació i actuació administrativa en 
matèria de trasllats col·lectius, el qual ha concretat aspectes que generaven dubtes d’interpretació. 
Així, a partir de la seva entrada en vigor s’entén per suspensió el cessament de l’activitat que afec-
ta a dies complets, tant si són continuats com alterns, mentre que la reducció de la jornada es de-
fineix com la disminució temporal de la jornada de treball entre un 10% i un 70%, computada so-
bre la base d’una jornada diària, setmanal, mensual o anual. Prenent com a base aquests aspec-
tes, cal tenir en compte que cal interpretar amb cautela les estadístiques de regulació d’ocupació 
del període comprès entre l’entrada en vigor del Reial decret llei 10/2010 i l’entrada en vigor del 
Reial decret 801/2011, pel que fa a les mesures de suspensió i reducció,. 

L’any 2011 s’han tramitat 3.367 expedients, els quals han afectat 53.926 persones treballadores. 
Dels expedients tramitats, l’autoritat laboral n’ha autoritzat el 92,9%. Respecte de l’any anterior 
s’observa un canvi de tendència, tal i com es pot observar al gràfic següent, atès que el nombre 
d’expedients ha augmentat el 6,3%, a diferència de l’any anterior, en què es va produir un decre-
ment del 18,8%. Pel que fa a les persones treballadores afectades pels expedients, es manté la 

                                                
51 
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=13fed247538af110
VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=13fed247538af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
 

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=13fed247538af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=13fed247538af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.39202212e4b9b7c298740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=13fed247538af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=13fed247538af110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
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tendència a la baixa observada l’any anterior, si bé el decrement que s’ha produït enguany (del 
12,2%) és menys significatiu que el detectat l’any anterior (del 55,6%). 

GRÀFIC III-32. Evolució dels expedients de regulació d’ocupació acabats i treballadors/es afectats. 
Catalunya, 2000-2011 
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Unitats: nombre d’expedients acabats. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
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Unitats: nombre de treballadors/es afectats. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 

 

Dels 3.128 expedients autoritzats per l’autoritat laboral, la major part, el 95,1%, han estat pactats i 
la resta, el 4,9%, no pactats.  

Tal i com ja es va fer en la Memòria de l’any anterior, atesos els canvis conceptuals pel que fa als 
expedients de reducció de la jornada o de suspensió del contracte, no es compararan els expedi-
ents que tinguin aquests efectes amb els de l’any anterior (tot i que les dades figurin a la taula se-
güent), si bé es compararan els expedients autoritzats d’extinció de contractes, els quals han tin-
gut un increment del 13,4% respecte de l’any anterior, a diferència de l’any anterior, en què es va 
produir un decrement interanual del 31,4%. Els expedients pactats han augmentat el 14,8% i els 
no pactats, el 3,9%. Pel que fa a les persones treballadores afectades per aquests expedients au-
toritzats d’extinció de contractes, s’ha produït un decrement total del 19,2%, el qual ha estat supe-
rior en el cas dels expedients no pactats (del 36,6%) que en el cas dels expedients pactats (del 
17,6%). 
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TAULA III-39. Nombre d’expedients autoritzats i persones treballadores afectades segons els efec-
tes i el tipus d’expedient. Catalunya, 2010-2011 

  Pactats 

  Total 
Extinció contrac-

te Reducció jornada Suspensió contracte 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 
Expedients 2.805 2.976 358 411 1.037 1.511 1.410 1.054 
Treballadors afec-
tats 55.223 42.889 9.099 7.501 21.502 19.019 24.622 16.369 
Homes 41.922 29.967 6.586 5.308 16.107 12.964 19.229 11.695 
Dones 13.301 12.922 2.513 2.193 5.395 6.055 5.393 4.674 
  No Pactats 

  Total 
Extinció contrac-

te Reducció jornada Suspensió contracte 

  2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Expedients 147 152 52 54 29 45 66 53 
Treballadors afec-
tats 3.038 4.617 842 534 226 1.410 1.970 2.673 
Homes 1.667 2.722 635 375 156 857 1.667 1.490 
Dones 580 1.895 207 159 70 553 303 1.183 

Unitats: nombre d’expedients i persones treballadores. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Tal i com mostren les dades de la taula anterior, el major nombre d’expedients autoritzats corres-
pon, pel que fa als expedients pactats, als de reducció de la jornada i, en el cas dels expedients no 
pactats, als d’extinció del contracte. Així doncs, els expedients pactats de reducció de la jornada 
representen el 50,8% del total d’expedients pactats i afecten el 44,3% de les persones treballado-
res. Els expedients no pactats d’extinció de contracte tenen un pes del 35,5%, si bé aquest tipus 
d’expedients no són els que afecten un nombre més elevat de persones treballadores. En el cas 
dels expedients no pactats, són els de suspensió de contracte els que afecten un nombre major de 
treballadors/ores, que representa el 57,9% del total de persones treballadores afectades pels ex-
pedients no pactats. En els expedients pactats, després dels de reducció de la jornada, els que te-
nen més pes són els de suspensió del contracte (35,4%) i afecten el 38,2% de les persones treba-
lladores; els d’extinció del contracte tenen un pes del 13,8% i afecten el 17,5% dels treballa-
dors/ores. En els expedients no pactats, després dels d’extinció del contracte, els que tenen més 
pes són els de suspensió del contracte, si bé únicament hi ha un expedient de diferència entre una 
tipologia i l’altra.  Els de reducció de la jornada són els que tenen menys pes (29,6%), però afecten 
un nombre major de treballadors/ores que no pas els d’extinció de contracte, tal i com es desprèn 
de la taula anterior. Pel que fa al gènere de les persones treballadores afectades pels expedients, 
es manté la tendència dels anys anteriors, en el sentit que la majoria són homes. Pel que fa a les 
persones treballadores afectades pels expedients autoritzats, el 69,9% són homes i la resta, el 
30,1%, són dones. 

Segons les causes al·legades en els EROS autoritzats i en relació amb el nombre de persones 
treballadores afectades, tal i com es pot observar al gràfic següent, en el 67,4% dels casos s’ha 
al·legat aplicació de mesures econòmiques; en el 18% dels casos els motius al·legats són de pro-
ducció; en el 12,1% dels casos s’han al·legat causes organitzatives; en el 2,2% dels casos les 
causes al·legades són tècniques i/o tecnològiques i en el 0,3% restant s’han al·legat motius de for-
ça major. 
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Si es comparen les causes amb les de l’any anterior, s’observa un augment del 15,2% pel que fa 
al nombre de treballadors/ores afectats quan s’al·leguen causes econòmiques i, en canvi, un de-
crement significatiu del 60,8% pel que fa a les causes de producció. També han disminuït els tre-
balladors/ores afectats per causes de força major (54,3%), tècniques (27%) i organitzatives 
(19,7%).  

GRÀFIC III-33. Persones treballadores afectades per expedients autoritzats segons causa al·legada. 
Catalunya 2010-2011 
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Unitats: nombre de persones treballadores afectades. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Pel que fa als sectors d’activitat econòmica, el 47,9% de les persones treballadores afectades pels 
EROS pertanyen al sector industrial; el 38,1%, al sector serveis; el 13,5%, al sector de la cons-
trucció i el 0,5% restant, al sector de l’agricultura. Respecte de l’any anterior, s’observa un decre-
ment de 18,6 punts percentuals pel que fa a les persones treballadores afectades pel sector indus-
trial i un augment de 14,4 punts percentuals pel que fa a les persones del sector serveis, motivat, 
tal i com es veurà posteriorment, pels treballadors afectats del sector sanitari. Quant al sector de la 
construcció, s’ha produït un increment de 5 punts percentuals pel que fa a les persones treballado-
res afectades. En canvi, en el cas de l’agricultura, hi ha hagut un descens de 0,8 punts percentu-
als.  

TAULA III-40. Nombre de persones treballadores afectades i percentatge de dones treballadores 
afectades per expedients de regulació d’ocupació autoritzats segons l’efecte, per sector d’activitat 

econòmica. Catalunya, 2011 

  Efectes 

  Extinció contracte Reducció jornada Suspensió contracte 

Sector econòmic Total  % Dones Total % Dones Total % Dones 

Agricultura 33 5,3 48 5,3 145 1,3 
Indústria 3.388 4,3 9.579 12,8 9.807 11,0 
Construcció 1.495 2,4 2.133 4,3 2.765 4,8 
Serveis 3.119 6,6 8.669 18,8 6.325 16,8 
Total 8.035 29,3 20.429 32,3 19.042 30,8 

Unitats: nombre de persones afectades i percentatge de dones. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 
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En el sector de l’agricultura, seguint la tendència dels anys anteriors, ha estat la pesca i 
l’aqüicultura la divisió econòmica amb un nombre major de persones treballadores afectades (164 
persones), tot i que s’observa un decrement del 76,1% respecte de l’any anterior. En el sector de 
la indústria, on hi ha hagut més treballadors/ores afectats, de la mateixa manera que al 2010, han 
estat la divisió econòmica de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (3.427 persones) i la de 
productes metàl·lics, excepte maquinària (2.788 persones). Tot i així, en el cas de la divisió de ve-
hicles de motor, remolcs i semiremolcs s’ha produït un decrement del 74,9% de les persones tre-
balladores afectades respecte de l’any 2010 i, pel que fa als productes metàl·lics, excepte maqui-
nària, el decrement ha estat del 33,1%. En el sector de la construcció destaca la divisió de les ac-
tivitats especialitzades de construcció (3.762 persones, el 26,9% més que a l’any 2010). En el sec-
tor serveis, on hi ha hagut més persones treballadores afectades ha estat en la divisió econòmica 
de la sanitat (3.906 persones afectades). En aquesta divisió hi ha hagut un increment molt signifi-
catiu respecte de l’any anterior, en què només va haver-hi 74 persones treballadores afectades 
per EROS autoritzats de la divisió de les activitats sanitàries. En el sector serveis, també destaca 
el comerç a l’engròs, excepte vehicles de motor (2.374 persones, el 19,9% menys que l’any ante-
rior). 

Quant als treballadors/ores afectats per comarca, destaquen especialment el Barcelonès (12.080 
persones), el Vallès Occidental (7.702 persones), el Baix Llobregat (5.770 persones), el Vallès 
Oriental (3.390 persones) i el Bages (2.490 persones).  

Pel que fa a l’òrgan de resolució dels EROS autoritzats, el 69,6% pertanyen als Serveis Territorials 
de Barcelona; el 9,7%, als Serveis Territorials de Girona; el 4,6%, als Serveis Territorials de Llei-
da; el 7,7%, als Serveis Territorials de Tarragona; el 5,2%, als Serveis Territorials de les Terres de 
l’Ebre i, per últim, el 3,1%, a la Direcció General de Relacions Laborals. 
 

3.3.2. Empreses sotmeses al procediment concursal 
En aquest apartat s’analitzen les empreses sotmeses al procediment concursal a Catalunya, en 
comparació amb el conjunt d’Espanya. En aquesta anàlisi es desagreguen les dades per naturale-
sa jurídica de les empreses concursades, per activitat econòmica, per grandària de les empreses i 
per volum de negoci. La font emprada és l’INE i les dades, pel que fa a l’any 2011, estan actualit-
zades a 7 de febrer de 2012. Per tal de realitzar la comparació amb l’any 2010, s’han agafat les 
dades actualitzades a 8 de febrer de 2011. 

Segons aquestes dades, durant l’any 2011 hi ha hagut 1.307 empreses sotmeses al procediment 
concursal a Catalunya i 5.821 al conjunt d’Espanya. Aquestes dades suposen un canvi de tendèn-
cia respecte de l’any anterior, ja que hi ha hagut un increment del nombre d’empreses concursa-
des, tant a Catalunya com en l’àmbit espanyol, i l’any anterior es va observar un decrement, si bé 
moderat. L’increment de l’any 2011 ha estat del 20,1% en el cas de l’Estat espanyol i del 12,6% 
pel que fa a Catalunya. 

Segons l’anàlisi de les empreses concursades a Catalunya per naturalesa jurídica, la major part, 
és a dir, el 73,3%, són societats de responsabilitat limitada, de la mateixa manera que els anys an-
teriors. El 20,3% són societats anònimes, el 4,2% són persones físiques amb activitat empresarial 
i la resta, el 2,2%, tenen altres formes jurídiques. Hi ha també 200 persones físiques sense activi-
tat empresarial. Respecte de l’any 2010, es constata un increment de totes les formes jurídiques, 
si bé les més destacades són les de les societats de responsabilitat limitada, del  12,7%, i de les 
persones físiques amb activitat empresarial, del 12,2%. 
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GRÀFIC III-34. Empreses concursades per activitat econòmica principal. Catalunya, 2011 
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Unitats: nombre d’empreses. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 

Pel que fa a l’activitat econòmica principal de l’empresa concursada, tal i com es pot observar al 
gràfic anterior, cal destacar les empreses de la construcció, de la indústria i del comerç a l’engròs. 
De les 378 empreses de la construcció, 237 tenen com a activitat principal l’edificació i la promoció 
immobiliària. D’altra banda, de les empreses que pertanyen al sector industrial, 114 tenen com a 
activitat principal els béns intermedis; 81, els béns de capital; 51, els béns de consum i 20, els 
béns de consum de caràcter durador. 

En comparació amb l’any anterior, les empreses concursades del sector industrial han augmentat 
el 45,9%, les del comerç a l’engròs, el 31,3% i les de l’edificació i la promoció immobiliària, el 15%. 
En canvi, pel que fa a les empreses del sector de l’hostaleria, s’ha produït un decrement del 
40,6%. 

Pel que fa a la grandària de les empreses, es manté la tendència observada durant els anys ante-
riors, és a dir, hi ha més empreses concursades amb un nombre reduït d’assalariats que amb un 
nombre elevat. Així, el 42,8% de les empreses concursades tenen fins a 5 persones treballadores. 
D’aquestes empreses, el 39% tenen entre 3 i 5 treballadors/ores; el 35,2%, tenen una o dues per-
sones treballadores i el 25,8% restant, són autònoms/es. D’altra banda, el 32,4% de les empreses 
concursades tenen entre 6 i 19 persones assalariades; el 12,2% en tenen entre 20 i 49; el 2,4%, 
entre 50 i 99 i, finalment, l’1,5%, més de 100 persones assalariades. El 8,7% restant de les em-
preses no estan classificades. 

Si s’analitzen les empreses concursades per volum de negoci es constata que, a mesura que 
augmenta el volum de negoci, disminueix el nombre d’empreses concursades, de la mateixa ma-
nera que l’any anterior. Així doncs, la major part de les empreses, és a dir, el 65,6%, tenen un vo-
lum de negoci de menys de dos milions d’euros; el 15%, tenen un volum de dos a cinc milions 
d’euros; el 6,3%, de cinc milions d’euros i el 4,4%, de més de deu milions d’euros. El 8,7% restant 
de les empreses concursades estan classificades per volum de negoci. 
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4. Prevenció de riscos i sinistralitat laboral 2011 

4.1. Anàlisi de la sinistralitat 
L’estudi estadístic que es detalla a continuació pretén reflectir la situació de la sinistralitat laboral a 
Catalunya el 2011. L’anàlisi més detallada correspon als accidents (en endavant, AT) en jornada 
de treball amb baixa per la seva quantitat i la seva repercussió tant humana com econòmica. Els 
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, i els AT en jornada laboral sense baixa tenen un tractament diferenciat de la 
resta. A l’igual passa amb les malalties professionals. Per a l’anàlisi de la sinistralitat s’utilitzen du-
es vies paral·leles, els nombres absoluts dels AT, que informen sobre el nombre de persones afec-
tades i l’estudi dels índexs d’incidència. Els índexs d’incidència s’obtenen a partir del nombre d’AT 
per cada 100.000 treballadors amb les contingències professionals cobertes. Per tant, permeten 
relacionar el nombre d’AT amb el nombre de treballadors afiliats amb les contingències cobertes, 
per la qual cosa és un sistema més ajustat de seguiment de la sinistralitat laboral que les xifres 
absolutes d’AT. Per al seu càlcul s’inclou el règim general, el règim especial de la mineria i el car-
bó, el règim especial del mar, el règim especial agrari i afiliats al règim especial de treballadors au-
tònoms amb les contingències cobertes. Els índexs d’incidència es calculen per al conjunt dels AT 
amb baixa, segons la seva desagregació per la gravetat, la demarcació o el sector i/o branca 
d’activitat, per als AT sense baixa i per als AT in itinere. 

A nivell contextual cal tenir en compte que la conjuntura econòmica actual repercuteix sobre 
l’activitat del mercat laboral i sobre el nombre de persones exposades als riscos dels accidents de 
treball i les malalties professionals, factors que tenen una influència directa en l’anàlisi de les xifres 
de sinistralitat. Pel que fa al mercat laboral cal destacar, a grans trets, que segons les dades de 
l’EPA l’any 2011 s’ha produït un decreixement de la població ocupada (16-64 anys) de l’1,9%, un 
descens de l’afiliació de l’1,7% i un increment de la població desocupada del 8,4%. A més, la po-
blació ocupada assalariada amb contracte temporal ha augmentat notòriament, el 9,6%, i 
l’increment de la població amb treball a temps parcial ha estat del 6,9%.52 Aquestes dades posen 
de manifest que el nombre de persones exposades, principalment les ocupades, ha disminuït, 
malgrat que la població activa s’ha mantingut constant. D’altra banda, demogràficament l’índex de 
recanvi de la població el 2010 (darrera dada disponible) posa de manifest que per cada 117 per-
sones d’entre 60 i 64 anys, les que previsiblement sortiran del mercat laboral, hi ha 100 persones 
d’entre 15 i 19 anys que entraran, fet que condiciona el perfil de les persones exposades a patir un 
accident de treball o una malaltia professional.53   

Per tant, tal com es veurà a continuació, les conseqüències de l’activitat i les condicions laborals, 
de l’evolució demogràfica i de l’aplicació dels sistemes de prevenció a les empreses, entre d’altres, 
han incidit en una reducció dels accidents de treball i del nombre de notificacions tancades com a 
malalties professionals, tots dos amb almenys un dia de baixa, malgrat que enguany es manté la 
tendència creixent dels processos sense baixa en ambdues categories.  

4.1.1. Accidents de treball  
Les xifres de sinistralitat de l’any 2011 a Catalunya mostren que s’han produït 243.840 AT en jor-
nada laboral, dels quals el 37,9% han causat almenys un dia de baixa o bé han estat mortals. El 
nombre d’AT in itinere enguany s’eleva a 14.613.   

Territorialment, la sinistralitat més elevada es registra a la demarcació de Barcelona, que absor-
beix el 75,2% dels AT en jornada de treball amb baixa i el 75,3% dels que no han produït baixa, 

                                                
52 Per a més informació sobre l’anàlisi del mercat de treball vegeu l’apartat específic d’aquest mateix capítol.  
53 Tal  com s’analitzarà més endavant. el 26,1% dels AT mortals en jornada laboral han estat patits per persones de més de 55 anys. I 
entre les persones joves destaca el pes relatiu de l’accidentalitat greu i/o mortal respecte del conjunt d’AT d’aquesta cohort d’edat.  
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seguida de Girona en el cas dels AT amb baixa i de Tarragona en els AT sense baixa.54 En el cas 
dels AT in itinere el pes relatiu dels produïts a Barcelona s’incrementa en quasi 8 punts percentu-
als, assolint el 84% del total. Tot i així, excepte pel que fa als AT in itinere, en la distribució territo-
rial dels AT es mostra una relació que guarda certa proporcionalitat amb la de l’afiliació total,55 que 
es distribueix de la forma següent: el 75,8% a Barcelona, el 9,2% a Girona, el 5,8% a Lleida i el 
9,5% a Tarragona.56 

TAULA III-41. AT 2011. Catalunya  

  Nombre d'accidents Variació  absoluta        
2010-2011 

Variació  relativa          
2010-2011 % Dones sobre el total 

AT en jornada laboral amb baixa 
Total 92.319 -12.416 -11,9% 29,8% 
Segons gravetat 
Lleus 91.557 -12.351 -11,9% 30,0% 
Greus 684 -79 -10,4% 13,2% 
Mortals 78 14 21,9% 6,4% 
Segons sector econòmic 
Agricultura 1.768 -37 -2,0% 9,7% 
Indústria 23.243 -3.416 -12,8% 17,7% 
Construcció 12.393 -3.704 -23,0% 1,3% 
Serveis 54.915 -5.259 -8,7% 42,0% 
Segons tipus de contracte 
Fix 66.273 -8.696 -11,6% 31,1% 
Eventual 24.521 -4.087 -14,3% 27,4% 

Sense especificar 1.525 367 31,7% 12,9% 

AT en jornada laboral sense baixa  
Total 151.521 859 0,6% - 
AT in itinere 
Total 14.613 -1.918 -11,6% - 
Lleus 14.319 -1.879 -11,6% - 
Greus 259 -38 -12,8% - 
Mortals 35 -1 -2,8% - 

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

Pel que fa a la variació interanual s’observa un decreixement dels AT en jornada laboral amb bai-
xa (-11,9%) i dels AT in itinere (-11,6%), mentre que els AT en jornada laboral sense baixa presen-
ten un lleuger augment (+0,6%), atès que s’han produït 859 sinistres més. Aquestes xifres, en ge-
neral, constaten una millora malgrat que no assoleixen plenament el principal objectiu de les polí-
tiques públiques i dels agents socials, que és la disminució intensa i inequívoca de la sinistralitat 
laboral. A més, no es pot obviar que el decreixement de l’ocupació i, per tant, de l’afiliació que s’ha 
produït a Catalunya pot condicionar els resultats obtinguts. Tot i així, el decreixement de l’ocupació 
total i el de l’afiliació, que han disminuït en l’1,9% i l’1,7% respectivament (tal i com ja s’ha esmen-
tat), presenten valors que se situen per sota de les dades d’evolució obtingudes pels AT en jorna-
da de treball amb baixa i in itinere, si bé no expliquen l’augment dels AT en jornada sense baixa.  

                                                
54 La distribució territorial dels AT amb baixa és: 75,2% Barcelona, 10% Girona, 9,1% Tarragona i 5,8% Lleida. La dels AT sense baixa 
és: 75,3% Barcelona, 10,1% Tarragona, 8,8% Girona i 5,8% Lleida. I la dels AT in itinere és: 84,0% Barcelona, 7,3% Girona, 5,6% Tar-
ragona i 3,2% Lleida.  
55 Distribució de l’afiliació segons les dades de la mitjana mensual del mes de desembre 2011 del conjunt dels règims (general, autò-
noms, agrari, del mar, mineria i carbó i llar).  
56 Una gradació similar es dóna en la distribució territorial de les xifres de població ocupada (16-64 anys) del 4rt trimestre del 2011: 
73,4%, 9,7%, 6,1% i 10,8%, respectivament. 
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Aquesta situació es reitera en l’anàlisi dels índexs d’incidència dels AT segons la seva tipologia. 
Com es pot observar al gràfic següent, tant en el cas dels AT en jornada laboral amb baixa com en 
els in itinere la tendència és decreixent i, per contra, els AT en jornada laboral sense baixa seguei-
xen una pauta de creixement anual.  

GRÀFIC III-35. Evolució dels índexs d’incidència dels AT segons tipologia. Catalunya 2000-2011 
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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. 

4.1.1.1. En jornada laboral amb baixa 
Segons gravetat 

Quantitativament, els AT lleus són els més nombrosos (91.557), tal i com es pot observar a la tau-
la anterior, i absorbeixen el 99,2% de l’accidentalitat total. A més, són els que presenten una re-
ducció més acusada respecte a l’any 2010 (-11,9%, 12.351 AT menys). Per contra, els AT mortals 
han sofert un increment del 21,9% (amb 14 sinistres més).   

El risc de patir un AT segons el càlcul dels índexs d’incidència per al conjunt de Catalunya és de 
3.674,5 per cada 100.000 persones afiliades a algun dels règims de la SS que tenen cobertes les 
contingències d’AT i malalties professionals. Aquesta xifra és molt propera a la registrada per als 
AT lleus, atès el seu nombre, que se situa en 3.644,1. L’índex dels AT greus es redueix fins a 27,2 
i el dels mortals a 3,1.   

La variació interanual dels índexs d’incidència mostra un increment en el valor dels AT mortals del 
23,5% i un decreixement dels lleus i greus del -10,6% i del -8,9%, respectivament.  
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GRÀFIC III-36. Índexs d’incidència dels AT en jornada laboral amb baixa segons gravetat 
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Segons àmbit territorial. Catalunya 2011 
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Els índexs d’incidència dels AT lleus i greus continuen la tendència descendent de la darrera dè-
cada. Per contra, en els AT mortals es detecta un lleuger augment provocat per l’increment de la 
sinistralitat mortal que, amb 14 sinistres més, fa incrementar l’índex del 2,5 al 3,1.   

Per àmbit territorial destaca que Lleida és on més risc hi ha de patir un AT greu o mortal, si bé és 
Girona la que presenta un índex més elevat per als AT lleus.  

Segons les característiques dels accidents 

La forma o contacte57 que ocasiona més lesions en els treballadors/ores a Catalunya és la deriva-
da de la categoria que agrupa el sobreesforç físic, el trauma psíquic, les radiacions, el soroll, la 
llum o la pressió, que concentra el 41,2% dels AT patits. El pes relatiu de les lesions produïdes per 
aquests contactes és molt elevat en qualsevol dels sectors econòmics, si bé és especialment alt al 
sector serveis que, com es comentarà més endavant, és el sector que té un nombre més elevat de 
sinistres.  

En segon terme destaquen els xocs o cops contra objecte immòbil (19,4%), que són més comuns 
a la construcció i al sector agrari, mentre que, quan l’objecte és mòbil, les lesions són més fre-
qüents a la indústria.      

Un altre tret característic dels AT que han causat almenys un dia de baixa o bé han estat mortals 
se’n desprèn de la desviació o succés anormal que va ocasionar l’accident. En aquesta variable 
cal esmentar que el 85,2% dels casos registrats a Espanya (malauradament no hi ha dades desa-
gregades per Catalunya)58 deriven de quatre categories: moviment del cos com a conseqüència de 
o amb esforç físic (31,4%), moviment del cos sense esforç físic (21,2%); pèrdua de control de mà-
quines, mitjans de transport, eines, etc (16,5%) i caiguda de persones (16,2%). Aquesta darrera 
causa pren especial rellevància en els accidents mortals en els quals concentra el 31,2% del total. 
Pel que fa al tipus de lesions més comunes es constata que són les dislocacions, esquinços i tor-
çades (48,7%) i les ferides i lesions superficials (34,1%). En els AT mortals el pes més significatiu 
el tenen les lesions múltiples (40,6%) i els infarts, vessaments cerebrals i altres patologies no 

                                                
57 La forma o contacte, equivalent a la causa, descriu el mode en el qual la víctima ha estat lesionada per l’agent material (objecte, 
substància, instrument, vibració, màquina, persona o animal) que ha provocat la lesió.  
58 Tot i així, cal tenir en compte que del total d’AT en jornada laboral amb baixa a Espanya el 17,1% es produeixen a Catalunya, i el 
20,3% dels in itinere. Segons les dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, Catalunya és la comunitat autònoma amb un nom-
bre més gran d’AT en jornada laboral amb baixa i la segona pel que fa als accidents in itinere (la CA de Madrid n’és la primera). 
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traumàtiques (38,3%). Igualment destaca que, en general, el moviment és l’activitat física més fre-
qüent que realitzaven els treballadors i treballadores en el moment de l’accident (31,5%), així com 
la manipulació d’objectes (28,4%). Aquesta activitat física també és molt comuna entre els AT 
mortals (28,6%), tot i que en aquest cas pren una importància singular la conducció d’un mitjà de 
transport o un equip de càrrega amb motor (23,5%).  

GRÀFIC III-37. Distribució del nombre d’AT segons la forma o contacte que ha ocasionat la lesió. Ca-
talunya 2011 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

I, també a partir de les dades estatals, s’observa que la majoria dels AT tenen lloc en zones indus-
trials (38,0%), especialment al lloc de producció, al taller o a la fàbrica (24,4%) o en àrees destina-
des a emmagatzemament (9,0%), així com en llocs d’activitat terciària, oficines o àrees d’oci 
(18,9%), en llocs públics (12,4%) o en obres de construcció d’edificis o demolicions, renovació o 
manteniment (9,1%). Pel que fa als AT mortals destaquen els que han tingut lloc en un mitjà de 
transport terrestre (carretera o ferrocarril) que concentren el 20,2%, els que tenen lloc en zones 
industrials (20,4%) i els que tenen lloc a obres, construcció i canteres (15,0%). 

Segons sexe i perfil de les persones accidentades 

A Catalunya la major part dels AT són patits per homes, el 70,2% del total (64.777), tot i que la 
proporció dels patits per les dones s’incrementa anualment. Així, si enguany el pes relatiu dels AT 
de les dones suposa el 29,8% (27.532), el 2001 n’era el 19,9%, si bé en aquesta situació repercu-
teix la incorporació més o menys intensa de les dones al mercat laboral. L’efecte d’una sinistralitat 
més elevada en els homes encara és més notable si es té en compte que el 2011 constitueixen el 
53,5% de la població ocupada a Catalunya, segons les dades de l’EPA.  

En el cas dels homes, el 48,4% dels AT tenen lloc en les branques d’activitat de la indústria 
(29,5%) i de la construcció (18,9%), on la representació laboral de les dones és menor (28,1% i 
8,8% de la població ocupada al sector, respectivament), mentre que, en el cas de les dones, el 
83,6% dels AT tenen lloc al sector serveis on, d’altra banda, tenen un pes relatiu més gran en 
l’ocupació del sector (55,8%). En una desagregació més gran s’observa que en la sinistralitat dels 
homes59 hi ha una dispersió elevada entre les diferents activitats econòmiques, tot i que destaca el 
nombre d’AT de les activitats especialitzades de la construcció (10,8% dels accidents), del comerç 
al detall i a l’engròs (9,8%), de l’Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria 

                                                
59 Tot i això, l’agregació de les branques corresponents a les indústries manufactureres en el seu conjunt absorbeixen el 26,7% dels AT 
dels homes.  



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2011 

84 

(7,3%), el de la construcció d’immobles (6,4%), els productes metàl·lics (5,4%), el transport terres-
tre (4,7%). Per contra, les dones presenten una concentració més alta en determinades branques 
d’activitat de tal forma que el 50% dels AT tenen lloc en cinc d’elles. Concretament, són les activi-
tats econòmiques del comerç al detall (14,4%), dels serveis a edificis i de jardineria (11,0%), dels 
serveis de menjar i begudes (9,3%), de les activitats sanitàries (8,3%) i de serveis socials amb 
allotjament (7,1%).  

El grau de sinistralitat més elevat en els homes s’agreuja amb la gravetat dels AT. Atenent a la 
gravetat, el 70,0% dels AT lleus, el 86,8% dels greus i el 93,6% dels mortals han estat patits per 
homes (64.110, 594 i 73, respectivament).  

La franja d’edat en la qual es produeixen més AT és la que compren entre els 30 i els 44 anys, 
quan té lloc el 46,6% de la sinistralitat, segons les dades del conjunt d’Espanya. En el cas de la si-
nistralitat mortal s’observa que té més incidència en edats més avançades, d’entre 45 i 64 anys (el 
60,4% dels AT mortals), i especialment entre els més de 55 anys que concentren el 26,1% dels AT 
mortals. Entre els homes d’entre 18 i 19 anys destaca que el pes relatiu dels AT greus és superior 
al de les altres franges d’edat.60  

Pel que fa a l’ocupació de les persones accidentades destaca, també segons l’estadística estatal, 
que la sinistralitat és més alta entre els operadors/ores d’instal·lacions, màquines fixes i muntadors 
i entre els treballadors/ores qualificats de les industries manufactureres, que absorbeixen el 14,8% 
i l’11,4% del total d’accidents respectivament. A més, aquestes dues ocupacions mostren valors 
molt elevats en tots els nivells de gravetat.61 Una altra ocupació amb una proporció elevada entre 
els AT greus és la desenvolupada pels treballadors/ores dels serveis de salut i de cura de les per-
sones (11,9% del total), mentre que en els accidents greus i mortals destaca el pes relatiu dels 
treballadors/ores no qualificats en serveis (12,7% i 21,7%, respectivament).  

Segons sector i branca d’activitat 

L’anàlisi sectorial mostra que els serveis són l’activitat on més sinistralitat es registra a Catalunya. 
Enguany s’han produït 54.915 AT, que absorbeixen el 59,5% del total.  

En la variació interanual es pot observar com el nombre d’AT declarats ha disminuït en tots els 
sectors. La desviació relativa més destacada és la produïda en el sector de la construcció, que ha 
reduït el nombre de sinistres en el 23,0% (-3.704 AT), si bé aquest resultat es pot veure’s influït 
per la disminució de la població ocupada en aquesta branca d’activitat.62 En nombres absoluts cal 
remarcar el descens del volum d’AT del sector serveis, quantificat en 5.259 accidents menys (el -
8,7%).  

Tal com es pot observar en el gràfic següent, el nombre més elevat d’AT amb almenys un dia de 
baixa o mortals es dóna en l’activitat econòmica de les indústries manufactureres (21.079 acci-
dents), seguida de la del comerç, a l’engròs i al detall, i la reparació de vehicles a motor i motoci-
cletes (13.333) i la de la construcció (12.393).  

 

 

 

                                                
60 Els AT greus suposen l’1,8% del total d’accidents d’aquesta edat (xifra que només s’iguala en l’accidentalitat de les persones d’entre 
55 i 64 anys). Aquesta situació s’agreuja en els AT in itinere on els greus representen el 2,4% i els mortals l’1,2% del seu total.  
61 Concretament els i les operadores d’instal·lacions, màquines fixes i muntadors concentren el 14,8% dels AT lleus, el 13,5% dels 
greus i el 12,7% dels mortals i entre els treballadors/res qualificats/des de les industries manufactureres els valors són: 11,4%, 17,0% i 
14,0%, respectivament.  
62 Vegeu l’apartat de mercat de treball d’aquest mateix capítol.  
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GRÀFIC III-38. Nombre d’accidents en jornada laboral amb baixa segons activitat econòmica. Cata-
lunya 2011 

Unitats: nombres absoluts. 
Nota: A, Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca; B; Indústries extractives; C, Indústries manufactureres; D, Subministrament 
d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat; E, Subministraments d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus, i desconta-
minació; F, Construcció; 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 professio-
nals, científiques i tècniques; N, Activitats administratives i serveis auxiliars; O, Administració pública, defensa i SS obligatòria; P, Edu-
cació; Q, Activitats sanitàries i de serveis socials; 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. 

Si s’analitzen les dades segons els índexs d’incidència s’observa que els sectors no mantenen la 
mateixa gradació que la obtinguda amb els nombres absoluts d’AT. A més, la gravetat varia consi-
derablement segons el sector econòmic. Els valors més alts dels índexs dels AT lleus i greus es 
detecten al sector de la construcció (7.704,1 i 80,5, respectivament), mentre que l’índex dels AT 
mortals més elevat es troba a l’agricultura (10,5). Tot i això, l’agricultura també registra un índex 
força alt per als AT greus (73,4). Per contra, en els serveis el risc de tenir un AT és inferior per a 
totes les categories (2.912,8 per als lleus, 18 per als greus i 2 per als mortals). La indústria desta-
ca per tenir un índex d’AT lleus alt (5.312,1), però les altres tipologies de gravetat tenen valors 
moderats (42,7 els greus i 4,3 els mortals). 

La branca d’activitat amb una sinistralitat més eminent són les indústries extractives, especialment 
aquelles que treballen els minerals metàl·lics (amb un índex de 29.500.000) i les activitats que do-
nen suport a aquestes indústries (59.259,26). A continuació la xifra més alta es registra en 
l’agricultura, la ramaderia, silvicultura i pesca (19.374,29). En una aproximació més agregada des-
taquen els valors dels índexs en les activitats relacionades amb la construcció, les indústries ma-
nufactureres i el transport i emmagatzematge.   

Segons tipus de contracte 

La distribució de la sinistralitat catalana mostra un pes relatiu més elevat entre els contractes fixos 
que absorbeixen el 71,8% del total, si bé aquest predomini troba la seva lògica en què la majoria 
de la població assalariada té aquest tipus de contracte (el 80%). Malgrat això, cal tenir en compte 
que la taxa de temporalitat de la població assalariada (20%) és inferior a la proporció d’AT de les 
persones amb contractes eventuals (26,6%), fet que constata que l’accidentalitat d’aquest 
col·lectiu és superior.  

Desagregades les dades segons el sector econòmic, ambdues variables mostren diferències no-
tables. La construcció, malgrat la pèrdua de la població ocupada amb contracte temporal, té una 
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taxa de temporalitat molt elevada, tal i com ja s’ha esmentat en l’apartat de mercat de treball, i és 
on la proporció d’AT de les persones amb contractes eventuals és més alta, assolint quasi la mei-
tat dels registrats en aquest sector. Per contra, la indústria és el sector on el nombre d’AT de per-
sones amb contractes eventuals és menor respecte al seu total, malgrat que enguany el seu pes 
relatiu ha augmentat lleugerament, si bé també es registra un increment de la temporalitat al sec-
tor.  

GRÀFIC III-39. AT amb baixa de persones amb contractes eventuals i taxa de temporalitat segons 
sector econòmic i sexe. Catalunya 2009-2011 
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Pes relatiu dels AT dels contractes eventuals i taxa de temporalitat segons sexe. Catalunya 2011 
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Comparativament entre els sexes, les dades mostren que l’accidentalitat dels homes amb contrac-
te temporal és més elevada, atès que la distància entre el pes relatiu que assoleixen els seus ac-
cidents i la seva taxa de temporalitat és més pronunciada, probablement com a conseqüència 
d’estar ocupats en branques d’activitat on els índexs d’incidència són més alts. A més, el 28,8% 
dels AT mortals dels homes (21 dels 73 totals) són de persones que tenien un contracte eventual, 
xifra que supera la mitjana per al seu conjunt d’AT (27,5%). La distribució segons tipus de contrac-
te dels accidents mortals patits pels homes és la següent: 21 amb contractes eventuals, 45 amb 
contractes fixos i 7 sense especificar. 
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4.1.1.2. En jornada laboral sense baixa 
El nombre d’AT en jornada laboral sense baixa és superior al registrat per als AT amb baixa. En-
guany s’han produït 151.521 AT sense baixa, fet que reflecteix un increment del 0,6% (859 acci-
dents més).  

El nombre d’AT sense baixa va començar a augmentar a partir de l’any 2007, malgrat la pèrdua 
d’ocupació que ha hagut des d’aleshores, i contrasta amb la significativa reducció a partir d’aquest 
mateix any dels accidents amb baixa, tal com es destaca en el següent gràfic. A més, el punt 
d’inflexió es produeix l’any 2008, coincidint amb l’inici de la crisi econòmica i financera, quan el 
nombre d’AT sense baixa supera el dels AT amb baixa.  

GRÀFIC III-40. Evolució del nombre d’accidents sense baixa i dels seus índexs d’incidència. Catalu-
nya 2001-2011 
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Unitats: nombres absoluts i  percentatges (nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la Seguretat Social amb les contingències pro-
fessionals cobertes*100.000:índexs d’incidència). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Sens dubte, aquesta situació repercuteix en els índexs d’incidència que presenten una tendència 
creixent a partir d’aquesta data. La gradació dels índexs d’incidència segons els sectors econò-
mics es presenta igual que la registrada en els AT amb baixa en tant que la construcció es consti-
tueix com el sector on més probabilitat hi ha de tenir un accident (11.162,7), seguit del de la indús-
tria (9.436,5). Per contra, en aquesta ocasió l’índex d’incidència del sector serveis (4.861,3) és su-
perior al de l’agricultura (3.845,8). 

Si s’analitza l’evolució a partir del 2007, moment a partir del qual s’eleven els índexs d’incidència, 
s’observa que hi ha un increment conjunt del 17,3%, si bé en la desagregació per sectors, els va-
lors que més han crescut són els dels serveis, que augmenten el 36,6%, seguits dels de la cons-
trucció (+24,5%), l’agricultura (+16,4%) i finalment la indústria (+7,0%).  

Les activitats econòmiques on els índexs són més elevats són: els minerals metàl·lics 
(61.500.000); suport a les indústries extractives (59.259,3); gestió de residus (22.613,1); antracita, 
hulla i lignit (21.857,9) i metal·lúrgia (20.848,4). La branca de l’antracita, hulla i lignit i la de la ges-
tió de residus han disminuït el risc de patir un AT respecte a l’any precedent, mentre que les altres 
branques esmentades augmenten els valors dels seus índexs.  
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4.1.1.3. 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 2011 és de 14.613, fet que suposa una reducció de 
l’11,6%. La tendència mostra que el risc de patir un AT in itinere és menor cada any, malgrat el 
lleuger repunt en els AT lleus de l’any passat.  
 
GRÀFIC III-41. Evolució dels índexs d’incidència dels AT in itinere segons gravetat. Catalunya 2000-

2011 
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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. 
 
Segons la gravetat, el 98,0% d’ells són AT lleus (14.319), una proporció lleugerament inferior a la 
registrada per aquesta tipologia en els AT en jornada de treball amb baixa (99,2%). En aquesta 
ocasió el pes relatiu dels 259 AT greus és superior (1,8%, enfront del 0,7% dels accidents en jor-
nada), si bé enguany el nombre d’aquests AT s’ha reduït en el 12,8%. Finalment, els 35 AT mor-
tals suposen el 0,2% del total.  
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GRÀFIC III-42. Índexs d’incidència AT in itinere segons gravetat i demarcació territorial. Catalunya 
2011 
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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. 
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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. 

4.1.2. Malalties professionals 
El 2011 s’han realitzat 3.505 notificacions de malalties professionals (en endavant, MP), segons 
les dades registrades mitjançant el sistema CEPROSS. En aquest període s’ha trencat la tendèn-
cia decreixent dels darrers anys i s’observa un lleuger increment del 2,7%. El nombre de notifica-
cions d’MP que causen baixa ha disminuït, mentre que, com passa entre els AT, les que no origi-
nen baixa augmenten. Pel que fa al gènere, el nombre de notificacions trameses per les dones és 
lleugerament superior al dels homes (el 53% són de dones), especialment en els processos que 
causen baixa (54,6%). Catalunya és la comunitat autònoma on més comunicacions s’han efectuat 
i concentra el 19,3% del total (3.505 de les 18.121 totals a Espanya).  
 
TAULA III-42. Nombre de notificacions realitzades i tancades com a malaltia professional a Catalu-

nya 2011 

 

Homes Dones Total Var. interanual 
Homes  

Var. interanual 
Dones  

Var. interanual 
Total  

Notificacions 
realitzades 

Total 1.648 1.857 3.505 -2,7% 8,1% 2,7% 

Sense baixa 767 798 1.565 11,3% 13,5% 12,4% 

Amb baixa 881 1.059 1.940 -12,3% 4,3% -4,0% 

Notificacions 
tancades com 
malalties pro-
fessionals 

Total 834 933 1.767 -10,3% -3,5% -6,9% 

Durada mitjana 
en dies 63,85 64,86 64,38 16,5% -3,7% 5,2% 

Unitats: nombres absoluts i percentatges.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (sistema de comunicacions CEPROSS).  
 
Les notificacions tramitades en la seva totalitat i que han estat tancades com a malalties professi-
onals amb baixa han estat 1.767 (el 22% de tot l’Estat espanyol).63 La distribució entre els dos se-
xes manté el petit predomini de les dones (el 52,8% del total), que alhora presenten una durada 
mitjana de la baixa superior.  

                                                
63 La segona CA amb un elevat nombre de notificacions tancades com a malalties professionals és el País Basc, amb 822, seguida 
d’Aragó, amb 783. En total s’han tancat 8.039 notificacions com a malalties professionals amb baixa. D’altra banda, cal considerar que 
una notificació tancada al 2011 pot haver iniciat el seu procés en els anys precedents. 
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L’estadística en l’àmbit estatal mostra que, en conjunt, com s’observava en l’accidentalitat, les ma-
lalties més nombroses corresponen a les provocades per postures forçades i moviments repetitius 
en el treball, per inflamació i fatiga de les baines tendinoses (4.532, el 56,4% del total). Aquest ti-
pus de malalties són més freqüents en la indústria manufacturera (2.284), en el comerç (566) i en 
la construcció (356). Per aquest motiu, les ocupacions amb un nombre més elevat d’MP amb bai-
xa són els peons de les indústries manufactureres, els treballadors de les indústries extractives, 
els dependents/es del comerç i els soldadors, muntadors d’estructures metàl·liques, ferreters i ela-
boradors d’eines i assimilats. Tot i això, les baixes més llargues han estat per a persones ocupa-
des com encarregats d’obra i altres encarregats en la construcció (249,9 dies), com a conserge 
d’edificis, netejavidres i vigilants (241), en les professions associades a una titulació de 1er cicle 
universitari (233,5), especialment en les corresponents a cicles universitaris en ciències naturals i 
sanitat (218).  
 
D’altra banda, mitjançant el sistema PANOTRATSS a partir del 2010 es poden estudiar les patolo-
gies no traumàtiques causades pel treball i protegides pel sistema de Seguretat Social, així com 
les patides amb anterioritat per la persona treballadora, però que s’agreugen com a conseqüència 
de la lesió constitutiva d’accident.64  
 
A Catalunya s’han presentat 1.241 notificacions (el 10,4% d’Espanya65), que en aquesta ocasió 
corresponen principalment a processos patits per homes (59,4%). El 50,4% de les notificacions 
són de processos que no han causat baixa (626).  
 
A partir de les dades per al conjunt d’Espanya es pot observar que el nombre de les notificacions 
de malalties causades pel treball és més rellevant que el de malalties o defectes agreujats pel tre-
ball (10.046 i 1.935, respectivament).Tot i així, ambdues categories coincideixen en les patologies 
i les malalties més comunes, que són les de la columna vertebral i de l’esquena i altres malalties 
de l’aparell locomotor. En un tercer nivell es troben les afeccions de la conjuntiva en les malalties 
causades pel treball i els trastorns localitzats dels nervis en les agreujades pel treball. Les activi-
tats econòmiques on s’han presentat un nombre més elevat de notificacions són el comerç al de-
tall (1.053), les activitats de construcció especialitzades (983), la fabricació de productes metàl·lics 
(597) i la construcció d’edificis (596). En el tipus d’ocupació que desenvolupen les persones afec-
tades destaquen els dependents de botigues i de magatzems, el treball en obres de construcció i 
assimilats i el personal de neteja.    
 
Una altra mesura que es pot estudiar a partir del sistema CEPROSS és el sistema d’alerta del “fo-
cus de risc” de les MP, en localitzar, en temps real, les empreses que superen els límits de sinis-
tralitat establerts per a cada grup de malaltia professional.  
 
El 2011 s’han detectat a Catalunya 42 empreses que superen els límits de sinistralitat segons el 
sistema d’alerta, enfront de les 25 de l’any 2010 i les 36 del 2009. En algunes ocasions una matei-
xa empresa ha superat els límits de sinistralitat per diverses causes, fet que provoca que el siste-
ma faci referència a 50 alarmes en total.   
 
El tipus d’alertes més freqüents han estat les causades per MP del grup 2 (per agents físics) en 
aproximadament la meitat dels casos (24 de les 50 alarmes), provocades per postures forçades i 
moviments repetitius en el treball. En segon lloc s’han detectat 10 alarmes d’MP d’infeccions cau-

                                                
64 L’objectiu principal és conèixer aquestes patologies, estudiar el seu origen i les causes que les produeixen per facilitar les mesures 
de prevenció. Es tracta del desenvolupament de l’art. 115 de la Llei general de la Seguretat Social, que fa esment de les malalties no 
incloses a la relació de malalties professionals que desenvolupin les persones treballadores amb motiu de la realització del seu treball, 
sempre que es provi que la malaltia té per causa exclusiva l’execució del treball o bé que s’agreugi com a conseqüència d’una lesió 
constitutiva d’accident.  
65 La Comunitat Autònoma amb un nombre més alt de notificacions és Madrid (2.200), seguida de València (1.623) i Andalusia (1.249). 
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sades pel treball de les persones que s’ocupen de la prevenció, l’assistència mèdica i activitats en 
les quals s’ha provat un risc d’infecció, catalogades en el grup 3.66   
 
La distribució entre les activitats econòmiques de les empreses és variada, tot i que destaquen les 
dedicades a les activitats hospitalàries, sanitàries i d’establiments de cures sanitàries que concen-
tren 15 empreses diferents (12 d’elles són d’activitats hospitalàries) on s’han superat els límits, 
principalment per MP causades per agents biològics. El processament i conservació de la carn 
constitueix el segon gran focus de les alertes del 2011 (5 empreses), seguit del comerç a l’engròs i 
el detall (4 empreses). En ambdós casos les MP detectades són les causades per agents físics.    

4.2. Incapacitat temporal  
Una de les repercussions de la sinistralitat laboral és la que es reflecteix en els processos 
d’incapacitats temporals (en endavant, IT).67 La IT és la situació en la qual un treballador o treba-
lladora està impedit/da per treballar temporalment per un problema de salut que requereix 
d’assistència sanitària.  

TAULA III-43. Prestacions per IT segons el tipus de contingència causant i l’entitat gestora o 
col·laboradora de tramitació. Catalunya 2011 

 
Durada  
(dies) Incidència 

Mitjana men-
sual nombre  
de processos 

Variació 2010-2011 

Durada Incidència 
Mitjana men-
sual nombre  
de processos  

Contingències 
professionals 

Total 31,9 3,7 9.338 0,4 -0,4 -1.209 

MATEPSS 31,8 3,7 9.303 0,4 -0,4 -1.227 

INSS 62,8 2,2 34 -30,6 1,2 19 

ISM 88,4 5,0 1 28,3 -4,4 -1 

Contingències 
comunes (excep-
te autònoms i llar) 

Total 32,5 26,6 70.280 -2,8 -1,2 -5.061 

MATEPSS 32,3 26,7 46.522 -0,6 -1,2 -1.426 

INSS 32,9 26,6 23.420 -6,9 -1,1 -3.888 

ISM 47,5 16,1 86 -2,5 1,2 1 

Contingències 
comunes d'autò-
noms i llar  

Total 94,4 10,2 5.985 -13,0 0,5 187 

MATEPSS 91,9 9,4 3.690 -5,1 -0,3 -65 

INSS 98,3 11,7 2.292 -27,4 1,9 249 
Unitats: nombres absoluts i mitjanes. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INSS.  

 

 

                                                
66 El tipus d’MP detectades tenen una implicació directa amb els límits d’intolerància que s’apliquen en el sistema d’alerta. La intoleràn-
cia total és la que es genera a partir d’un únic avís de malaltia causada per agents carcinògens, les malalties del grup 6. En segon ter-
me, la intolerància més elevada es dóna en les malalties menys freqüents, com són els grups 1 (causades per agents químics), 3 (per 
agents biològics), 4 (per inhalació de substàncies o agents no compresos en altres apartats) i 5 (malalties a la pell causades per subs-
tàncies o agents no compresos en altres apartats). Per aquest tipus de malalties cal que dos treballadors/ores presentin la mateixa ma-
laltia. Les malalties del grup 2, les causades per agents físics, són les més freqüents;el sistema s’alerta a partir de la quarta persona a 
l’empresa amb la mateixa malaltia.  
67 Aquesta situació pot ser 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 a objectiu cobrir la manca 
d’ingressos produïts per deixar de treballar. En aquest cas no es computen les absències curtes del lloc de treball que no deriven en el 
fet administratiu de la baixa laboral per IT perquè aquestes situacions no són registrades. Per a més informació sobre les prestacions 
d’IT vegeu l’apartat “Protecció social, serveis socials i atenció a la dependència” del capítol IV.  
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La informació utilitzada per a la seva anàlisi procedeix de les prestacions atorgades per la Segure-
tat Social (SS). La taula III-43, que mostra els principals resultats de les prestacions d’IT a Catalu-
nya 2011, posa de manifest que tant la durada mitjana de les incapacitats de les quals s’ha regis-
trat l’alta, com el nombre de processos mensuals o la mitjana del nombre de processos mensuals 
inicials al període per cada 1.000 persones protegides (incidència) varien en funció del tipus de 
contingència causant de la IT – comuna o professional-  i de l’entitat gestora o col·laboradora que 
la tramita –INSS (Instituto Nacional de la Seguretat Social), MATEPSS (Mútues d’accidents de 
treball i malalties professionals de la Seguretat Social) o ISM (Institut Social de la Marina).  

Igualment en la taula s’observa que el gran gruix de les IT té com a causa una contingència com-
una (el 82,1% de la mitjana del nombre de processos mensuals), mentre que les que deriven d’un 
accident laboral o d’una malaltia professional constitueixen el 10,9% del total. Aquests tipus de 
processos són tramitats quasi en la seva totalitat per les MATEPSS (99,6%), que també gestionen 
alguns processos derivats de contingències comunes (el 65,8% de la mitjana del nombre de pro-
cessos per contingències comunes).   

La variació interanual mostra que ha disminuït el nombre de processos mensuals per contingènci-
es professionals (-11,5%, 1.209 processos menys de mitjana mensual), fet que juntament amb la 
reducció del nombre de persones protegides provoca que també es redueixi la incidència, malgrat 
que la durada augmenta lleugerament.  

La prevalença o nombre de processos registrats en vigor al final del període (7.589) per cada mil 
treballadors/ores protegits a la seva fi (2.439.179), se situa en 3,1 i mostra un lleuger descens res-
pecte a la xifra de l’any 2010 (3,3). Aquest decreixement està provocat per la reducció de la pobla-
ció protegida (-86.194 persones menys) i pel menor nombre de processos en vigor (-751).  

GRÀFIC III-43. Evolució de les prestacions per IT per contingències professionals. Catalunya 2006-
2011 
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Unitats: nombres absoluts (dies) i percentatges per cada mil persones protegides. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INSS.  

En els processos d’IT per contingències professionals tramitats per les MATEPSS no es percep 
una gran diferència entre la durada requerida per cadascun dels dos sexes, 31,9 dies els homes i 
31,6 les dones. Tot i això, aquesta diferència augmenta si es tenen en compte les dades agrega-
des del sistema perquè la durada s’incrementa fins a 37,6 dies per als homes i a 34,5 dies per a 
les dones. D’altra banda, cal tenir en compte que el pes relatiu del nombre de processos que han 
estat donats d’alta el 2011 per a les dones assoleix el 33,5% del total, volum que supera la pro-
porció de d’accidents en jornada laboral amb baixa de les dones (29,8%). 
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4.3. Actuacions de la ITSS per a la prevenció dels riscos labo-
rals 

La Inspecció de Treball i Seguretat Social (en endavant ITSS) a Catalunya en l’àrea de seguretat i 
salut laboral ha realitzat 39.114 visites, de les quals s’han derivat 34.353 actuacions. El nombre 
d’actuacions a Catalunya representa el 9,2% de les actuacions fetes al conjunt d’Espanya. 

Tot i que el nombre d’actes d’infracció més gran es dóna en l’àrea de la Seguretat Social (5.024 el 
2011), destaca l’elevat nombre de les que s’aixequen amb motiu de la prevenció de riscos (1.965), 
una de cada cinc actes. L’aixecament per part de la ITSS d’una acta d’infracció a una empresa 
proposant la imposició d’una sanció inicia un expedient administratiu sancionador, que pot ser 
conseqüència de diverses infraccions acumulades a la mateixa acta. Per tant, en les 1.965 actes 
esmentades s’han detectat 2.928 infraccions en acta.  

El 2011 l’import de les sancions ascendeix a 8.914.794,8€, fet que suposa el 14,8% de les sanci-
ons al conjunt d’Espanya, i és un percentatge que es manté equilibrat amb la proporció 
d’infraccions catalanes respecte al total (14,7%). On es produeix un decalatge més notori és en el 
nombre de treballadors afectats per les infraccions, que fa referència a 24.542 treballadors/ores a 
Catalunya, el 19,9% del total.  

El nombre de paralitzacions d’empreses catalanes (28, l’11,4% del total) és menor, malgrat que el 
nombre de propostes de recàrrec és més elevat (751, el 23,3% del total). Així, al llarg del 2011 
s’han practicat 8.019 requeriments d’esmena (el 7,8% del total). 

TAULA III-44. Activitat de la ITSS en l’àrea de seguretat i salut laboral. Catalunya 2006-2011 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Nombre d’actuacions 
realitzades 82.551 60.845 48.229 47.447 44.999 34.353 

Nombre d’infraccions 
en acta 4.959 6.614 4.518 4.147 4.165 2.928 

Import de les sancions 
(€) 19.691.308,0 25.625.564,0 20.675.552,9 16.032.896,7 12.398.502,8 8.914.794,8 

Nombre de treballa-
dors afectats per les 
infraccions 

32.817 60.270 51.634 56.830 47.488 24.542 

Nombre de paralitzaci-
ons 194 226 163 119 55 28 

Nombre de propostes 
de recàrrec 1.121 1.190 1.125 843 882 751 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

L’evolució de l’activitat inspectora a Catalunya dels darrers anys (període 2009-2011) reflecteix el 
context de crisi econòmica, amb la conseqüent incidència en el mercat laboral per la reducció 
d’ocupació, i mostra un descens en el nombre d’actes d’infracció en conjunt (del 13,5% des del 
2009), malgrat que l’anàlisi segons àrees d’actuació de la ITSS presenta algunes diferències. La 
desagregació segons àrees posa de manifest que el nombre d’actes d’infracció ha crescut en 
l’àrea de relacions laborals i de seguretat social (20,2% i 4,0%, respectivament), mentre que de-
creixen les aixecades en relació amb l’àrea de seguretat i salut laboral i d’ocupació i estrangeria (-
37,8% i -29,1%, respectivament).68  

                                                
68 Aquesta anàlisi de l’activitat en l’àmbit espanyol del període 2009-2011 mostra un descens generalitzat en totes les àrees, amb 
l’excepció de la de SS, que augmenta lleugerament. Les àrees que més veuen minvar les actes d’infracció són les d’ocupació i estran-
geria (-25,4%), la de seguretat i salut laboral (-21,4%) i l’agrupació de altres àrees no desagregades (-21,5%). La de relacions laborals 
descendeix en el 4,3% i la de SS augmenta en 3,1%. En conjunt, el nombre d’actes d’infraccions es redueix en el 7,2%.  
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Respecte a l’exercici anterior la davallada en l’àmbit de la seguretat i la salut laboral més intensa 
és la produïda en la reducció del nombre de paralitzacions d’obres, treballs o tasques, perquè 
s’apreciava l’existència d’un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors/ores (-
49,1%) i en el descens del nombre de treballadors/ores afectats per les infraccions (-48,3%). 
Aquestes dues xifres són rellevants en tant que el nombre d’infraccions en acta mostra una reduc-
ció menys acusada (-29,7%). El nombre d’actuacions realitzades també mostra un descens del -
23,7%.   

Altres actuacions de la ITSS estan orientades a la investigació d’accidents. Al 2010, darrera dada 
disponible,69 es van investigar 2.342 accidents (exclosos els in itinere) a Catalunya. D’ells, 1.233 
n’eren lleus, 999 greus i 33 mortals. Aquestes investigacions van donar lloc a 909 infraccions amb 
sancions valorades en 3.585.727 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 Informe de la ITSS 2010. Ministeri de Treball i Immigració.  
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5. Normativa i iniciatives públiques 

5.1. Novetats normatives i iniciatives públiques en matèria de 
polítiques d’ocupació 

5.1.1. Àmbit internacional 
L’ocupació i la protecció social ocupen el centre de la Declaració final de la Cimera del G20, de 
5.11.2011, que vol ser la resposta conjunta als reptes globals que estan plantejats. En matèria 
d’ocupació i protecció social, la Declaració ratifica les conclusions de la reunió de ministres de tre-
ball i ocupació dels països membres del G20, que es va fer a finals de setembre de 2011. Entre 
aquestes, destaca la crida clara a què les qüestions socials i d’ocupació romanguin com a part es-
sencial de l’agenda del G20, conjuntament amb les econòmiques, monetàries i financeres.  

Altres missatges centrals es dirigeixen a la creació d’un grup de treball d’especialistes sobre ocu-
pació, al qual es dóna com a primera missió trobar noves estratègies per lluitar contra l’atur juvenil 
i el compromís amb el diàleg social mitjançant les reunions al fòrum de les organitzacions empre-
sarials i al fòrum de les organitzacions sindicals.  

En l’informe conjunt que l’Organització Internacional del Treball i l’Organització per a la Coopera-
ció i el Desenvolupament Econòmic fan a petició del G20 com a preparació de la cimera esmenta-
da, es constata que, en cas de continuar amb les taxes de creixement actuals, no serà possible 
recuperar els vint milions de llocs de treball perduts d’ençà del començament de la crisi el 2008. 

5.1.2. Àmbit de la Unió Europea 
Es mantenen per al 2011 les orientacions per a les polítiques d’ocupació dels estats membres 
aprovades l’any anterior70 i que, conjuntament amb les directrius per a les polítiques econòmiques, 
constitueixen les Orientacions integrades Europa 2020, que ofereixen l’orientació per tal que els 
estats membres defineixin i apliquin els seus programes nacionals de reforma alhora que constitu-
eixen la base de qualsevol recomanació específica que el Consell Europeu pugui fer a un Estat 
membre. 

Tenint en compte aquestes Orientacions, Espanya presenta el programa nacional de reformes 
(PNR) on defineix els objectius nacionals a mig termini i les mesures de política econòmica per a 
la seva consecució, tenint en compte, entre d’altres, la recent aprovació de la reforma laboral el 
2010. Un cop analitzat el PNR 2011, el Consell Europeu recomana a Espanya,71 entre d’altres me-
sures, que, al final del 2011, avaluï els efectes de les reformes del mercat de treball iniciades el 
2010 i de la reforma de les polítiques actives d’ocupació de febrer de 2011 i, en cas que sigui ne-
cessari, presenti propostes de noves reformes per reduir la segmentació del mercat de treball i mi-
llorar les oportunitats d’ocupació de les persones joves. Així mateix, recomana que garanteixi un 
seguiment estret de l’eficàcia de les mesures previstes al programa nacional de reformes per re-
duir el nivell d’abandonament escolar prematur i facilitar la transició a l’educació i formació profes-
sional. Així mateix, el Consell recomana a Espanya la reforma del sistema de pensions, de la ne-
gociació col·lectiva i el sistema d’indexació salarial. En aquesta mateixa línia, la Comissió Europea 
ha instat en diverses ocasions el Govern espanyol perquè prengui mesures urgents per lluitar con-
tra l’atur juvenil. 

                                                
70 Decisió del Consell, de 19 de maig de 2011, relativa a les orientacions per a les polítiques d’ocupació dels estats membres (DOUE L 
183, de 26.05.2011). S’acorda prorrogar la Decisió 2010/70 del Consell, de 21 d’octubre, relativa a les orientacions per a les polítiques 
d’ocupació dels estats membres (DOUE L 308, de 24.11.2010). 
71 Recomanació del Consell relativa al Programa nacional de reforma de 2011 d’Espanya i per la qual s’emet un dictamen del Consell 
sobre el programa d’estabilitat actualitzat d’Espanya 2011-2014. Aprovat l’1.7.2011. 
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L’examen conjunt dels programes nacionals de reformes s’inclou a l’Informe conjunt sobre 
l’ocupació aprovat pel Consell Europeu el 7.3.2011, que posa de manifest que els estats membres 
han de seguir fent tot el possible per atendre les prioritats següents: augmentar la participació al 
mercat de treball i reduir l’atur  estructural; aconseguir una població activa qualificada que respon-
gui a les necessitats del mercat i promoure la qualitat del mercat de treball i l’aprenentatge perma-
nent; millorar la qualitat i els resultats dels sistemes educatius i de formació a tots els nivells; in-
crementar la participació a l’ensenyament superior; promoure la inclusió social i lluitar contra la 
pobresa. 

La Comissió Europea aprova una proposta de modernització de la Directiva 2005/36/CE sobre les 
qualificacions professionals que simplifica i accelera el procés de reconeixement de qualificacions, 
amb la finalitat de facilitar als professionals la possibilitat de trobar llocs de treball a tota Europa. 
Una de les novetats destacables és la targeta professional europea i l’establiment d’alertes més 
eficaces en matèria de negligència professional, especialment en el sector sanitari. La nova pro-
posta, que continua la seva tramitació, també aborda qüestions com els coneixements lingüístics 
per exercir en un altre país, el desenvolupament professional continu, i estén el sistema de fines-
treta única creat per la Directiva de serveis a les professions sanitàries.  

5.1.3. Àmbit estatal 
El Govern i els agents socials més representatius (CEOE, CEPYME, CCOO i UGT) signen l’Acord 
social i econòmic per al creixement, l’ocupació i la garantia de les pensions (ASE),72 que 
afecta la reforma del sistema de Seguretat Social, la reforma de les polítiques actives d’ocupació i 
aspectes de política industrial, energètica i d’innovació, juntament amb aspectes de responsabilitat 
bipartida relacionats amb la reforma de la negociació col·lectiva (organitzacions sindicals i empre-
sarials); s’adquireix un compromís entre Govern i sindicats sobre el tractament de qüestions relati-
ves a la funció pública.  

En relació amb les polítiques d’ocupació, l’ASE parteix de la constatació de la necessitat de refor-
mar-les per tal de contribuir a la millora del mercat de treball i a la major ocupabilitat d’aquelles 
persones que cerquen ocupació. Amb aquesta finalitat, l’Acord recull dos tipus de mesures: con-
junturals i estructurals.  

Les mesures conjunturals, que s’acoten al període 2011-2012, consisteixen en un Pla de xoc que 
ha estat desenvolupat en part pel Reial decret llei 1/2011 de mesures urgents per promoure la 
transici a-
des.73 

Aquestes mesures, amb una vigència de dotze mesos, consisteixen en un programa excepcional 
d’ocupació per incentivar la contractació a temps parcial de persones menors de trenta anys i de 
persones en atur de llarga durada;74 en un programa de requalificació professional de les persones 
que esgotin la prestació per atur (Programa Prepara)75 i en la millora de l’ocupabilitat d’aquelles 
                                                
72 Signat el 2 de febrer de 2011 pel Govern i els agents socials més representatius. 
73 BOE núm. 37, de 12.2.2011, en vigor des del 13.2.2011. Té com a precedent un document fet públic pel Govern el gener de 2011. 
Convalidat pel Congrés: Resolució de 24.2.2011, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació (BOE núm. 51, 
d’1.3.2011). 
74 Es preveu la reducció de les quotes empresarials a la Seguretat Social per a empreses que creïn nous llocs de treball a temps parci-
al amb una jornada d’entre el 50% i el 75% del total i un contracte de durada no inferior a 6 mesos. El Govern i les organitzacions sindi-

s representatives, en el termini de sis mesos a partir del 13.2.2011, han de procedir a l’avaluació de l’impacte 
d’aquesta mesura i a l’estudi i, si escau, la proposta sobre la regulació del treball a temps parcial que inclogui, entre altres aspectes, el 
de la protecció social de les persones contractades sota aquesta modalitat. 
75 Aquest programa pren el relleu al programa temporal de protecció per atur i inserció (PRODI) establert pel Reial decret llei 10/2009 i  
prorrogat fins al febrer de 2011. Té per objectiu impulsar la requalificació de les persones aturades i proporcionar una ajuda econòmica 
d’acompanyament. Així, les persones participants poden rebre una ajuda econòmica de 399,38 euros (75% de l’IPREM mensual), du-
rant un màxim de sis mesos, sempre que tinguin rendes inferiors a 481,05 euros (75% del salari mínim interprofessional). El programa 
va dirigit a persones sense dret a prestacions contributives o assistencials d’atur, que no hagin cobrat amb anterioritat prestacions 
d’aquest tipus (PRODI, RAI, renda agrària o subsidi de treballadors eventuals del REA) i que es comprometin a participar en mesures 
de polítiques actives d’ocupació encaminades a la requalificació i/o reinserció professional. La forma i termini de presentació de les 
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persones amb dificultats d’inserció laboral derivades de la seva baixa qualificació.76 D’altra banda, 
es disposa que durant l’any 2011, en els plans de formació d’oferta dirigits prioritàriament a les 
persones ocupades, la participació de les persones aturades oscil·li entre el 20% i el 40%. 

Les mesures estructurals de l’ASE s’orienten al mig i llarg termini i tenen per objectiu la reforma en 
profunditat de les polítiques actives d’ocupació a través de la modificació de la Llei d’ocupació. En 
desenvolupament d’aquestes mesures s’aprova el Reial decret llei 3/2011,77 que té com a objec-
tius princ
del mercat laboral i a les característiques del territori; augmentar l’eficàcia en la millora de 
l’ocupabilitat i les possibilitats d’inserció de les persones desocupades, especialment les persones 
joves i les aturades de llarga durada; respondre millor a les necessitats de les empreses per cobrir 
les seves ofertes d’ocupació i contribuir a la millora de la seva competitivitat; fomentar la cultura 
emprenedora i l’esperit empresarial. 

Amb l’objectiu d’enfortir els serveis públics d’ocupació en el marc del Sistema nacional d’ocupació, 
s’introdueixen mesures per contribuir a la consolidació dels òrgans de concertació territorial i de 
participació institucional del Sistema nacional d’ocupació, així com dels seus instruments de coor-
dinació. En aquesta línia, s’incorporen dos nous instruments de coordinació: l’Estratègia espanyola 
d’ocupació que, amb caràcter plurianual recollirà la situació del mercat de treball a nivell estatal i 
autonòmic i definirà les orientacions, accions i objectius de les polítiques d’ocupació i el Pla anual 
d’ocupació que ha de contenir els objectius concrets de l’Estratègia que han de perseguir l’Estat i 
les comunitats autònomes amb caràcter anual i les mesures necessàries per assolir-los.  

En el disseny i l’execució de les noves polítiques actives d’ocupació hi han d’estar presents una 
sèrie de principis generals, entre els quals cal destacar l’accés en condicions d’igualtat a un servei 
públic i gratuït per a tota la ciutadania, la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació i la prioritat 
en l’execució de les polítiques actives d’ocupació per als col·lectius que més la requereixen: les 
persones joves, amb especial atenció a aquelles amb dèficit de formació; les persones més grans 
de quaranta-cinc anys; les persones amb discapacitat i les persones en situació d’atur de llarga 
durada, amb especial atenció a la situació de les dones i les persones en situació d’atur proce-
dents del sector de la construcció i les persones en situació d’exclusió social. En aquesta línia, un 
altre objectiu prioritari és l’establiment d’un catàleg de serveis a la ciutadania (a les persones atu-
rades, a les ocupades i a les empreses) comú per a tots els serveis públics d’ocupació. Amb tot, 
cada comunitat autònoma ha de tenir llibertat per fixar programes de política activa d’ocupació 
propis, de manera que s’ajustin millor a la realitat de les persones desocupades i del teixit produc-
tiu de cada comunitat autònoma.  

També es considera prioritari el desenvolupament d’un model d’atenció personalitzada a les per-
sones en situació d’atur basat en un itinerari individual i personalitzat d’ocupació, de manera que 
tinguin el suport i l’atenció dels serveis públics d’ocupació en la seva recerca d’ocupació.  

Una altra de les línies de la reforma és la transformació en profunditat dels programes actuals de 
polítiques actives d’ocupació i la redefinició del contingut i desenvolupament perquè siguin més 
útils per a les persones desocupades. S’avança en la identificació dels diferents àmbits de políti-
ques actives d’ocupació que han de cobrir les comunitats autònomes, amb les actuacions i mesu-
res que aquestes estableixin, segons les necessitats i circumstàncies específiques dels seus terri-
toris, posant l’èmfasi tant en els objectius finals com en els instruments per assolir-los. Així mateix, 

                                                                                                                                                            
sol·licituds es regula per Resolució de 15.2.2011 del Servei Públic d’Ocupació estatal (BOE núm. 40, de 16.2.2011), modificada per la 
Resolució de 4.4.2011 (BOE núm. 83, de 7.3.2011).  
76 Les accions de millora de l’ocupabilitat combinen accions d’orientació i formació per a l’ocupació adreçades al jovent, a les persones 
de més de 45 anys en situació d’atur de llarga durada i les persones procedents del sector de la construcció o altres sectors afectats 
per la crisi, que tinguin dificultats d’inserció laboral derivades de la seva baixa qualificació.  
77 Reial decret llei 3/2011, de 18 de febrer, de mesures urgents per a la millora de l’ocupabilitat i la reforma de le
d’ocupació (BOE núm. 43, de 19.2.2011) convalidat per Resolució del Congrés dels Diputats de 10.3.2011 i que acorda també la seva 
tramitació com a projecte de llei  (BOE núm. 64, de 16.3.2011). La tramitació caduca per la dissolució de les Corts a causa de la convo-
catòria d’eleccions generals.  
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s’evoluciona des del concepte de programes al de serveis a la ciutadania i les empreses, amb la 
superació de l’actual limitació de la gestió de les polítiques actives a convocatòries d’ajudes. 

Finalment, cal destacar que es crea un fons de polítiques d’ocupació amb la finalitat d’atendre les 
necessitats futures de finançament en l’execució de les mesures i accions que integren les políti-
ques actives d’ocupació. 

En desenvolupament del Reial decret llei 3/2011, s’ha aprovat l’Estratègia espanyola d’ocupació 
2012-201478 que s’erigeix en el marc de referència compartit a partir del qual els serveis públics 
d’ocupació han de dissenyar i gestionar les seves pròpies polítiques d’ocupació, tenint en compte 
els objectius de l’Estratègia Europa 2020.  

L’Estratègia conté el conjunt d’accions i mesures d’orientació, ocupació i formació dirigides a millo-
rar les possibilitats d’accés a l’ocupació per compte d’altre o propi, al manteniment de l’ocupació i 
a la promoció professional de les persones ocupades i al foment de l’esperit empresarial i de 
l’economia social. Així mateix, ha de ser el referent comú a les iniciatives d’ocupabilitat dels dife-
rents agents que apliquen mesures de polítiques actives d’ocupació i ha de contribuir a una major 
cooperació entre els diferents nivells administratius i territorials, incloent la relació públicoprivada. 

D’altra banda, en base amb l’ASE, també s’ha aprovat l’Estratègia global d’ocupació dels treballa-
dors i treballadores de més edat 2012-2014 (Estratègia 55 i més). En el marc d’aquesta Estratègia 
s’estableixen quatre objectius generals que s’han de concretar amb les comunitats autònomes: 
augmentar la taxa d’ocupació i reduir l’atur d’aquest col·lectiu; afavorir el manteniment de 
l’ocupació per contribuir a la prolongació de la vida laboral; millorar les condicions de treball, espe-
cialment en allò que fa referència a la seguretat i la salut laboral i promoure la reincorporació al 
mercat de treball, garantint una adequada protecció social al llarg de la seva situació d’atur.79  

En línia amb les mesures adoptades els anys 2009 i 2010, s’aprova el finançament perquè les 
comunitats autònomes financin el cost de la contractació de les persones orientadores per al re-
forç de la xarxa d’oficines d’ocupació80 i de les persones promotores d’ocupació.81 D’altra banda, 
cal destacar també la creació de la nova seu electrònica del Servei Públic d’Ocupació estatal.82 

Al llarg de l’any s’han aprovat diverses mesures destinades específicament al col·lectiu de perso-
nes joves. A banda de les ja esmentades i que deriven de la reforma laboral del 2010 i del Reial 
decret llei 1/2011, a través del Reial decret llei 10/201183 s’aprova la suspensió durant dos anys 
(fins 30.8.2013) de l’article 15.5 de l’Estatut dels Treballadors que establia una limitació temporal a 
la concatenació de determinats contractes de durada determinada, bàsicament d’obra i servei i 

                                                
78 Reial decret 1542/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova l’Estratègia espanyola d’ocupació 2012-2014 (BOE núm. 279, de 
19.11.2011). 
79 Resolució de 14 de novembre de 2011, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 
28 d'octubre de 2011, pel qual s'aprova l'Estratègia global per a l'ocupació dels treballadors i treballadores de més edat 2012-2014 (Es-
tratègia 55 i més). BOE núm. 283, de 24.11.2011. 
80 Ordre TIN/886/2011, de 5 d’abril, per la qual es distribueixen territorialment per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb 
competències assumides, subvencions per finançar el cost imputable a l’exercici econòmic de 2011 de la pròrroga de la mesura que 
consisteix en la contractació de 1.500 orientadors per al reforç de la xarxa d’oficines d’ocupació inclosa al Pla extraordinari d’orientació, 
formació professional i inserció laboral, aprovada per Acord del Consell de Ministres de 30 d’abril de 2009 (BOE núm. 87, de 
12.4.2011). 
81 Ordre TIN/2931/2011, de 27 d’octubre, per la qual es distribueixen territorialment per a la seva gestió per les comunitats autònomes 
amb competències assumides, subvencions per finançar el cost imputable a l’exercici econòmic de 2011 de la mesura que consisteix 
en la contractació de 1.500 persones com a promotores d’ocupació per reforçar els serveis públics d’ocupació (BOE núm. 262, de 
31.10.2011). 
82 Resolució de 19.9.2011, del Servei Públic d’Ocupació estatal, per la qual es crea la nova seu electrònica de l’organisme (BOE núm. 
237, de 2.10.2011). 
83 Reial decret llei 10/2011, de 26 d’agost, de mesures urgents per a la promoció de l’ocupació dels joves, el foment de l’estabilitat en 
l’ocupació i el manteniment del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació 
(BOE núm. 208, de 30.08.2011). Convalidat per Resolució del Congrés dels Diputats de 15.9.2011 (BOE núm. 229, de 23.9.2011). La 
tramitació com a projecte de llei caduca per la dissolució de la Cambra per la convocatòria d’eleccions generals per al 20 de novembre. 
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eventuals per circumstàncies de la producció,84 i es regula un

qualificació professional dels treballadors en règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una 
empresa 

.85  

El Reial decret llei 10/2011 també inclou la pròrroga per sis mesos, fins al 15 de febrer de 2012, 
del programa Prepara així com la pròrroga fins al 31 de desembre de 2013 del rescabalament per 
part del Fons de garantia salarial del pagament de vuit dies de salari en cas d’acomiadament ob-
jectiu, tot i que, a partir d’1.1.2012, se’n limita l’aplicació als acomiadaments procedents.86  

Com a complement dels reials decrets llei 3/2011 i 10/2011, s’aprova el Reial decret llei 
14/2011.87 En relació amb el Reial decret llei 3/2011, s’introdueixen diverses mesures destinades a 
reforçar la garantia de la igualtat d’oportunitats per a les persones amb discapacitat; a afavorir les 
fórmules d’autoocupació, de treball autònom i d’economia social regulant la interlocució del Con-
sell del Treball Autònom i el Consell per al Foment de l’Economia Social en matèria de polítiques 
actives d’ocupació; regulant diverses mesures per incrementar la col·laboració de les comunitats 
autònomes i per afavorir l’adaptació de les polítiques actives d’ocupació a les característiques del 
territori, s’admet el traspàs a les comunitats autònomes de la gestió de les bonificacions de les 
quotes socials a la contractació indefinida i es preveu la inclusió al Comitè de Gestió del Fons de 
Polítiques d’Ocupació d’un representant de les comunitats autònomes. En relació amb el Reial de-
cret llei 10/2011, es permet la utilització del contracte per a la formació, substituït pel contracte per 
a la formació i l’aprenentatge, en els programes d’escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupació 
que, tot i haver estat derogats pel Reial decret llei 3/2011, romanen en vigor fins a l’aprovació de 
l’Estratègia espanyola d’ocupació i el Pla anual de política d’ocupació. Així mateix, s’estableix la 
no aplicació dels límits d’edat i durada del nou contracte per a la formació i l’aprenentatge quan el 
contracte es faci amb persones amb discapacitat ni tampoc quan es faci en el marc de les accions 
i mesures recollides : ac-
cions i mesures que impliquin la realització d’un treball efectiu en un entorn real i permetin adquirir 
formació o experiència professional dirigides a la qualificació o inserció laboral).88 

Altres mesures dirigides a les persones joves són el Pla de formació i experiència professional per 
a joves a empreses, 30.000 joves aturats i aturades amb baixa qualificació 
que podran optar a una beca de 400 euros mensuals a càrrec de l’empresa durant sis mesos per 
formar-se i rebre un aprenentatge pràctic,89 i la convocatòria de subvencions per a la realització 
d’un programa específic, d’àmbit estatal, de qualificació i millora de l’ocupabilitat de persones jo-
                                                
84 L’article 15.5 de l’Estatut dels Treballadors estableix que els treballadors que en un període de trenta mesos haguessin estat contrac-
tats durant més de vint-i-quatre mesos a través de dos o més contractes temporals per al mateix o diferent lloc, adquirien automàtica-
ment la condició de treballadors fixos. 
85 16 anys i menors de 25 que no tinguin la qualificació professio-
nal reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocu i-
ques. No obstant això, fins el 31 de desembre de 2013 el contracte es pot fer amb treballadors de fins a 30 anys.  
86 Aquesta mesura s’acorda tenint en compte l’informe del grup de treball constituït per experts per analitzar el fons de capitalització per 
als treballadors. L’informe constata la dificultat de crear un fons de capitalització per a tots els treballadors i que en qualsevulla de les 
fórmules possibles, el seu desenvolupament ple exigiria un volum de recursos extraordinàriament elevat. Així mateix, constata que amb 
els excedents del Fons de garantia salarial es podria assumir durant uns anys l’import derivat del compromís de subvencionar els aco-
miadaments per causa objectiva, que considera que és la base de la proposta de crear el fons de capitalització.  
87 Reial decret llei 14/2011, de 16 de setembre, de mesures complementàries en matèria de polítiques d’ocupació i de regulació del rè-
gim d’activitat de les forces i cossos de seguretat de l’Estat (BOE núm. 226, de 20.9.2011). Convalidat per Resolució del Congrés dels 
Diputats de 22.9.2011 (BOE núm. 235, de 30.9.2011). 
88 Resolució de 31 d’agost de 2011, del Servei Públic d’Ocupació estatal, per la qual es determina el règim transitori de la utilització 
dels contractes per a la formació en els programes d’escoles taller, cases d’oficis i tallers d’ocupació, en desenvolupament del  Reial 
decret llei 10/2011 de mesures urgents per a la promoció de l’ocupació dels joves, el foment de l’estabilitat en l’ocupació i el manteni-
ment del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la protecció per atur (BOE núm. 212, de 3.9.2011). 
89 Acord del Consell de Ministres de 15.4.2011 segons la reunió de març

ts de la CEOE. Les empreses que van acudir a la reunió i podrien formar part del 
program : Anfac, Telefónica, Banco Santander, La Caixa, Repsol-YPF, Grupo Planeta, Iberdrola, BBVA, Mercadona, 
Cepsa, Mapfre, Gas Natural, FCC, Acciona, Bankia, OHL, Abengoa, Gamesa, Globalia, Indra, Amadeus Global Travel, CAF y Telecin- 
co, ACS-Dragados, Endesa, Inditex, El Corte Inglés, ArcelorMittal, Grupo Mondragón, Ferrovial, Hispasat, Sacyr Vallehermoso, Banco 
Popular, Iberia, Abertis, Acerinox, Técnicas Reunidas, Banco Sabadell, Agbar, Sol Meliá i Enagás. 
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ves menors de trenta anys, amb especial atenció a les que es troben en situació d’atur i a les de 
baixa qualificació, a través de projectes formatius que incloguin accions de formació professional 
per a l’ocupació i pràctiques professionals no laborals en empreses.90 

També amb l’objectiu de lluitar contra l’atur juvenil, es regulen91 les pràctiques no laborals en em-
preses de persones aturades entre divuit i vint-i-cinc anys amb titulació universitària, de formació 
professional o certificat de professionalitat, però nul·la o escassa experiència laboral. Les empre-
ses han d’haver fet prèviament un conveni amb el Servei Públic d’Ocupació. Les pràctiques es 
desenvoluparan sota supervisió d’un tutor amb una durada d’entre sis i nou mesos. Les persones 
participants rebran una beca de suport de com a mínim 426 euros (el 80% de l’IPREM) i a la fina-
lització del període de pràctiques rebran un certificat. És d’aplicació en aquests casos el Reial de-
cret 1493/201192 que regula, a partir d’1.11.2011, la inclusió al règim general de la Seguretat Soci-
al de les persones que participin en programes de formació, en desenvolupament de la disposició 
addicional tercera de la Llei 27/2011 sobre actualització, adequació i modernització del sistema de 
la Seguretat Social.  

Queden excloses de l’àmbit d’aplicació d’aquesta regulació les pràctiques acadèmiques externes, 
curriculars i extracurriculars dels estudiants universitaris, que es regeixen pel Reial decret  
1707/2011.93 

D’altra banda, es regula també en desenvolupament de la Llei 27/2011 sobre actualització, ade-
quació i modernització del sistema de Seguretat Social, el conveni especial que han de subscriure 
amb la Seguretat Social les persones de nacionalitat espanyola que participin a l’estranger de for-
ma remunerada en programes formatius o d’investigació sense quedar vinculats per una relació 
laboral.94  

D’altra banda, s’aprova el desenvolupament reglamentari dels procediments de regulació 
d’ocupació i d’actuació administrativa en matèria de trasllats col·lectius, modificats per la Llei 
35/2010.95 Els objectius fonamentals de la nova normativa són reforçar el procediment, proporcio-
nar una certesa més gran a través d’una regulació més detallada dels aspectes procedimentals, 
agilitar la tramitació administrativa i obtenir un pla d’acompanyament social més complet. 

D’altra banda, UGT i CCOO van presentar una iniciativa legislativa popular per sol·licitar la modifi-
cació de la reforma laboral. Aquesta iniciativa caduca per dissolució de les Corts com a conse-
qüència de la convocatòria d’eleccions generals.  

S’aprova un pla de lluita contra l’ocupació submergida.96 El pla obre, fins al 31 de juliol de 2011, un 
procés de regularització voluntària de treballadors ocupats de manera irregular. Transcorregut el 
termini de regularització voluntària, s’endureixen les sancions administratives relacionades amb 
les conductes fraudulentes d’ocupació irregular o submergida. Paral·lelament, es preveuen cam-

                                                
90 Resolució de 6 d’octubre de 2011, del Servei Públic d’Ocupació estatal, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió amb 
càrrec a l’exercici pressupostari de 2011, de subvencions públiques per a l’execució d’un programa específic d’àmbit estatal de qualifi-
cació i millora de l’ocupabilitat de joves menors de trenta anys (BOE núm. 245, d’11.10.2011). Per la Resolució de 26 d’octubre de 2011 
s’acorda l’aplicació de la tramitació d’urgència a aquest procediment (BOE núm. 260, de 28.10.2011). 
91 Reial decret 1543/2011, de 31 d’octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses (BOE núm. 278, de 
18.11.2011). 
92 El Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, es dirigeix als participants en programes de formació finançats per organismes o entitats 
públics o privats, que, vinculats a estudis universitaris o de formació professional, comportin contraprestació econòmica per als afec-
tats, sempre que no estiguin obligats d’estar d’alta al respectiu règim de la Seguretat Social (BOE núm. 259, de 27.10.2011).  
93 Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris 
(BOE núm. 297, de 10.12.2011). 
94 Ordre TIN/3356/2011, de 30 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre TAS/2865/2003, de 13 d’octubre, per la qual es regula el 
conveni especial en el sistema de la Seguretat Social. 
95 Llei 35/2010 de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball (BOE núm. 227, de 18.7.2010) procedent del Reial decret llei 
10/2010, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball (BOE núm. 147, de 17.6.2010). 
96 Reial decret llei 5/2011, de 29 d’abril, de mesures per a la regularització i el control de l’ocupació submergida i foment de la rehabili-
tació d’habitatges. (BOE núm. 108, de 6.5.2011). Convalidat per Resolució de 26.5.2011, del Congrés (BOE núm. 130, d’1.6.2011). 
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panyes de sensibilització pública i la intensificació de l’activitat i eficàcia de la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social. 

Es modifica, amb l’aprovació d’una nova regulació, la relació laboral especial del servei a la llar 
familiar,97 amb l’objectiu de dignificar les condicions de treball de les persones que treballen en 
aquest sector i de contribuir a regularitzar situacions d’ocupació no declarada. 

Continua l’elaboració del Catàleg nacional de qualificacions, instrument principal del Sistema naci-
onal de qualificacions professionals, l’objectiu del qual és identificar quines són les més significati-
ves en els diferents sectors productius per a la seva inclusió als programes de formació professio-
nal de l’àmbit educatiu i/o laboral. Al llarg de l’any s’han aprovat quaranta-un reials decrets, de 
manera que al final de l’any 2011 hi ha aprovades 661 qualificacions professionals.  

Es crea la Comissió Interministerial per al Seguiment i l’Avaluació del Procediment de Reconeixe-
ment de les Competències Professionals adquirides per Experiència Laboral, constituïda per re-
presentants del Ministeri de Treball i Immigració i del d’Educació.98 

D’altra banda, es modifica el procediment de concessió d’ajuts per a despeses laborals a través de 
prejubilacions en el sector de la mineria del carbó per adequar-lo a la nova normativa comunità-
ria.99 

S’acorda la distribució de fons a les comunitats autònomes que hagin assumit la competència en 
matèria de polítiques actives d’ocupació seguint els criteris acordats per al període 2010-2013 per 
la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals de 23.6.2009.100 L’import total distribuït en 
matèria de gestió de polítiques actives és de 3.157 milions d’euros.101 

Pel que fa a programes concrets aplicables en l’àmbit estatal, s’ha aprovat la convocatòria de di-
verses subvencions en matèria de formació professional per a l’ocupació dirigides prioritàriament a 
persones ocupades;102 per a la contractació de treballadors aturats per a la realització d’obres i 
serveis d’interès general i social;103 per a la realització d’accions de suport i acompanyament a la 
formació professional per a l’ocupació en l’àmbit estatal104 i per a la realització d’un programa de 
formació i inserció laboral de demandants d’ocupació en tecnologies de la informació i de les co-
municacions.105 Així mateix, s’actualitzen els imports màxims de les subvencions per a la realitza-

                                                
97 Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar 
(BOE núm. 277, de 17.11.2011). 
98 Ordre PRE/910/2011, de 12 d’abril, per la qual es crea la Comissió Interministerial per al Seguiment i l’Avaluació del Procediment de 
Reconeixement de les Competències Professionals adquirides per Experiència Laboral (BOE núm. 90, de 15.4.2011). 
99 Reial decret 1545/2011, de 31 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 808/2006, de 30 de juny, pel qual s’estableix el règim 
d’ajuts per a despeses laborals a través de prejubilacions, destinades a cobrir càrregues excepcionals vinculades a plans de racionalit-
zació i reestructuració de l’activitat de les empreses mineres del carbó (BOE núm. 216, de 4.11.2011). 
100 Ordre TIN/887/2011, de 5 d’abril, per la qual es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic de 2011 per a la seva gestió 
per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos 
generals de l’Estat (BOE núm. 87, de 12.4.2011). 
101 Excepte pel que fa al País Basc, que es regeix pel Reial decret 1441/2010. 
102 Resolució de 18 de març de 2011, del Servei Públic d’Ocupació estatal, per la que s’aprova la convocatòria per a la concessió, amb 
càrrec a l’exercici pressupostari de 2011, de subvencions públiques per a l’execució de plans de formació, d’àmbit estatal, dirigits priori-
tàriament a les persones ocupades, en aplicació de l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de març (BOE núm. 76, de 30.3.2011). Modificada per 
Resolució de 30 de juny i per Resolució d’1 de desembre de 2011 (BOE núm. 304, de 20.12.2011) que n’amplien el termini d’execució 
fins el 31 de maig de 2012. Per Consell de Ministres de 16.9.2011, s’autoritza el Servei Públic d’Ocupació estatal a concedir subvenció 
pública a Fundació del Metall, a la Confederació Espanyola de Comerç i a la Fundació Laboral de la Construcció per import de 30 mili-
ons d’euros, 15,7 milions d’euros i 20,8 milions d’euros respectivament.  
103 Resolució de 23 de febrer de 2011, del Servei Públic d’Ocupació estatal (BOE núm. 65, de 17.3.2011). 
104 Resolució de 6 d’octubre de 2011, del Servei Públic d’Ocupació estatal, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió amb 
càrrec a l’exercici pressupostari de 2011, de subvencions destinades a la realització d’accions de suport i acompanyament a la forma-
ció professional per a l’ocupació en l’àmbit estatal (BOE núm. 246, de 12.10.2011).  
Per Resolució de 26.10.2011, del Servei Públic d’Ocupació estatal s’acorda la tramitació d’urgència (BOE núm. 260, de 28.10.2011). 
105 Resolució de 10 de juny de 2011, del Servei Públic d’Ocupació estatal, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de 
subvencions l’any 2011, per a la realització d’un programa de formació i inserció laboral de demandants d’ocupació en tecnologies de la 
informació i de les comunicacions (BOE núm. 161, de 7.7.2011). 
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ció d’accions d’orientació professional per a l’ocupació i assistència per a l’autocupació a entitats 
col·laboradores sense ànim de lucre.106 

Així mateix, s’han acordat mesures de suport als treballadors afectats per l’expedient de regulació 
de l’empresa Sintel.107  

5.1.4. Àmbit autonòmic 
El Govern presenta el 25.7.2011 la Diagnosi del mercat de treball a Catalunya, que incorpora una 
anàlisi de l’adequació de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya i la definició dels eixos de 
l’Estratègia catalana d’ocupació 2012-2020 (ECO 2012-2020), que establirà els criteris, les direc-
trius i les prioritats per als propers anys, plantejant d’una manera clara i concreta quins són els 
reptes i les línies estratègiques en relació als objectius establerts, sense perdre de vista el context 
econòmic i social, el marc comunitari i l’estatal, de manera dialogada entre el Govern, les adminis-
tracions locals i els agents econòmics i socials.  

La transformació del Servei d’Ocupació de Catalunya 

Per Acord de Govern de 24.5.2011 s’inicia la transformació del SOC per adaptar-lo a les neces-
sitats del mercat de treball en base amb els eixos següents: innovació, integració i internacionalit-
zació. 

Pel que fa a l’eix Innovació, l’objectiu és garantir una atenció personalitzada i eficaç a través 
d’una carta de serveis adaptada a cada cas particular i contribuir així a millorar tant l’ocupabilitat 
de les persones com la competitivitat de les empreses. Amb aquesta finalitat es preveu elaborar 
l’esmentada ECO 2012-2020, el Pla de desenvolupament de les polítiques actives i la Cartera de 
serveis. 

Pel que fa a la metodologia dels serveis d’orientació, l’objectiu és identificar adequadament les 
competències de les persones sol·licitants d’ocupació, articular processos de reconversió profes-
sional cap a sectors emergents que generin ocupació i impulsar una plataforma tecnològica que 
integrarà l’activitat d’orientació de les oficines de treball i les entitats col·laboradores per garantir la 
traçabilitat de les polítiques actives, la seva utilitat, l’impacte i el seguiment de les entitats que in-
tegrin la Xarxa d’Ocupació de Catalunya. 

Pel que fa al sistema d’intermediació, l’objectiu és integrar les ofertes d’ocupació a través de la 
cooperació amb empreses, agències de col·locació i entitats locals per assolir una major eficièn-
cia. 

Destaca la redefinició i el reforç de la formació professional per a l’ocupació amb l’objectiu de mi-
llorar i mantenir l’ocupabilitat de les persones i l’adaptació a les demandes de qualificació de les 
empreses, en el marc del procés d’integració de la formació professional. 

S’estableix també com a objectiu assolir un major equilibri i una major vinculació entres les políti-
ques actives i les polítiques passives i s’assenyala la urgència de reforçar la despesa en formació 
de les persones en situació d’atur, per a la qual cosa cal reequilibrar la despesa en polítiques acti-
ves i les polítiques passives. 

                                                
106 Resolució de 21 de febrer de 2011, del Servei Públic d’Ocupació estatal, per la qual s’actualitzen per a l’any 2011 els imports mà-
xims constitutius de les subvencions per a la realització d’accions d’orientació professional per a l’ocupació i assistència per a 
l’autoocupació a entitats col·laboradores sense ànim de lucre (BOE núm. 61, d’12.3.2011). 
107 Reial decret 1783/2011, de 16 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 196/2010, de 26 de febrer, pel qual s’estableixen 
mesures per facilitar la reinserció laboral i l’establiment d’ajuts especials als treballadors afectats pels expedients de regulació 
d’ocupació 76/2000 i 25/2001 (BOE núm. 303, 19.12.2011). 
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El SOC establirà conjuntament amb el Servei Públic d’Ocupació estatal l’agilització de tots els me-
canismes sancionadors que recull la normativa vigent per tal de garantir el compliment d’activitat 
del qual són coresponsables la persona que rep una prestació, vinculada al seguiment d’una polí-
tica activa, i el SOC. El Departament d’Empresa i Ocupació ha renovat el Conveni de col·laboració 
entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Servei Públic d’Ocupació estatal per a la coordinació 
de la gestió de l’ocupació i la gestió de les prestacions d’atur i l’intercanvi d’informació i estadísti-
ca.108  

D’altra banda, s’assenyala que el SOC vol establir un nou marc de relació, en el qual el protago-
nisme sigui assumit pel Govern de Catalunya, a través de l’establiment d’un seguit d’indicadors 
quantitatius i qualitatius que permetran fer un seguiment dels beneficiaris de les prestacions d’atur 
i diferenciar la intensitat de les accions en funció del període de prestació que se’ls hagi recone-
gut. 

En relació amb el sistema de finançament de les polítiques actives, el Departament d’Empresa i 
Ocupació posa de manifest que proposarà un sistema de finançament a càrrec del fons de Confe-
rència Sectorial, que permeti cobrir suficientment les despeses generades per la millora en la qua-
litat dels serveis de polítiques actives en cada territori, però que alhora estableixi un sistema de 
millora en funció de la contribució que les comunitats hagin fet a la reducció de la nòmina estatal 
de prestació d’atur. 

Finalment, dins d’aquest primer eix, s’assenyala que el SOC establirà objectius estratègics i opera-
tius per saber què i com es vol aconseguir respecte a l’eficiència de les polítiques actives 
d’ocupació que després té l’obligació d’avaluar. 

Pel que fa a l’eix Internacionalització, el Govern té com a objectiu impulsar, a través del SOC, la 
mobilitat professional en l’àmbit europeu, atreure talent nou per donar suport al procés 
d’establiment d’empreses a Catalunya i millorar la professionalització en un mercat de treball glo-
bal.  

En aquesta línia, s’indica que el SOC aprofundirà la integració de la Xarxa Eures, millorant 
l’atenció que es facilita en aquest àmbit als demandants d’ocupació i dedicant més esforços a 
l’atenció a l’empresa i als processos de reclutament. Alhora, intensificarà les xarxes d’intercanvi 
entre els diferents serveis de col·locació i entre els governs regionals europeus per fomentar la 
mobilitat transnacional de persones aturades i ocupades. 

Pel que fa a l’eix Integració, s’indica que el SOC dissenyarà una xarxa territorial d’ocupació que 
garanteixi que tota la Cartera de serveis arribi a totes les persones i a les empreses de Catalunya. 
A més, impulsarà programes a mida, flexibles i integrals, que s’ajustin a la diagnosi social, ocupa-
cional i econòmica i que permetin el desenvolupament de la planificació estratègica del territori. 

L’objectiu és que l’actuació del SOC no quedi únicament circumscrita a la concessió de subvenci-
ons als agents locals o territorials, sinó orientar els seus recursos cap a l’aportació de serveis de 
major valor afegit. 

En estreta relació amb la reforma de les polítiques d’ocupació, per Acord de Govern de 8.3.2011, 
s’acorda dissenyar un model d'orientació, capacitació i formació professional davant de la descon-
nexió existent entre el sistema actual i les exigències reals del mercat. L'objectiu d'aquest acord és 
adaptar la formació professional a les necessitats de les empreses millorant la seva competitivitat, 
i facilitar l'ocupabilitat de les persones impulsant la recuperació econòmica. El nou model d'orien-
                                                
108 Resolució d’1 de desembre de 2011, de la Secretaria General Tècnica, per la qual es publica el Conveni de col·laboració amb la 
Generalitat de Catalunya per a la coordinació de la gestió de l’ocupació per part de la Generalitat de Catalunya i la gestió de les presta-
cions d’atur per part del Servei Públic d’Ocupació estatal, l’intercanvi d’informació i estadística i la regulació de la Comissió de Coordi-
nació i Seguiment en el marc del traspàs a la Comunitat Autònoma de Catalunya en matèria d’execució de la legislació estatal en 
l’àmbit del treball, l’ocupació i la formació professional per a l’ocupació que fa el Servei Públic d’Ocupació Estatal, previst en el Reial 
decret 1050/1997, de 27 de juliol (BOE núm. 301, de 15.12.2011). 
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tació, capacitació i formació professional preveu quatre àmbits d'actuació: la promoció social de la 
formació; la valoració i el reconeixement públic de la formació professional; el desenvolupament 
d'una nova estratègia per implicar i garantir la participació dels agents socials i de les organitzaci-
ons empresarials en la millora de la formació professional; i l'establiment dels òrgans de coordina-
ció necessaris per garantir la participació dels departaments i dels agents socials implicats. 

En aquesta línia, es modifica el Consell Català de Formació Professional per adaptar la seva es-
tructura al nou model de formació professional109 i es preveu la modificació de la Comissió del Sis-
tema de Formació i Qualificació Professional, perquè tingui caràcter executiu i assumeixi les com-
petències de planificació estratègica, avaluació i coordinació de les polítiques del sistema de for-
mació professional.  

Altres mesures que cal destacar són l’aprovació d’un decret relatiu a l'aplicació de la quota de re-
serva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballa-
dores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment,110 que aclareix 
qüestions procedimentals davant l’Administració, el termini de validesa de la declaració d'excepci-
onalitat i autorització de mesures (3 anys) i la competència dels òrgans en l'àmbit del Departament 
d'Empresa i Ocupació i del SOC. 

Es prorroga l’encàrrec de la gestió del Pla FP.CAT del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) al 
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.111 

Al llarg de l’any el Parlament de Catalunya ha aprovat un seguit de mocions en les quals s’insta el 
Govern a aprovar mesures diverses dirigides a lluitar contra l’atur i millorar les polítiques 
d’ocupació. 

El 5.5.2011 s’aprova la Moció 20/IX del Parlament de Catalunya sobre l'atur i les polítiques d'ocu-
pació que inclou les mesures següents: 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un pla d’acció de lluita contra l’atur per al 
2011 que:  

a) Prioritzi els col·lectius més vulnerables, donant-los suport amb una orientació laboral persona-
litzada, una formació de qualitat i un acompanyament a la feina també personalitzat, amb un 
objectiu d’inserció del 60% dels destinataris de les accions del pla.  

b) Ofereixi un marc de formació específic sobre competències transversals (capacitats lingüísti-
ques, coneixements digitals, habilitats personals, etc.), en línia amb l’estratègia europea per al 
2020, adreçat als perfils de treballadors sense qualificació que han estat expulsats del mercat 
laboral. 

c) Garanteixi que les persones acollides al Programa estatal Prepara (Programa de requalificació 
professional per a les persones que hagin exhaurit la prestació per desocupació) disposin de 
l’assessorament personalitzat i de l’oferta d’accions de requalificació professional necessaris 
per part dels serveis públics d’ocupació de Catalunya. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

                                                
109 Decret 323/2011, de 19 d'abril, pel qual es modifica el Decret 21/1999, de 9 de febrer, de creació del Consell Català de Formació 
Professional (DOGC 5864, de 21.4.2011). 
110 Decret 322/2011, de 19 d'abril, sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses 
de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment (DOGC núm. 5864, de 
21.4.2011). 
111 Resolució EMO/1567/2011, de 23 de juny, per la qual es fa pública la pròrroga de l'encàrrec de la gestió del Pla FP.CAT del Servei 
d'Ocupació de Catalunya al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, renovat en data 29 de juny de 2010 (DOGC núm. 5909, 
de 29.6.2011). 
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a) Potenciar les fórmules flexibles d’organització territorial del SOC que garanteixin la concerta-
ció, la planificació i l’execució de polítiques actives d’ocupació amb les diferents entitats territo-
rials que cooperen o col·laboren en el desenvolupament de polítiques d’ocupació, tenint en 
compte les possibilitats que s’obren amb la incorporació de les agències privades d’ocupació 
com a nous operadors. 

b) Aprovar i publicar immediatament les convocatòries de formació per a l’ocupació adreçada als 
ens locals i fer el mateix pel que fa als operadors privats. 

c) Prioritzar totes les línies de convocatòries de polítiques actives d’ocupació flexibles adreçades 
a facilitar l’adaptació de la formació a les necessitats de l’activitat econòmica, com ara el pro-
grama «Suma’t», adreçat a joves de 18 a 25 anys, i «Forma i contracta», amb especial inci-
dència sobre el col·lectiu d’aturats de llarga durada. 

d) Recórrer, quan hi concorrin les circumstàncies exigides, al Fons europeu d’adaptació a la glo-
balització (FEAG), per facilitar la recol·locació i l’assessorament laboral de treballadors acomi-
adats en sectors en reconversió, com s’havia fet en anteriors etapes per als sectors com el tèx-
til o l’automoció. 

El mateix dia s’aprova la Moció 22/IX del Parlament de Catalunya sobre mesures d'estímul eco-
nòmic, de creació d'ocupació i de suport per a emprenedors i autònoms amb el contingut següent: 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar l’aprovació d’un pla integral de suport a 
l’emprenedoria i un pla de foment del treball autònom que inclogui mesures com ara: 

a) Promoure diverses accions formatives que es duguin a terme a Catalunya, tant reglades com 
no reglades, amb continguts sobre formació i motivació per a la creació d’empreses. 

b) Impulsar mesures per a la reducció i la supressió de les càrregues administratives, especial-
ment per als nous emprenedors i els treballadors autònoms. 

c) Promoure un marc fiscal que faciliti la creació de noves empreses. 

d) Reforçar la xarxa de suport als emprenedors i els treballadors autònoms. 

e) Potenciar les actuals línies de finançament de les activitats de nous emprenedors i crear-ne de 
noves, per mitjà de línies de garantia recíproca i acords amb entitats de crèdit. 

f) Facilitar l’accés al finançament de les activitats de nous emprenedors mitjançant el desenvolu-
pament de mecanismes financers complementaris al crèdit bancari. 

g) Comprometre el sector públic català a pagar els proveïdors que tinguin la consideració de mi-
croempresa en un termini no superior a trenta dies. 

h) Convidar les administracions locals de Catalunya a aplicar mesures específiques per facilitar la 
creació de noves empreses, amb la recomanació de moderació en les taxes municipals vincu-
lades o afectes a l’inici de l’activitat dels emprenedors. 

i) Facilitar als emprenedors que es disposin a exercir llur activitat com a treballadors autònoms i 
que hagin sol·licitat al Servei Públic d’Ocupació estatal la capitalització de la prestació d’atur 
en un pagament únic que la Generalitat els avanci l’import total de la prestació. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar, dins els programes de suport al treball 
autònom durant aquest exercici del 2011, una línia de subvencions que promogui la creació de 
nous projectes i, separadament, la consolidació de projectes creats durant l’any 2010, però 
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que, en haver-se exhaurit la partida pressupostària corresponent, no van poder accedir a les 
subvencions corresponents. 

En la Moció 39/IX del Parlament de Catalunya, de 22.7.2011, sobre la política industrial i 
d’ocupació, el Parlament de Catalunya insta el Govern, entre d’altres, a: a) definir el model territo-
rial de xarxa pública d’ocupació de Catalunya; b) prestar una atenció especial a les comarques 
més afectades per l’atur (el Baix Penedès, l’Anoia, el Vallès Occidental, el Garraf i el Bages) en un 
marc de diàleg i concertació entre els agents socials i econòmics i les administracions públiques, 
amb l’objectiu de potenciar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació i c) Impulsar un pro-
grama de suport a l’emprenedoria i el treball autònom per consolidar les empreses existents i la 
creació d’empreses noves, en cooperació entre les administracions públiques i les entitats priva-
des. 

Finalment, la Resolució del Parlament de 30.9.2011, entre altres aspectes, insta el Govern a fo-
mentar el capital risc i els crèdits per a emprenedors i autònoms; reformar els serveis públics d'o-
cupació a partir dels criteris de la presència territorial, l'estructura de personal i serveis, la relació 
del SOC amb particulars i empreses i una nova gestió de les subvencions i els programes de for-
mació, i establir un nou model de formació professional amb l'objectiu d'integrar-la sota un sol ens, 
transformar-la en una eina per al creixement econòmic i la creació d'ocupació i impulsar una nova 
forma de vinculació entre estudiants i empreses.  

Convocatòries concretes aprovades l’any 2011 

En el context descrit fins aquí s’han aprovat diverses convocatòries concretes en matèria de políti-
ques actives d’ocupació, moltes de les quals s’inclouen en el pla de xoc anunciat pel Govern el 
25.10.2011 per frenar l'atur, que es concreta en les mesures següents: 

3. Concessió d'ajuts a empreses de menys de 25 treballadors per al foment de la contractació de 
persones que portin més de 12 mesos a l’atur i que hagin realitzat formació ocupacional sub-
vencionada al SOC dels sectors del comerç, restauració o turisme.112 

4. Contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o el subsi-
di d'atur mitjançant plans d'ocupació adreçats a entitats locals.113 

5. Millora de la qualificació, de l'ocupabilitat i la contractació de persones amb dificultats d'inser-
ció mitjançant el programa "Treball als barris".114 

6. Contractació a través de plans d'ocupació adreçats a entitats sense ànim de lucre de subven-
cions per a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocu-
pació o el subsidi d'atur.115 

                                                
112 Ordre EMO/308/2011, de 31 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a l'any 2011 per a la 
concessió d'ajuts pluriennals a empreses amb menys de 25 treballadors per al foment de la contractació de persones aturades amb 
formació ocupacional realitzada i subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 6006, de 16.11.2011). 
113 S’aproven dues convocatòries a través de la Resolució EMO/2667/2011, de 7 de novembre, per la qual s'obre la convocatòria per al 
2011 de subvencions per a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d'atur, 
mitjançant plans d'ocupació a entitats locals (DOGC núm. 6004, de 14.11.2011), i de la Resolució EMO/2772/2011, de 25 de novembre, 
per la qual s'obre la convocatòria per al 2011 de subvencions per a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la presta-
ció per desocupació o el subsidi d'atur, mitjançant plans d'ocupació adreçats a entitats locals (DOGC núm. 6013, de 25.11.2011). 
114 Resolució EMO/1973/2011, de 3 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2011 per a la concessió de subvencions en el 
marc del projecte Treball als barris (DOGC núm. 5943, de 17.8.2011) i Resolució EMO/2843/2011, d'1 de desembre, d'ampliació de 
l'import màxim destinat a la concessió de subvencions que preveu la Resolució EMO/1973/2011, de 3 d'agost, per la qual s'obre la con-
vocatòria per a l'any 2011 per a la concessió de subvencions en el marc del projecte Treball als barris (DOGC núm. 6021, de 
9.12.2011). 
115 Resolució EMO/1679/2011, de 30 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions de plans d'ocupació a entitats sense 
ànim de lucre i universitats públiques (DOGC núm. 5917, d’11.7.2011) i Resolució EMO/2635/2011, de 28 d'octubre, d'ampliació de 
l'import màxim destinat a les subvencions que s'atorguin d'acord amb la Resolució EMO/1679/2011, de 30 de juny, de convocatòria per 
a la concessió de subvencions de plans d'ocupació a entitats sense ànim de lucre i universitats públiques (DOGC núm. 6002, de 
10.11.2011). 
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7. Acord de col·laboració amb entitats sense ànim de lucre per millorar l’atenció del col·lectiu amb 
més dificultats d’inserció social com les persones perceptores del subsidi d’atur, de la renda 
mínima d’inserció o que estiguin en risc d’exclusió social.  

8. Acord marc d'homologació de les agències de col·locació per disposar d’un instrument jurídic 
que permeti la contractació oberta i àgil dels serveis d’intermediació, recol·locació i interposició 
que calguin.  

En aquesta línia cal tenir en compte que al principi de l’any es desenvolupa en l’àmbit autonò-
mic el règim de les agències de col·locació introduït pel Reial decret 1796/2010, de 30 de de-
sembre, pel qual es regulen les agències privades de col·locació amb ànim de lucre admeses 
d’ençà l’aprovació de la Llei 35/2010, de mesures urgents per a la reforma del mercat de tre-
ball.116 Cal tenir en compte que el Reial decret llei 8/2011117 estableix que el sentit del silenci 
administratiu en els procediments d’autorització per actuar com a agència de col·locació és 
positiu. En el moment d’aprovar aquesta Memòria s’han autoritzat un total de 109 agències de 
col·locació amb capacitat per actuar a Catalunya (incloses les autoritzades per actuar en àmbit 
estatal).118 

9. Ampliació de la Xarxa d’Aules Actives de Recerca Intensiva de Feina a través dels punts TIC 
(Telecentres) de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i la cre-
ació de les aules d’alt rendiment en enfocament laboral. L’objectiu és optimitzar els processos 
de recerca de feina a través de les noves tecnologies amb el suport d’orientadors i amb el 
compromís de la persona de buscar de manera constant feina, cosa que s’ha demostrat eficaç 
amb un grau d’inserció laboral de gairebé el 40%. 

10. Projecte d'orientació de persones que portin més de 12 mesos en situació d’atur i que es trobin 
en els últims 6 mesos de percepció de l’ajut econòmic. L’objectiu és definir, amb suport perso-
nalitzat, un itinerari per accelerar el seu procés d’apropament al mercat laboral a través 
d’accions que millorin la seva ocupabilitat i les seves competències. 

11. Programa de crèdit formació per al treball, adreçat a persones aturades, preferentment sense 
cobertura de prestació i/o subsidi o a punt de finalitzar-la, que vulguin dur a terme un procés 
de formació qualificat. Malgrat estar inclòs al Pla de xoc, aquest programa no ha tingut convo-
catòria el 2011. 

12. Cursos de nivell inicial de català per a persones estrangeres per ajudar-les a fer una cerca 
d’ocupació efectiva.  

Altres mesures aprovades són la línia d’ajuts destinats a la promoció de l'ocupació autònoma,119 la 
continuació de la figura de l’agent d’ocupació i desenvolupament local,120 el Projecte Treball a les 7 
comarques,121 els ajuts per al foment de la contractació indefinida,122 i els plans locals amb entitats 

                                                
116 Ordre EMO/123/2011, de 15 de juny, per la qual es determina el procediment d'autorització i l'activitat de les agències de col·locació 
a Catalunya (DOGC núm. 5904, de 21.6.2011). 
117 Reial decret llei 8/2011 de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel·lació de deutes amb 
empreses i autònoms contrets per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació 
administrativa (BOE 161, de 7 de juliol de 2011). 
118 Listado de agencias de colocación. Sistema Nacional de Empleo, 2012. 
https://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio 
119 Resolució EMO/1730/2011, de 5 de juliol, per la qual es determina l'import màxim per a l'any 2011 dels ajuts destinats a la promoció 
de l'ocupació autònoma que regula l'Ordre TRE/605/2010, de 22 de desembre (DOGC núm. 5921, de 15.7.2011). L’import màxim 
s’amplia per la Resolució EMO/2413/2011, de 4 d'octubre, de modificació de la Resolució EMO/1730/2011, de 5 de juliol, per la qual es 
determina l'import màxim per a l'any 2011 dels ajuts destinats a la promoció de l'ocupació autònoma que regula l'Ordre TRE/605/2010, 
de 22 de desembre (DOGC núm. 5987, de 19.10.2011). 
120 Resolució EMO/1467/2011, de 8 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2011 per a la presentació de sol·licituds de 
subvencions per als programes de desenvolupament local (DOGC núm. 5902, de 17.6.2011). 
121 Resolució EMO/1974/2011, de 3 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2011 per a la concessió de subvencions per a 
la realització de projectes ocupacionals i de desenvolupament local en el marc del Projecte Treball a les 7 comarques (DOGC núm. 
5943, de 17.8.2011). 

https://www.sistemanacionalempleo.es/AgenciasColocacion_WEB/listadoAgencias.do?modo=inicio�
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s ada de 
l’any 2011.123  

D’altra banda, com a supòsits més concrets cal tenir en compte els ajuts per facilitar la reinserció 
de les persones treballadores afectades pels expedients de regulació de Sintel124 i de les persones 
treballadores acomiadades en el sector de l’automoció, aquest darrer a càrrec del FEAG,
per objectiu finançar actuacions de recol·locació per a treballadors i treballadores afectats per pro-
cessos d’acomiadament en sectors d’activitat que pateixen els efectes de la globalització i la trans-
formació en les pautes del comerç mundial.125 

En matèria de qualificació professional s’han aprovat diverses convocatòries.  

En primer lloc cal destacar la modificació de les bases reguladores de les subvencions relatives a 
la formació d'oferta per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors i tre-
balladores desocupats per adequar-los al Decret 182/2010, de 23 de novembre, d’ordenació de 

.126 L’any 2011 cal destacar dues convocatòri-
es: la formació adreçada a persones desocupades en àrees prioritàries desenvolupades per  enti-
tats col·laboradores127 i les accions formatives adreçades prioritàriament a les persones treballado-
res desocupades, desenvolupades per entitats locals.128  

Pel que fa a la convocatòria per a centres col·laboradors, poden accedir-hi els centres i les entitats 
de formació, de caràcter públic o privat, que estiguin inscrits/es al corresponent registre de centres 
i entitats de formació del SOC. 

Pel que fa a la convocatòria per a entitats locals, es fomentarà la participació de persones que 
presentin major dificultat de cara a la seva incorporació al mercat de treball; també es potenciarà 
la igualtat d’oportunitats home-dona envers l’ocupació. 

En ambdues convocatòries serà prioritària la participació de persones treballadores prioritàriament 
desocupades menors de 25 anys, de 45 i més anys, dones i d’aquelles que estiguin participant en 
un procés d’orientació tutoritzat, amb especial atenció a les persones participants als itineraris que 
estableix el Reial decret llei 1/2011 al qual s’ha fet referència. 

El 20.5.2011 s’anuncia l’oferta formativa dels vuit centres d’Innovació i Formació per a l’Ocupació 
(CIFO) del Servei d’Ocupació de Catalunya.  

                                                                                                                                                            
122 Resolució EMO/2397/2011, de 28 de setembre, de fixació d'imports màxims per a l'any 2011 per a la concessió d'ajuts i subvenci-
ons per al foment de la contractació indefinida en el mercat ordinari previstos a l'Ordre TRE/509/2009, de 2 de novembre (DOGC núm. 
5987, de 19.10.2011). 
123 Resolució EMO/832/2011, de 28 de març, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions per als projectes de col·laboració en les 
campanyes agràries de temporada per a l'any 2011 (DOGC 5853, de 6.4.2011). 
124 Resolució EMO/1803/2011, de 7 de juliol, per la qual es regula el procediment de concessió d'ajuts especials per facilitar la reinser-
ció dels treballadors/ores afectats pels expedients de regulació d'ocupació 76/2000, de 8 de març de 2001, i 25/2001, de 31 de juliol de 
2001, i s'obre la convocatòria per a l'any 2011 (DOGC núm. 5928, de 26.7.2011). 
125 Ordre EMO/314/2011, de 26 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al projecte de recol·locació de tre-
balladors/ores acomiadats del sector de l'automoció, cofinançat per la Unió Europea amb càrrec al Fons europeu d'adaptació a la glo-
balització, i s'obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l'any 2011 (DOGC núm. 6011, de 23.11.2011). 
126 Ordre EMO/121/2011, d'1 de juny, de modificació de l'Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, per la qual s'aproven les bases regulado-
res de les subvencions relatives a la formació d'oferta per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores 
desocupats/ades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya (DOGC núm. 5903, de 20.6.2011). 
127 Resolució EMO/1481/2011, de 8 de juny, per la qual s'obre la convocatòria de les subvencions per a la realització d'accions de for-
mació d'oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries per a l'any 2011 (DOGC núm. 5904, de 21.6.2011) modifi-
cada per la Resolució EMO/1983/2011, d'11 d'agost, de modificació de la Resolució EMO/1481/2011, de 8 de juny, per la qual s’obre la 
convocatòria de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals 
prioritàries per a l'any 2011. 
128 Ordre EMO/124/2011, per la qual es modifica l'Ordre TRE/563/2009, de 22 de desembre, i s'obre la convocatòria per a la concessió 
de subvencions a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur, 
per a l'any 2011, que alhora és modificada per l’Ordre EMO/245/2011, de 8 de setembre. 
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S’aprova el Programa Forma i Contracta,129 en el marc del qual es signa un acord amb l’empresa 
SEAT per a la fabricació del Q3. En aquest marc les empreses sol·liciten la subvenció per fer for-
mació de persones en situació d’atur amb compromís de contractació. 

S’engega també el Programa de Formació a distància 2011 i el Programa CerTIC 2011, un pro-
grama de formació semi presencial impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el 
Servei d’Ocupació de Catalunya, per formar i certificar en tecnologies de la informació i comunica-
ció.  

S’aprova la convocatòria per a 2011, gestionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Cata-
lunya, per a la concessió de subvencions destinades als plans de formació d’oferta destinats priori-
tàriament a treballadors ocupats: plans de formació de caràcter intersectorial, sectorials i especí-
fics per a l’economia social.130 

S’aprova també la convocatòria de les accions del Programa de qualificació professional inicial per 
a -

s-
si .131 

Es convoca el procediment Acredita’t per a l'avaluació i acreditació de competències professionals 
adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació,132 que possibilita als 
participants obtenir una certificació acumulable que permetrà l’obtenció, segons correspongui, d’un 
certificat de professionalitat, d’un títol de formació professional o d’ambdós en vuit àmbits dife-
rents: dependència, educació infantil, trasllat sanitari, condicionament físic, hostaleria, automoció, 
biocides i aigua.  

Aquest procediment és similar al Programa Qualifica’t, que es compon de tres accions consistents 
en l'oferta de formació a col·lectius singulars, la validació de la formació impartida per empreses o 

                                                
129 Resolució EMO/638/2011, de 24 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions del Programa Forma i Contracta per a 
la realització d'accions de formació amb compromís de contractació per a l'any 2011 (DOGC núm. 5836, de 14.3.2011)  i  Resolució 
EMO/1954/2011, d'1 d'agost, d'ampliació de l'import màxim destinat a les subvencions que s'atorguin d'acord amb la Resolució 
EMO/638/2011, de 24 de febrer, per la qual s'obre la convocatòria de subvencions del Programa Forma i Contracta per a la realització 
d'accions de formació amb compromís de contractació per a l'any 2011 (DOGC núm. 5938, de 9.8.2011). 
130 Resolució EMO/1195/2011, de 5 de maig, per la qual s'aprova la convocatòria de 2011 per a la concessió de subvencions públiques 
per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, i de caràcter sectorial 
destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 
5881, de 18.5.2011). Import màxim ampliat per Resolució EMO/2444/2011, de 7 d'octubre, per la qual s'amplia l'import màxim destinat 
als plans de formació de caràcter intersectorial que preveu l'article 1.1.a) de la Resolució EMO/1195/2011, de 5 de maig (DOGC núm. 
5990, de 24.10.2011). En relació amb el sector agroalimentari cal tenir en compte la Resolució EMO/2127/2011, de 6 de setembre, per 
la qual s'amplia l'import màxim destinat als plans de formació del sector agrari inclòs en l'àmbit sectorial de referència agroalimentari 
establerts a l'article 7 de la Resolució EMO/1195/2011, de 5 de maig, per la qual s'aprova la convocatòria de 2011 per a la concessió 
de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d'oferta de caràcter intersectorial, específics per a l'economia social, 
i de caràcter sectorial destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Ca-
talunya (DOGC núm. 5964, de 15.9.2011). 
131 Resolució EMO/2055/2011, de 8 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria de les subvencions per a la realització d'accions de for-
mació del Programa de qualificació professional inicial per al curs acadèmic 2011-2012 (PQPI)  modificada per la Resolució 
EMO/2203/2011, de 21 de setembre, per la qual es modifica la Resolució EMO/2055/2011, de 8 d'agost, per la qual s'obre la convoca-
tòria de les subvencions per a la realització d'accions de formació del Programa de qualificació professional inicial per al curs acadèmic 
2011-2012 (PQPI), (DOGC núm. 5973, de 28.9.2011). 
132 Resolució ENS/2580/2011, de 20 d'octubre, per la qual es convoca el procediment d'avaluació i acreditació de competències pro-
fessionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n'estableixen les bases (DOGC núm. 5998, 
de 4.11.2011), modificada per la Resolució ENS/2837/2011, de 23 de novembre, de modificació de la Resolució ENS/2580/2011, de 20 
d'octubre, per la qual es convoca el procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'expe-
riència laboral o de vies no formals de formació, i se n'estableixen les bases (DOGC núm. 6021, de 9.12.2011). 
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entitats i la validació dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats so-
cials.133 

D’altra banda, durant l’any s’han aprovat modificacions de programes concrets de polítiques acti-
ves d’ocupació convocades l’any anterior. 

En aquest sentit, s’amplia el termini perquè les entitats locals puguin presentar la justificació eco-
nòmica de les accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores en situació de des-
ocupació per a l'any 2010.134 S’amplia també el termini de justificació de les accions de formació 
d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries.135 

Es simplifica el procediment administratiu de concessió de les subvencions de formació d’oferta 
adreçada prioritàriament a treballadors ocupats.136  

S’amplia l’import màxim de la convocatòria de 2010 dels programes d'orientació i suport a la inser-
ció de col·lectius en situació de més vulnerabilitat.137 En referència a aquest mateix col·lectiu, es 
modifiquen determinats aspectes (competència per signar els certificats d'assistència i els conve-
nis de pràctiques, l'adequació a la nova estructura del Departament d'Empresa i Ocupació i la jus-
tificació econòmica) dels programes d'orientació i suport a la inserció de col·lectius en situació de 
major vulnerabilitat.138 

S’actualitza l’import màxim de les subvencions per a la realització d'itineraris personals d'inserció139 
i en relació amb els centres especials de treball, de les subvencions per al foment de la integració 
laboral140 i de les relatives a les unitats de suport a l’activitat professional.141 

                                                
133 Ordre EDU/388/2010, de 9 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, per la qual s'estableix el programa 
experimental Qualifica't en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i s'obre convocatòria de selecció de cen-
tres a partir del curs acadèmic 2010-2011 (DOGC núm. 5673, de 19.7.2010).  
134 Resolució EMO/767/2011, de 10 de març, per la qual s'amplia d'ofici el termini establert per a la presentació de la justificació eco-
nòmica de les subvencions atorgades a entitats locals per realitzar accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors/ores en 
situació de desocupació per a l'any 2010 (DOGC núm. 5848, de 30.3.2011). 
135 Resolució EMO/766/2011, de 10 de març, de modificació de la Resolució TRE/3705/2009, de 23 de desembre, per la qual s'obre la 
convocatòria anticipada de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta mitjançant plans formatius en àrees pro-
fessionals prioritàries per a l'any 2010, modificada per la Resolució TRE/29/2010, de 22 de gener (DOGC núm. 5848, de 30.3.2011). 
136 Ordre EMO/77/2011, de 19 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre TRE/230/2008, de 6 de maig, per la qual es regula el desenvolu-
pament del subsistema de formació professional per a l'ocupació, en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a treballa-
dors ocupats, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions publiques destinades al seu finançament (DOGC 
núm. 5874, de 9.5.2011). 
137 Resolució EMO/2891/2011, de 3 de novembre, per la qual es modifica l'import màxim per a l'any 2011 establert a la Resolució 
TRE/4101/2010, de 22 de desembre, respecte dels programes d'orientació i suport a la inserció de col·lectius en situació de més vulne-
rabilitat per a l'any 2011(DOGC núm. 6026, de 16.12.2011). 
138 Ordre EMO/316/2011, de 13 d'octubre, de modificació de l'Ordre TRE/560/2009, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les ba-
ses reguladores per a la realització d'actuacions de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació i s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 
2010 per a la concessió d'ajuts i subvencions d'itineraris personals d'inserció i programes d'orientació i suport a la inserció de col·lectius 
en situació de major vulnerabilitat (DOGC núm. 6012, de 24.11.2011). 
139 Resolució EMO/791/2011, de 29 de març, per la qual s'actualitzen per a l'any 2011 les quanties màximes de l'import de les subven-
cions per a la realització d'itineraris personals d'inserció (DOGC núm. 5849, de 31.3.2011). 
140 Els imports inicials s’amplien per Resolució EMO/1906/2011, de 15 de juliol, per la qual es modifiquen els imports màxims per a la 
concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de tre-
ball (DOGC núm. 5934, de 3.8.2011) i per Resolució EMO/1978/2011, de 3 d'agost, per la qual es fa una segona modificació dels im-
ports màxims destinats a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat 
en centres especials de treball (DOGC núm. 5944, de 18.8.2011). A través de la Resolució EMO/2663/2011, de 28 d'octubre, per la 
qual es deixen sense efecte determinats imports màxims per a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració labo-
ral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball establerts a l'Ordre TRE/603/2010, de 22 de desembre (DOGC 
núm. 6005, de 15.11.2011)  es rebaixen els imports màxims, tot i que continuen essent superiors als previstos a la convocatòria inicial. 
141 Resolució EMO/2396/2011, de 3 d'octubre, per la qual es modifica l'import màxim adreçat a la concessió de subvencions destinades 
a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social 
de les persones amb discapacitat en centres especials de treball (DOGC núm. 5987, de 19.10.2011) i Resolució EMO/2889/2011, de 
29 de novembre, per la qual es fa una segona modificació dels imports màxims adreçats a la concessió de subvencions destinades a la 
realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajustament personal i social de 
les persones amb discapacitat en centres especials de treball (DOGC núm. 6026, de 16.12.2011). 
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5.2. Novetats normatives i iniciatives públiques en matèria de 
relacions laborals 

5.2.1. Àmbit estatal 
Enguany podem classificar la normativa en tres blocs. El primer d’ells, fa referència a la negociació 
col·lectiva; el segon bloc, als expedients de regulació d’ocupació i el tercer, al procediment con-
cursal. 

Així, en primer lloc, abans d’entrar a analitzar la normativa en matèria de negociació col·lectiva, cal 
contextualitzar-la, en el sentit d’esmentar una sèrie de disfuncions que aquesta pateix actualment, 
ja diagnosticades tant per part dels interlocutors socials com dels acadèmics, els experts i els po-
ders públics. Aquestes disfuncions poden classificar-se en tres grups. Així, el primer grup està re-
lacionat amb l’estructura de la negociació col·lectiva, entesa com l’ordenació de les relacions entre 
la pluralitat d’unitats de negociació existents. Concretament, es tracta, d’una banda, de 
l’atomització de la negociació col·lectiva, és a dir, l’existència d’un nombre molt elevat de convenis 
amb àmbits d’aplicació reduïts i fragmentats i, d’altra banda, de la desvertebració de la negociació 
col·lectiva, la falta d’ordre i l’absència de normes clares sobre la concurrència de convenis i les 
matèries que aquests han de regular. El segon grup de problemes es refereix als continguts de la 
negociació, especialment pel que fa a la manca de flexibilitat interna per tal d’ajustar les condici-
ons de treball a noves circumstàncies econòmiques i productives de les empreses, i a la falta 
d’agilitat i dinamisme en finalitzar la vigència pactada dels convenis col·lectius (ultraactivitat). Per 
últim, el tercer grup de problemes es relaciona amb els temes de legitimació i, fonamentalment, 
amb la falta de resposta a les noves realitats empresarials actuals. 

Partint d’aquestes característiques, la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a 
la reforma del mercat de treball, referenciada a l’edició anterior de la Memòria, a la seva disposició 
addicional vint-i-unena, emplaça el Govern a promoure les iniciatives legislatives que correspon-
guin per a la reforma de la negociació col·lectiva en els termes acordats pels interlocutors socials, 
en exercici de l’autonomia col·lectiva. La disposició assenyala que, en cas de defecte d’acord en el 
procés de negociació bipartida en un termini de sis mesos,142 el Govern ha d’adoptar les iniciatives 
que corresponguin per tal d’abordar els diversos aspectes que configuren l’actual sistema de ne-
gociació col·lectiva.  

Iniciat el procés de negociació bipartida, els agents socials CEOE, CEPYME, CCOO i UGT signen, 
el 2 de febrer de 2011, un Acord sobre els criteris bàsics que han d’informar la negociació 
col·lectiva, en el marc de l’Acord social i econòmic per al creixement, l’ocupació i la garantia de les 
pensions.143 Els objectius de l’acord parteixen del principi de respecte a l’autonomia dels interlocu-
tors socials per gestionar la negociació col·lectiva, amb l’objectiu de potenciar i millorar l’activitat 
econòmica de les empreses, les condicions de treball i d’ocupació. Segons les confederacions 
empresarials i sindicals signants de l’Acord, el sistema de negociació col·lectiva ha de fer front a la 
realitat empresarial i de les persones treballadores. En aquest sentit, consideren que és precís ra-
cionalitzar i vertebrar millor els convenis col·lectius, potenciant la negociació col·lectiva de l’àmbit 
d’empresa. En aquesta línia, es comprometen a analitzar i reforçar la negociació col·lectiva en els 
seus respectius àmbits, en considerar que l’adequació als canvis en els sectors i a l’empresa ha 
de realitzar-se amb una participació major dels representants de les persones treballadores, per 
tal de garantir la seva eficàcia. Endemés, els interlocutors socials donen suport a una millor gestió 
permanent dels convenis durant el seu àmbit d’aplicació temporal, mitjançant els instruments de 
consulta, interpretació, solució de discrepàncies i propostes de millora per als convenis, així com 
el foment dels mecanismes de solució extrajudicial de conflictes. Per últim, les confederacions sig-
                                                                                                                                                            
 
142 Període que finalitza el 18 de març de 2011. 
143 Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de pensiones. 
 http://www.lamoncloa.gob.es/docs/Acuerdo.pdf 
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nants es comprometen a subscriure un Acord Interconfederal en el qual s’incorporin els acords de 
reforma de la negociació col·lectiva. 

Partint d’aquest acord de mínims, els agents socials han realitzat diverses reunions bilaterals, a 
l’albiri d’arribar a l’Acord interconfederal esmentat. Malgrat que la Llei 35/2010 de la reforma labo-
ral fixava com a data límit el 18 de març per assolir un acord, es  demoren les expectatives sobre 
la seva immediatesa, per la qual cosa s’aprova el Reial decret llei 7/2011, de 10 de juny, de mesu-
res urgents per a la reforma de la negociació col·lectiva,144 atesa la seva necessitat i la urgència. 

El Reial decret llei modifica diversos articles del TRLET amb l’objectiu d’abordar les disfuncions de 
la negociació col·lectiva anteriorment esmentades. La reforma se centra fonamentalment, a grans 
trets, en quatre aspectes: l’estructura de la negociació col·lectiva, el contingut mínim de la negoci-
ació col·lectiva, la legitimació i la vigència.  

Pel que fa a l’estructura de la negociació col·lectiva, el Reial decret llei modifica els articles 83.2 
i 84 del TRET. En aquest sentit, amb la nova redacció de l’article 83.2 es clarifica la governança 
pel que fa a l’estructura, atès que s’estableix que les clàusules sobre l’estructura de la negociació 
col·lectiva també es poden pactar en convenis o acords col·lectius sectorials, d’àmbit estatal i au-
tonòmic, i no únicament en acords interprofessionals, com establia la redacció anterior d’aquest 
article. Pel que fa a l’article 84, de concurrència de convenis col·lectius, la nova redacció donada 
pel Reial decret llei manté la regla de prohibició d’afectació d’un conveni col·lectiu per allò disposat 
en convenis d’àmbit d’inferior. No obstant això, introdueix l’excepció que s’estableixi una regla dife-
rent en un dels convenis que ostenten la governança, és a dir, un acord interprofessional o bé un 
conveni o acord col·lectiu sectorial, d’àmbit estatal o de comunitat autònoma, tal i com estableix el 
nou article 83.2. De la mateixa manera, a l’article 84.2, s’estableixen una sèrie de matèries en les 
quals té prioritat aplicativa el conveni d’empresa, però també amb l’excepció que un conveni regu-
lat a l’article 83.2 estableixi regles diferents. La modificació introduïda a l’apartat 3 de l’article 84 
també consisteix a condicionar a pacte en contrari negociat, segons l’article 83.2, el fet que en 
l’àmbit d’una comunitat autònoma es puguin negociar acords o convenis que afectin a allò dispo-
sat als d’àmbit estatal. Per últim, segons l’article 83.4, hi ha una sèrie de matèries no negociables 
en l’àmbit de comunitat autònoma que, segons la nova redacció, també resten condicionades a 
allò establert mitjançant acord o conveni estatal negociat segons l’article 83.2. En aquest cas, se li 
atorga al nivell estatal la governança pel que fa a l’estructura de la negociació col·lectiva. 

Quant al contingut mínim de la negociació col·lectiva, el Reial decret llei 7/2011 modifica els 
articles 85.3 i 86.3 del TRET. L’article 85.3 regula el contingut mínim dels convenis col·lectius i el 
Reial decret llei estableix, com a novetat, una ordenació major del procés de negociació amb 
l’objectiu d’afavorir la seva efectivitat per tal d’arribar a un acord de renovació del conveni. En 
aquest sentit, estableix que si el conveni no estableix termini per denunciar els convenis abans de 
la seva vigència, aquest serà de tres mesos. Una vegada denunciat el conveni, hi ha un termini 
d’un mes per constituir la comissió negociadora, sens perjudici de pacte en contrari. El Reial de-
cret llei també estableix períodes màxims de negociació d’un nou conveni, els quals, si no hi ha 
pacte en contrari, seran els següents: vuit mesos quan la vigència del conveni anterior hagi estat 
inferior a dos anys i catorze mesos pel que fa a la resta de convenis. A més de la forma i condici-
ons de denúncia, el Reial decret llei també estableix com a contingut mínim dels convenis 
l’adhesió als procediments establerts mitjançant els acords interprofessionals d’àmbit estatal o au-
tonòmic previstos a l’article 83 per tal de solucionar de manera efectiva les discrepàncies existents 
una vegada transcorregut el període màxim de negociació sense haver arribat a un acord, sempre 
i quan aquests no siguin d’aplicació directa. Amb aquesta modificació, els acords interprofessio-
nals sobre procediments extrajudicials de conflictes laborals en aquesta matèria tindran eficàcia ju-
rídica normativa directa per Llei i no únicament per voluntat de les parts negociadores, tal i com 
succeïa fins ara. 
                                                
144 BOE, núm. 139, d’11.06.11. Aquest Reial decret llei ha estat convalidat mitjançant la Resolució de 22 de juny de 2011, del Congrés 
dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 7/2011, de mesures urgents per a la mi-
llora de la negociació col·lectiva (BOE núm. 155, de 30.06.11). 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/11/pdfs/BOE-A-2011-10131.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/30/pdfs/BOE-A-2011-11209.pdf�


MERCAT DE TREBALL 

113 

El Reial decret llei també estableix com a contingut mínim dels convenis la constitució de comissi-
ons paritàries i enumera algunes de les funcions que pot dur a terme, a diferència de la redacció 
més genèrica que feia la versió anterior d’aquest article. Per últim, s’estableix com a contingut mí-
nim dels convenis les mesures per contribuir a la flexibilitat interna a l’empresa: d’una banda, un 
percentatge mínim i màxim de la jornada de treball que podrà distribuir-se de manera irregular du-
rant l’any i que, en defecte de pacte en contrari, serà del 5% i, d’altra banda, els procediments i 
períodes temporals i de referència per a la mobilitat funcional a l’empresa.  

Amb referència a la legitimació, es modifica l’article 87 del TRET i, com a novetat, s’introdueix la 
legitimació de les seccions sindicals per negociar en convenis d’empresa i d’àmbit inferior. D’altra 
banda, es regula la legitimació per als convenis per a grups d’empresa i per als convenis que afec-
ten una pluralitat d’empreses vinculades, nominativament identificades en el seu àmbit d’aplicació, 
la qual serà la corresponent als sindicats en la negociació col·lectiva sectorial. En el cas dels con-
venis col·lectius de franja empresarials (convenis dirigits a un grup de persones treballadores amb 
perfil professional específic), s’atribueix la legitimació a les seccions sindicals designades majorità-
riament pels seus representants a través de votació. En representació dels empresaris/àries es 
mantenen les regles generals de legitimació negocial, amb dues novetats destacades. En primer 
lloc, pel que fa als convenis col·lectius sectorials, el Reial decret llei afegeix com a subjectes legi-
timats aquelles associacions empresarials que en aquest àmbit donin ocupació al 15% de treba-
lladors/ores afectats. En segon lloc, el Reial decret llei estableix que en els sectors en què no exis-
teixin associacions empresarials amb representativitat suficient, es reconeixerà legitimació suple-
tòria a aquelles associacions empresarials d’àmbit estatal que comptin amb el 10% o més de les 
empreses o persones treballadores en l’àmbit estatal, així com a les associacions empresarials de 
comunitat autònoma que comptin en aquesta amb un mínim del 15% de les empreses o persones 
treballadores. Aquesta darrera novetat es complementa amb la nova regulació de l’article 88 del 
TRET, relatiu a la vàlida constitució de la comissió negociadora, ja que estableix que en els sec-
tors en què no existeixin òrgans de representació de les persones treballadores, la comissió nego-
ciadora es considerarà vàlidament constituïda quan s’integri per les organitzacions sindicals que 
ostentin la condició de més representatives en l’àmbit estatal o de comunitat autònoma. 

En relació amb la vigència, el nou article 86.3 del TRET estableix que, en defecte de pacte, du-
rant les negociacions per a la renovació d’un conveni es mantindrà la seva vigència. No obstant 
això, s’estableixen com a excepció a aquesta continuïtat en la vigència les clàusules referides a la 
limitació de la vaga, les quals s’entén que decauen a partir de la seva denúncia. L’article 86.3 
també fa referència a la possibilitat que existeixin acords parcials per a la modificació del conveni 
vigent durant el procés de negociació per a l’adaptació d’algun dels seus continguts a les condici-
ons de l’empresa o sector, després de la finalització de la vigència pactada. Aquest apartat està in-
trínsecament relacionat amb els terminis de denúncia dels convenis comentats anteriorment. En 
aquest sentit, el Reial decret estableix a la seva disposició addicional primera que, fins que els 
acords interprofessionals d’àmbit estatal o autonòmic estableixin els procediments previstos al 
TRLET, les parts se sotmetran a un procediment d’arbitratge un cop transcorregut els terminis 
previstos sense haver assolit un acord. 

Per últim, el Reial decret llei inclou altres novetats, com la creació del Consell de Relacions Labo-
rals i de Negociació Col·lectiva, el qual substitueix la Comissió Consultiva de Convenis Col·lectius i 
es pretén que abordi de manera integral la negociació col·lectiva. D’altra banda, a la disposició 
addicional segona del Reial decret s’emplaça el Govern abans de 31 de desembre de 2011 a em-
prendre algunes mesures relacionades amb la revisió dels models dels fulls estadístics dels con-
venis col·lectius i altres accions encaminades a simplificar i aclarir la informació relativa a la nego-
ciació col·lectiva. 

En matèria d’expedients de regulació d’ocupació, s’aprova el Reial decret 801/2011, pel qual 
s’aprova el Reglament dels procediments de regulació d’ocupació i d’actuació administrativa en 
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matèria de trasllats col·lectius,145 el qual deroga el Reial decret 43/1996, de 19 de gener, segons 
allò previst per la disposició final tercera de la Llei 35/2010, de mesures urgents per a la reforma 
de la negociació col·lectiva. Aquesta disposició exigeix l’adaptació del Reial decret 43/1996, tot i 
que, tal i com es posa de manifest al preàmbul del nou Reial decret 801/2011, les raons de segu-
retat jurídica i adequada tècnica normativa han fet més escaient l’aprovació d’una nova norma re-
glamentària. Aquesta norma té cinc objectius fonamentals. En primer lloc, reforçar l’extinció 
col·lectiva de contractes de treball per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de pro-
ducció mitjançant el procediment de regulació d’ocupació previst a la legislació laboral. En segon 
lloc, proporcionar major seguretat jurídica als treballadors/ores, empresaris/àries i autoritats admi-
nistratives i judicials que intervenen en les extincions o suspensions col·lectives dels contractes de 
treball i en les reduccions de la jornada, la qual cosa fa necessària una regulació més detallada 
dels aspectes procedimentals. En tercer lloc, es vol agilitzar la tramitació administrativa del proce-
diment de regulació d’ocupació, per tal de conjugar de manera equilibrada la flexibilitat i adaptabili-
tat requerides per les empreses amb la seguretat demandada per les persones treballadores. En 
quart lloc, es pretén oferir un tractament més complet del pla d’acompanyament social en els ex-
pedients de regulació d’ocupació com a element essencial per a la millora d’ocupabilitat del perso-
nal afectat. Finalment, tal i com s’ha comentat anteriorment, el Reial decret té per finalitat incorpo-
rar la nova regulació legal des expedients de regulació d’ocupació introduïda per la Llei 35/2010, 
pel que fa a la les causes d’acomiadament i a la durada del període de consultes, que fins a 
l’aprovació de la Llei era un termini mínim, mentre que aquesta l’estableix com a termini màxim. 

Amb la finalitat d’assolir aquests objectius, el Reglament regula els cinc procediments de regulació 
d’ocupació: extinció de les relacions laborals per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o 
de producció; suspensió del contracte i la reducció de la jornada per les mateixes causes; extinció 
i suspensió de les relacions laborals per força major; extinció de les relacions de treball per desa-
parició de la personalitat jurídica del contractant i, finalment, l’actuació administrativa en matèria 
de trasllats col·lectius. D’entre les novetats quant al procediment de regulació d’ocupació, en des-
taca l’enumeració detallada de la documentació que cal presentar per iniciar el procediment i la in-
corporació dels supòsits en què l’empresa afectada per l’expedient està integrada en un grup 
d’empreses. D’altra banda, el Reial decret resol alguns dubtes interpretatius de la Llei 35/2010 i, 
en aquest sentit, a partir de la seva entrada en vigor, s’entén per suspensió el cessament de 
l’activitat que afecta dies complets, tant si són continuats com alterns, mentre que la reducció de la 
jornada es defineix com la disminució temporal de la jornada de treball entre un 10 i un 70%, com-
putada sobre la base d’una jornada diària, setmanal, mensual o anual. Pel que fa al pla 
d’acompanyament social, el Reial decret estableix l’obligació de presentar-lo a les empreses amb 
cinquanta o més treballadors/ores i fa una relació oberta de les mesures que aquest pla pot pre-
veure per atendre una triple finalitat: mesures previstes per tal d’evitar o reduir els efectes de 
l’expedient, mesures per minorar les conseqüències per al personal afectat i mesures per possibili-
tar la continuïtat i viabilitat del projecte empresarial.  

Finalment, en l’àmbit del procediment concursal, enguany s’aprova la Llei 38/2011, de 10 
d’octubre, de reforma de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal,146 la qual respon a un triple ob-
jectiu: agilització i simplificació del procediment concursal, aprofundiment en les alternatives al 
concurs mitjançant els anomenats instituts preconcursals i la solució d’alguns aspectes pràctics i 
dubtes interpretatius derivats de la normativa anterior, tenint en compte també que el deteriora-
ment de la situació econòmica ha accentuat la necessitat de modificació de la Llei anterior. Els 
principals aspectes que la Llei modifica, a grans trets, són els següents: 

- Es desenvolupa la regulació dels instituts preconcursals, oferint a les empreses una solució 
més àgil, a través dels acords de refinançament. També es regula la comunicació formal 
de l’inici de les negociacions, els deures de les parts que negocien l’acord i s’estableix 
l’homologació judicial d’aquest acord. 

                                                
145 BOE núm. 141, de 14.06.2011. 
146 BOE núm. 245, d’11.10.2011. 
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- S’afavoreix l’anticipació de la liquidació, mitjançant l’ampliació de l’àmbit del procediment 
abreujat. 

- Es millora el règim de publicitat registral del concurs, que s’incrementa notablement, i del 
Registre públic concursal, el qual es configura en major mesura com a instrument de publi-
citat dels concursos. 

- Es reforça la possibilitat de realitzar modificacions estructurals durant el concurs de credi-
tors. Així, s’estableix que els crèdits nascuts després de l’aprovació judicial del conveni han 
de ser, en cas d’obertura posterior a la fase de liquidació, contra la massa. Es regula tam-
bé la possibilitat d’adquisició de crèdits concursals, mitjançant la supressió de la prohibició 
vot, només quan l’adquirent sigui una entitat sotmesa a supervisió financera. 

- Amb la finalitat de suprimir llacunes legislatives i implementar elements de coordinació amb 
la Llei 35/2010, s’introdueixen modificacions en el procediment concursal per evitar conflic-
tes amb la jurisdicció social i l’autoritat laboral i per donar més pes a la valoració que es fa 
de l’impacte del concurs sobre les persones treballadores. Així, es tramitaran davant del 
jutge del concurs, una vegada declarat el concurs, els expedients de modificació substan-
cial de les condicions de treball de caràcter col·lectiu, inclosos els trasllats col·lectius i de 
suspensió o extinció de les relacions laborals. S’incorpora també la regulació expressa de 
la subrogació legal del Fons de garantia salarial en els crèdits salarials i indemnitzacions, 
el pagament dels quals l’empresari anticipi al personal, tal i com estableix el TRET. 

- S’amplien els supòsits en què l’administració concursal està integrada per un únic membre 
i es reconeix la persona jurídica com a administrador concursal. 

- Es regula la responsabilitat dels administradors/ores de les societats mercantils durant el 
concurs i també s’introdueix un capítol de regulació dels concursos connexos. 

5.2.2. Àmbit autonòmic 
En aquest àmbit el agents socials, Foment del Treball, CCOO i UGT, signen, en data 28 de no-
vembre, l’Acord Interprofessional de Catalunya 2011-2014, el qual té per objecte orientar la nego-
ciació col·lectiva, en el nou marc legislatiu, integrat per la Llei 35/2010, de mesures urgents per al 
mercat de treball; el Reial decret 7/2011, de mesures urgents per a la reforma de la negociació 
col·lectiva, esmentat a l’apartat anterior i el Reial decret llei 10/2011, de mesures urgents per a la 
promoció de l’ocupació dels joves, el foment de l’estabilitat en l’ocupació i el manteniment del pro-
grama de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupa-
ció.147 L’Acord afecta les organitzacions signants en l’àmbit de Catalunya, té caràcter obligacional i 
tracta de resoldre qüestions amb caràcter normatiu.  

Els signants de l’Acord posen de manifest la necessitat d’analitzar l’estructura de la negociació 
col·lectiva, per tal de desenvolupar una articulació correcta dels diferents nivells de negociació, 
ampliar la cobertura dels convenis i trobar les millors alternatives territorials i sectorials, coincidint 
amb allò establert pel Reial decret llei 7/2011. En aquest sentit, s’acorda simplificar l’estructura de 
la negociació col·lectiva i potenciar el procediment de racionalització de l’estructura de la Comissió 
de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals de Catalunya. D’altra banda, s’acorda 
desenvolupar acords marc de Catalunya de caràcter sectorial per a la utilització de les organitza-
cions que negocien convenis dins de l’àmbit d’aquests sectors. Es recomana també que els con-
venis sectorials fixin les regles generals i permetin la concreció i adaptació en l’àmbit de l’empresa, 
amb la participació de la comissió paritària corresponent. Pel que fa a les comissions paritàries de 
convenis d’àmbit estatal, els agents socials signants recomanen la seva descentralització territorial 
per tal d’adaptar-les a les necessitats del territori i poder donar una resposta més àgil i propera als 
                                                
147 BOE núm. 208, de 30.08.2011. 
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conflictes d’interpretació. En relació amb el nivell de cobertura de la negociació col·lectiva, l’Acord 
fa una aposta per una cobertura total de totes les empreses i treballadors/ores i, en cas de no co-
bertura, dóna suport a la utilització dels mecanismes necessaris (adhesió, extensió o creació de 
nous convenis) i a les noves regles sobre legitimació negocial i sobre la vàlida constitució de la 
comissió negociadora establertes pel Reial decret 7/2011. 

Pel que fa al Tribunal Laboral de Catalunya, en endavant TLC, els signants posen de manifest que 
és l’única instància extrajudicial en els conflictes laborals que es produeixin a Catalunya i es com-
prometen a informar les seves empreses associades i la representació sindical sobre la importàn-
cia d’incloure la clàusula de submissió als procediments del TLC als seus acords, pactes o conve-
nis d’empresa. Posen de manifest la necessitat de potenciar i actualitzar el cos d’àrbitres i d’activar 
la intervenció de les comissions tècniques. D’altra banda, estableixen que el procediment arbitral 
en el cas de divergències en la negociació d’un conveni col·lectiu, una vegada transcorregut el 
termini màxim, té caràcter voluntari. 

Amb referència als continguts sobre la negociació col·lectiva, la filosofia de l’Acord va en la matei-
xa línia que la del Reial decret 7/2011. Així, es recomana que hi hagi una flexibilitat negociada, per 
tal de garantir l’increment de la productivitat i les necessitats de les persones treballadores. En 
aquest sentit, l’Acord es pronuncia sobre diversos aspectes: 

- Pel que fa al temps de treball, considera que la negociació col·lectiva ha d’ordenar-ne 
l’organització flexible en relació amb les necessitats de l’activitat empresarial, especialment 
en cicles de diferent intensitat de l’activitat i fluctuacions en la demanda. Així doncs, 
s’acorda que els convenis sectorials estableixin el marc de distribució del temps de treball i 
es permeti una adaptació negociada en l’àmbit de l’empresa.  

- D’altra banda, s’estableix que els convenis poden articular fórmules de flexibilitat amb la 
perspectiva que els mecanismes d’adaptació interns són preferibles als ajustaments 
d’ocupació. Així, per exemple, els convenis poden establir la preferència de persones que 
han estat contractades temporalment o subcontractades de cara a nous contractes indefi-
nits; poden establir fórmules per evitar l’encadenament injustificat de contractes temporals; 
establir clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball quan el treballador/a as-
soleixi l’edat ordinària de jubilació, sempre i quan la mesura es vinculi a objectius cohe-
rents amb la política d’ocupació expressada en el conveni col·lectiu i que la persona treba-
lladora tingui cobert el període mínim de cotització o un de major si així s’ha pactat i també 
poden regular la informació periòdica que cal facilitar sobre els projectes empresarials i les 
possibles variacions en l’ocupació. 

- Pel que fa als sistemes retributius, l’Acord posa de manifest que han de dependre de més 
elements que de la distribució nominal i es fa una clara aposta per la retribució variable. 
S’estableix, de la mateixa manera que pel que fa al temps de treball, que els convenis sec-
torials defineixin els criteris per a l’aplicació de la retribució variable i es permeti una adap-
tació negociada a nivell empresarial. Tanmateix, es remarca que la negociació col·lectiva 
ha de tenir en compte el criteri que els salaris s’han de vincular amb l’evolució econòmica 
de les empreses i els sectors d’activitat, la situació dels mercats, la inflació i la productivitat, 
entre d’altres.  

- Quant a la formació, l’Acord advoca perquè aquesta estigui vinculada a la reclassificació 
professional i, en aquest sentit, estableix que els convenis han de promoure, entre les per-
sones treballadores, l’acreditació i el reconeixement de les competències adquirides mit-
jançant l’experiència professional. D’altra banda, la formació continuada ha de desenvolu-
par-se especialment en relació a les previsions i actuacions del Consorci de Formació Pro-
fessional Continuada de Catalunya, de la Fundació estatal per a la Formació en l’Ocupació, 
entre d’altres, per tal que sigui homologada. L’Acord fa una valoració positiva de la classifi-
cació professional mitjançant grups professionals, ja que permet introduir elements de fle-
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xibilitat. L’Acord també introdueix com a criteris la valoració dels llocs de treball i la poliva-
lència i, en aquesta direcció, proposa portar a la negociació col·lectiva la política de recur-
sos humans. D’altra banda, els signants es comprometen a desenvolupar el sistema de 
formació professional als convenis col·lectius de sector i d’empresa; a proposar mecanis-
mes que afavoreixin l’accés de les persones treballadores a l’acreditació de competències, 
mitjançant la regulació dels permisos corresponents, i a afavorir la realització de pràctiques 
formatives a les empreses que permetin l’adquisició d’experiència professional a les perso-
nes joves. 

Pel que fa als expedients de regulació d’ocupació, s’acorda que des dels convenis col·lectius es 
potenciïn plans negociats amb accions de formació durant els períodes de suspensió o reducció 
per ajudar les persones a incrementar la seva polivalència i ocupabilitat; mesures de flexibilitat in-
terna a l’empresa per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar o qualsevulla altra mesura 
alternativa o complementària dirigida a afavorir el manteniment de l’ocupació a l’empresa. 

Segons l’Acord, els convenis col·lectius sectorials han d’establir, com a contingut obligatori, la re-
gulació de la inaplicació salarial, la mobilitat geogràfica i la modificació substancial de les condici-
ons de treball. En tot cas, els convenis col·lectius sectorials o d’empresa podran regular la submis-
sió als procediments del TLC i decidiran sobre el caràcter voluntari o obligatori de l’arbitratge. 

Pel que fa a les polítiques de formació i ocupació, l’Acord també posa de manifest la problemàtica 
de l’absentisme laboral i s’acorda la creació d’un grup de treball en el si de la Comissió de Segui-
ment de l’Acord per tal de debatre el paper de la negociació col·lectiva pel que fa als criteris de de-
tecció, avaluació i control de l’absentisme, així com la gestió empresarial de les diferents vessants 
que tenen incidència en l’absentisme.  

També pren en consideració altres aspectes com les TIC, el teletreball, la mobilitat sostenible i la 
previsió social complementària, i considera convenient que la negociació col·lectiva en reguli de-
terminats aspectes. 

Per últim, l’Acord fa una reflexió sobre l’Estratègia industrial catalana, tenint en compte la conjun-
tura econòmica actual, i insta la Generalitat a crear un òrgan tripartit que permeti un disseny cor-
recte de l’Estratègia per tal d’accelerar el procés de transformació industrial i sectorial i l’adaptació 
de les empreses dels diferents sectors d’activitat als canvis estructurals. 

Com a iniciativa pública en aquest àmbit, es pot destacar l’Acord148 pel qual s’impulsa el conveni 
de col·laboració entre el Departament d’Empresa i Ocupació i el Ministeri de Treball i Immigració, 
amb l’objectiu d’establir les bases necessàries per al funcionament i la gestió dels registres dels 
convenis i acords col·lectius de treball a través de mitjans electrònics i, d’aquesta manera, eliminar 
els tràmits presencials.  

5.3. Novetats normatives i iniciatives públiques en matèria de 
prevenció de riscos i sinistralitat laboral 

5.3.1. Àmbit de la Unió Europea 
Enguany s’han aprovat sis reglaments amb l’objectiu de modificar el Reglament (UE) 1907/2006 
(REACH),149 que regula el registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i pre-
parats químics i també les substàncies i preparats continguts en alguns articles. En el Reglament 
REACH es distingeixen quatre categories d'empreses on els treballadors/ores manipulen substàn-
                                                
148 Acords de Govern, 25 d’octubre de 2011. Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, 2011. 
http://www.gencat.cat/acordsdegovern/20111025/20111025_AG.pdf 
149 El reglament REACH va entrar en vigor l’1 de juny del 2007 tot i que s’estableixen diferents terminis d’aplicació en funció de la peri-
llositat i el volum de comercialització dels productes, fins a l’1 de juny de 2018.  
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cies químiques, preparats i articles afectats (els fabricants, els importadors, els usuaris intermedis i 
els distribuïdors), amb els conseqüents efectes sobre les mesures preventives i la seguretat labo-
ral.150 

La necessitat d’una sinèrgia més gran entre el Reglament REACH i les polítiques en matèria de 
salut i seguretat en el treball es posa de manifest en la Resolució del Parlament Europeu (PE) so-
bre la revisió intermèdia de l’Estratègia comunitària de salut i seguretat en el treball (2007-2012)151. 
A més, el PE assenyala en aquesta Resolució que la correcta aplicació de la normativa a la UE no 
és suficient sinó que també cal millorar i simplificar la legislació existent, alhora que critica que al 
2009 diversos estats membres no han centrat les seves polítiques en les prioritats de l’Estratègia: 
l’estrès i el burnout en el treball; els trastorns músculoesquelètics, així com la investigació i la re-
copilació de dades sobre nous riscos. Entre les recomanacions destaquen les adreçades a la re-
copilació de dades estadístiques, tenint en compte les particularitats del gènere i l’edat; el foment 
de la cultura de prevenció i d’unes polítiques de prevenció eficaces, que incloguin totes les perso-
nes treballadores, i l’atenció a aquelles més vulnerables i als seus riscos específics. Així mateix, el 
PE demana a la UE i als estats membres que desenvolupin una vigilància més estricta del riscos 
laborals, en particular per als trastorns musculoesquelètics i els riscos psicosocials (relacionats 
amb l’estrès, la violència simbòlica i l’assetjament en el treball). 

A més, el 2011 la Comissió Europea (CE) ha presentat la Proposta per modificar la protecció dels 
treballadors pels danys derivats dels camps electromagnètics152 i, d’altra banda, la Proposta de Di-
rectiva del PE i del Consell relativa al control dels riscos inherents als accidents en què intervin-
guin substàncies perilloses ha estat objecte de dictamen per part del Comitè Econòmic i Social Eu-
ropeu.153  

Entre les iniciatives europees de caire més divulgatiu es troba la publicació de la CE d’un informe 
sobre l’aplicació de l’Acord adoptat pels agents socials europeus al 2004 sobre les mesures per 
combatre l’estrès.154 En aquest informe s’assenyala que la problemàtica associada a l’estrès labo-
ral, que és una de les causes del 50-60% de les jornades laborals perdudes, ha crescut recent-
ment en alguns els estats membres, tot i que es reconeix que en l’actualitat s’estan aplicant algu-
nes mesures per resoldre aquesta qüestió ja que dinou estats han incorporat en la seva legislació 
                                                
150 Reglament (UE) 143/2011 de la Comissió, de 17 de febrer de 2011, pel qual es modifica l’annex XIV del Reglament 1907/2006, del 
PE i del Consell, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH) que afegeix 
un nou quadre de substàncies químiques que necessiten autorització a l’annex IV. DOUE L44, de 18.2.2011.  
Reglament (UE) 207/2011 de la Comissió, de 2 de març de 2011, pel qual es modifica el Reglament nº 1907/2006, del PE i del Consell, 
relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), en el que respecta al seu an-
nex XVII (derivat pentabromat de l’èter de difenil i PFOS) que elimina les entrades referents al derivat pentabromat de l’èter de difenil i 
als PFOS per considerar-les supèrflues de l’annex XVII, relatiu a les restriccions a la fabricació, comercialització i ús de determinades 
substàncies, preparats i articles perillosos. DOUE L 58, de 3.3.2011. 
Reglament (UE) 252/2011 de la Comissió, de 15 de març de 2011, pel qual es modifica el Reglament 1907/2006, del PE i del Consell, 
relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), en el que respecta a l’annex I 
que modifica l’annex I, disposicions generals per a l’avaluació de les substàncies i l’elaboració dels informes sobre seguretat química, 
per adaptar-lo als criteris de classificació i altres disposicions establertes al Reglament (CE) 1272/2008. DOUE L 69, de 16.3.2011. 
Reglament (UE) 253/2011 de la Comissió, de 15 de març de 2011, pel qual es modifica el Reglament 1907/2006, del PE i del Consell, 
relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), en el que respecta a l’annex 
XIII, que canvia el text relatiu a la identificació de les substàncies persistents, bioacumulables i tòxiques i les molt persistents i molt bio-
acumulables. DOUE L 69, de 16.3.2011. 
Reglament (UE) 366/2011 de la Comissió, de 14 d’abril de 2011, pel qual es modifica el Reglament 1907/2006, del PE i del Consell, re-
latiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), en el que respecta a l’annex 
XVII (acrilamida) que afegeix un quadre a l’annex XVII que estableix el valor límit de l’acrilamida del 0,1%. DOUE L 101, de 15.4.2011. 
Reglament (UE) 494/2011 de la Comissió, de 21 de maig de 2011, pel qual es modifica el Reglament 1907/2006, del PE i del Consell, 
relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH), en el que respecta a l’annex 
XVII (cadmi) que modifica el quadre on figura la denominació dels grups de substàncies i barreges per tal de restringir l’ús del cadmi. 
DOUE L 134, de 21.5.2011. 
151 Resolució del PE, de 15 de desembre de 2011, sobre la revisió intermèdia de l’estratègia comunitària de salut i seguretat en el tre-
ball (2007-2012)  
152 Commission proposes to revamp rules to protect EU workers from harmful electromagnetic fields. European Commission, 2011. 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/704&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en 
153 Dictamen del CESE sobre el tema "Proposta de Directiva del PE i del Consell relativa al control dels riscos inherents als accidents 
greus en què intervinguin substàncies perilloses" [COM(2010) 781 final — 2010/0377 (COD)] DOUE C248, de 25.08.11 
154Health and safety at work: workers' and employers' agreement is helping to deal with stress at work. Brussel·les: Comissió Europea, 
24 de febrer 2011. 
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o en els convenis col·lectius, regulacions o clàusules aplicables a l’estrès o a altres riscos psicoso-
cials relacionats amb el treball. I pel seu caràcter informatiu cal esmentar la publicació de la “Guia 
de bones pràctiques per prevenir o minimitzar els riscos d’amiant en els treballs on sigui present (o 
pugui ser-ho), destinada a empresaris, treballadors i inspectors de treball” publicada pel Comitè 
d’Alts Responsables de la Inspecció de Treball (SLIC) de la CE.    

D’altra banda, cal destacar la campanya “Treballs saludables” endegada durant el bienni 2010-
2011 per l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA), centrada en-
guany en el manteniment segur i preventiu. Aquesta campanya, que segons l’Agència ha tingut un 
grau de participació sense precedents, impulsa conferències, tallers, activitats formatives i semina-
ris amb la finalitat de donar publicitat i d’intercanviar bones pràctiques. Amb ella es pretén aug-
mentar la sensibilització sobre qüestions relacionades amb el manteniment que afecten la seguri-
tat i la salut en el treball. Una de les activitats que forma part d’aquesta campanya és la celebració 
de la Setmana europea per a la seguretat i la salut en el treball (24-28 d’octubre), l’acte de clausu-
ra de la qual ha tingut lloc a Bilbao. Igualment, atesa l’alta participació europea, cal esmentar el 
XIX Congrés Mundial sobre Seguretat i Salut en el Treball (Estambul, 11-15 setembre), organitzat 
per l’OIT, l’Associació Internacional de Seguretat Social i el Ministeri de Treball i Seguretat Social 
de Turquia amb el lema “Construint una cultura de prevenció per a un futur saludable i segur”.155 

5.3.2. Àmbit estatal 
Enguany es poden apreciar tres grans focus d’atenció, interrelacionats entre ells, en relació a la 
normativa aprovada a nivell estatal: la que regula l’activitat sanitària en els serveis de prevenció; la 
legislació aplicable a les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat 
Social (SS) i, en tercer terme, la destinada a col·lectius específics. Finalment, en el context de la 
prevenció de riscos cal fer un breu esment d’algunes normes aprovades el 2011 que stricto sensu 
pertanyen a altres àrees, però que tenen repercussió en qüestions relacionades amb aquesta ma-
tèria.  

El Reial decret 843/2011, de 17 de juny,156 té per objecte establir els requisits tècnics i les condici-
ons mínimes exigides als serveis sanitaris dels serveis de prevenció de riscos laborals, bé siguin 
propis (incloent els mancomunats) com aliens, per a la seva autorització i per al manteniment dels 
estàndards de qualitat en el seu funcionament. Els serveis sanitaris hauran de ser objecte 
d’aprovació i registre per l’Administració sanitària i, per a tal fi, hauran de sol·licitar l’autorització 
administrativa amb caràcter previ a l’inici de l’activitat. La norma fa una prelació de les activitats 
sanitàries i la seva vinculació al risc laboral, alhora que regula els recursos humans i materials ne-
cessaris, així com els acords de col·laboració entre els serveis de prevenció aliens i la subcontrac-
tació per part del servei de prevenció propi. A més, reforça la figura del metge especialista en es-
tablir que la direcció tècnica haurà de ser realitzada per especialistes en medicina del treball o di-
plomats en medicina d’empresa. 

En una ampliació de la normativa relativa als serveis sanitaris, a finals d’any s’aprova el Reial de-
cret 1630/2011, de 14 de novembre, que regula la seva prestació i la de recuperació per les mútu-
es d'accidents de treball i malalties professionals de la SS.157 En la norma es determina que les 
prestacions sanitàries i recuperadores de la SS derivades de contingències professionals enco-
manades a les mútues podran fer-se efectives mitjançant els recursos sanitaris i recuperadors 
gestionats per elles (inclosos els de les entitats i centres mancomunats) o bé amb acords amb les 
administracions públiques o concerts amb medis privats.  

                                                
155 Els congressos mundials són els esdeveniments més rellevants en el camp de la seguretat i salut en el treball i s’organitzen cada 
tres anys. L’objectiu principal és facilitar un punt de trobada per a autoritats nacionals, organitzacions de treballadors/ores i empresari-
als, especialistes i investigadors que permetin un intercanvi de bones pràctiques i la difusió de coneixements i d’estratègies. 
156 Reial decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s’estableixen els criteris bàsics sobre l’organització de recursos per desenvolupar 
l’activitat sanitària dels serveis de prevenció. BOE núm. 158, de 04.07.2011 
157 Reial decret 1630/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la prestació de serveis sanitaris i de recuperació per les mútues 
d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social (BOE núm. 281, de 22.11.2011). 
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Aprovat en la mateixa data que l’anterior i també en referència a l’activitat de les mútues 
d’accidents de treball i malalties professionals, destaca el Reial decret 1622/2011, de 14 de no-
vembre, pel qual es modifica el Reglament sobre col·laboració de les mútues d'accidents de treball 
i malalties professionals de la SS per cinquè any consecutiu.158 Aquest reglament constitueix el 
pas previ a la reforma prevista del marc normatiu d’aplicació a les mútues, per la qual cosa només 
desenvolupa les qüestions inajornables en coherència amb el marc normatiu actual. Les modifica-
cions més destacades s’orienten a desplegar reglamentàriament els criteris i les finalitats recolli-
des a la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de simplificació de les reserves a constituir per les mú-
tues, mitjançant la substitució de les existents en relació a les contingències professionals per una 
única reserva d’establització que permeti augmentar la transparència i faciliti la gestió. També 
adapta la possible actuació de les mútues, com a titulars de capital social de la respectiva societat 
de prevenció, a l’establiment d’un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels 
treballadors autònoms.159  

I també amb relació a les mútues cal fer referència a la Resolució de 10 de juny de 2011, per la 
qual s'estableixen els criteris i prioritats que les mútues han d’aplicar en la planificació de les se-
ves activitats preventives per a l'any 2011,160 amb la finalitat de racionalitzar el destí dels recursos 
que es dediquen al desenvolupament de les activitats preventives en l’àmbit de la SS per part de 
les mútues per a l’any de referència. 

Pel que fa a la normativa aprovada per a determinats col·lectius específics, destaca el Reial decret 
1596/2011, de 4 de novembre, que estén l’acció protectora per contingències professionals – ac-
cident de treball i malaltia professional- als treballadors inclosos al règim especial (RE) d’empleats 
de la llar.161 L’objectiu de la norma és equiparar la cobertura per accident de treball o malaltia pro-
fessional de les persones donades d’alta al RE d’empleats de la llar amb la de les persones inscri-
tes al règim general (RG), seguint les recomanacions del Pacte de Toledo.162 Encara que amb al-
gunes peculiaritats,163 a partir de l’1 de gener les persones del RE de la llar tenen dret a: assistèn-
cia sanitària, recuperació professional, al subsidi per incapacitat temporal derivada de contingèn-
cies professionals, subsidis per risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, prestacions 
per incapacitat permanent, indemnitzacions per lesions permanents no invalidants i prestacions 
per mort i supervivència. Aquest desenvolupament reglamentari es fa sens perjudici del que serà 
necessari per a l’aplicació, amb efectes l’1 de gener de 2012, de la Disposició addicional trenta-
novena de la Llei 27/2011,164 que procedeix a la integració del RE d'empleats de la llar dins del 
RG, mitjançant l’establiment d’un sistema especial per a aquests treballadors i treballadores. 
Aquestes modificacions responen a la voluntat d’ampliació de l’acció protectora de la SS165 a 

                                                
158 BOE núm. 277, de 17.11.2011.  
159 El Reial decret 1541/2011, de 31 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema 
específic de protecció por cessament d’activitat dels treballadors autònoms, regula diverses obligacions de les mútues de treball amb 
les quals els treballadors/ores autònoms tinguin cobertes les contingències derivades d’accidents de treball i malalties professionals. 
Entre elles destaca que rebran les sol·licituds de la prestació i les tramitaran, alhora que comunicaran al Servei Públic d’Ocupació esta-
tal les resolucions que s’hagin dictat pel reconeixent del dret a aquesta prestació dels treballadors/res.(BOE núm. 263, de 1.11.2011). 
160 Resolució de 10 de juny de 2011, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'estableixen els criteris i prioritats que 
les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social han d’aplicar en la planificació de les seves activitats 
preventives per a l'any 2011.(BOE núm. 148, de 22.06.2011). 
161 Reial decret 1596/2011, de 4 de novembre, pel qual es desenvolupa la disposició addicional 50.3 de la Llei general de Seguretat 
Social, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, en relació amb l'extensió de l'acció protectora per contingèn-
cies professionals als treballadors inclosos al règim especial de la Seguretat Social dels empleats de la llar  (BOE núm. 290, de 
2.12.11). 
162 Cal tenir en compte que, tot i que l’entrada en vigor de la norma és l’1 de desembre 2011, aquesta protecció ja s’aplica des de l’1 de 
gener, atesa la previsió establerta al respecte a la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 
2011 (BOE núm. 311, de 23.12.2010). 
163 Per exemple, segons el RD 1596/2011, de 4 de novembre, a partir de l’1 de gener de 2012 i fins que sigui efectiva la integració en el 
nou sistema especial, o com a màxim fins el 30 de juny 2012, si la incapacitat laboral deriva d’un accident laboral o d’una malaltia pro-
fessional es percebrà el subsidi des del quart dia de la baixa en el treball, mentre que, una vegada integrat l’empleat de la llar en el nou 
sistema especial, el subsidi es percebrà a partir del dia següent al de la baixa mèdica en el treball.  
164 Llei 27/2011, de l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social (BOE núm. 184, de 
2.8.2011). 
165 S’estén l’acció protectora malgrat algunes diferències com la de no tenir protecció d’atur en el cas dels treballadors/ores de la llar. 
Els treballadors/ores agraris sí que en tenen, però amb algunes particularitats. 
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aquest col·lectiu i a d’altres com és el cas dels treballadors i treballadores agraris que, amb 
l’aprovació de la Llei 28/2011, de 22 de setembre,166 resten integrats en el RG.  

D’altra banda, els dos supòsits previstos a la norma167 que regula el règim jurídic i el procediment 
general per establir coeficients reductors i anticipar l’edat de jubilació en el sistema de Seguretat 
Social deriven de qüestions relacionades amb la seguretat dels treballadors/ores en funció del tre-
ball que realitzen. Concretament es fa referència als treballadors i treballadores que desenvolupen 
la seva activitat en treballs que, per ser excepcionalment penosos, perillosos, insalubres o tòxics, 
registren elevats índexs de morbiditat o mortalitat i/o una incidència alta de malalties professionals 
i, en el segon supòsit, a les activitats laborals en les quals els requeriments físics o psíquics són 
condicionants perquè a partir d’una determinada edat els índexs de sinistralitat i d’incidència de 
malalties professionals experimentin un increment notable.  

Altres col·lectius que enguany han estat objecte de regulació específica són el dels treballa-
dors/ores del mar i el del personal militar de les forces armades.168   

A més, en l’àmbit espanyol s’ha legislat sobre matèries alienes a la prevenció i a la seguretat labo-
ral, però que contenen referències explícites i/o tenen repercussions sobre aquest tema. Tal és el 
cas de la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, general de salut pública,169 que té per objectiu reduir la inci-
dència i la prevalença de malalties, lesions i discapacitats en la població i, per això, estableix que 
s’adoptaran polítiques i estratègies no només de caire sanitari sinó també ambiental, econòmic i 
laboral, entre d’altres. Pel que fa a la salut laboral, en el propi preàmbul s’assenyala que “La pro-
moció i la protecció de la salut laboral, així com la prevenció dels factors de risc en aquest àmbit, 
hauran de ser contemplades en la cartera de serveis de salut pública” i en l’articulat es determina 
l’objectiu de la salut laboral, l’actuació sanitària en l’àmbit de la salut laboral i la participació en la 
salut laboral (art. 32,  33 i 34).  

La Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social, estableix en el seu article 2 
que els òrgans jurisdiccionals de l’ordre social coneixeran totes les qüestions litigioses relatives als 
accidents de treball, enjudiciant tots els subjectes que hagin incorregut en la producció del dany 
patit pel treballador/ora, en el marc laboral o en connexió directa amb ell. Igualment són assumi-
des pel Jutjat del Social la garantia de compliment de la normativa en prevenció de riscos laboral i 
les qüestions relatives als òrgans de representació del personal en matèria preventiva (delegats 
de prevenció i comitès de seguretat i salut).170 

Finalment, cal fer un esment de la Resolució de 12 d’abril de 2011171 mitjançant la qual resta regu-
lada l’activitat d’empreses de treball temporal en el sector de la construcció. En aquest cas, cal te-
nir en compte que des de l’aprovació de la reforma laboral del 2010 les parts havien de definir en 
quines feines, ocupacions i llocs de feina d’especial risc podien o no intervenir les ETT. Amb 
l’Acord publicat a la Resolució s’estableixen dos tipus de limitacions, una d’absoluta i altra de rela-
                                                
166 Llei 28/2011, de 22 de setembre, per la qual es procedeix a la integració del règim especial agrari de la Seguridad Social en el règim 
general de Seguretat Social. Els objectius bàsics d'aquesta Llei són els següents: a) La integració en el règim general de la Seguretat 
Social dels treballadors per compte d'altri inclosos en el règim especial agrari de la Seguretat Social, així com dels empresaris als quals 
presten els seus serveis. b) La creació d'un sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris en el qual, mantenint l'àmbit 
subjectiu d'aplicació existent en el règim especial agrari amb exclusió dels requisits d'habitualitat i mitjà fonamental de vida, s'afermin 
les garanties d'ocupació i de cobertura dels treballadors agraris per compte d'altri a través d'un nou model de cotització i de protecció, 
dins d'un context d'impuls de la creació de riquesa en el sector. BOE núm. 229, de 23.9.2011 
167 El Consell de Ministres, en aplicació de la Llei 27/2011, ha aprovat el Reial decret 1698/2011, de 18 de novembre, per qual es regu-
la el règim jurídic i el procediment general per establir coeficients reductors i anticipar l’edat de jubilació en el sistema de la Seguridad 
Social. BOE núm. 282, 23.11.2011 
168 Reial decret 568/2011, de 20 d’abril, que modifica el Reial decret 258/1999 pel qual s’estableixen condicions mínimes sobre la pro-
tecció de la salut i l’assistència mèdica dels treballadors del mar. BOE núm.  114, de 13.5.2011. I el Reial decret 640/2011, de 9 de 
maig, pel qual es modifica el Reial decret 1755/2007, de 28 de desembre, de prevenció de riscos laborals del personal militar de les 
forces armades i de l’organització dels serveis de prevenció del Ministeri de Defensa (BOE núm. 129, de 31.5.2011). 
169 BOE núm. 240, de 5.10.2011. 
170 Aquesta assignació té caràcter ple en tant que inclou els funcionaris/àries i el personal estatutari que hauran de plantejar les seves 
reclamacions en l’ordre social, en igualtat de condicions que els treballadors/ores per compte d’altri. BOE núm. 245, de 11.10.2011 
171 Resolució de 12 d’abril de 2011, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica l’acta amb els acords de modifi-
cació del IV Conveni General del sector de la construcció i incorporació de l’annex VII (BOE núm. 90, de 15.04.2011). 
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tiva, prenent com a referència els riscos laborals derivats del desenvolupament de les diverses 
ocupacions.  

Entre les iniciatives públiques dutes a terme en l’àmbit espanyol destaca el desenvolupament de la 
plataforma “Prevenció 10.es” com a portal d’assessorament públic per a microempreses (menys 
de 10 treballadors/ores), creat per INSHT en compliment de l’Estratègia espanyola de seguretat i 
salut en el treball 2007-2012. La plataforma es va posar en marxa a la fi del 2010 i disposa de dos 
tipus d’eines: “Evalua-t” que és un servei telemàtic d’avaluació de riscos i un centre d’atenció a 
l’usuari, l’anomenat “STOP riscos laborals”. Igualment, enguany es manté el programa Prevea, 
adreçat a les empreses amb alts nivells d'accidentalitat laboral que vulguin reduir-la, mitjançant 
l'aplicació d'un programa sistemàtic basat en l'anàlisi dels accidents que s'han produït i les seves 
causes, i amb la implicació de l'organització en la prevenció. 

En el marc de l’activitat d’Inspecció de Treball (IT) d’Espanya s’ha desenvolupat el projecte Cibe-
les aprovat pel Comitè d’Alts Responsables d’IT (SLIC) i finançat pel programa comunitari PRO-
GRESS. L’objectiu del projecte liderat per Espanya, amb participació d’Alemanya, Àustria, Bèlgica, 
Hongria, Itàlia, Malta i Portugal, ha estat millorar el sistema d’informació entre les inspeccions de 
treball europees per assolir l’execució transfronterera de sancions i d’assistència mútua. El projec-
te ha finalitzat amb la Conferència realitzada a Madrid a principis de novembre.  

I la Comissió Nacional de Seguritat i Salut en el Treball (CNSST) ha aprovat, en els plenaris del 9 
de desembre de 2010 i de 21 juny de 2011, el Pla nacional de formació en prevenció de riscos la-
borals que preveu, entre altres aspectes, la integració de la prevenció dels riscos laborals en el 
sistema educatiu (educació infantil, primària, secundària, FP i Universitat) i en la formació profes-
sional per a l’ocupació. L’objectiu és fomentar la cultura preventiva des de les primeres etapes de 
la formació. El Pla recull les línies d’actuació marcades a l’Estratègia espanyola 2007-2012. A 
més, en la sessió plenària del 21 de juny es va acordar la creació d’un grup de treball per a l’estudi 
dels accidents de trànsit laborals.    

5.3.3. Àmbit autonòmic 
En l’àmbit autonòmic destaca l’aprovació de la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de  reestructura-
ció del sector públic per agilitzar l’activitat administrativa,172 el text de la qual forma part de 
l’Avantprojecte de llei de simplificació, agilitat i reestructuració administrativa i de promoció de 
l’activitat econòmica, que ha estat objecte del dictamen 4/2011 del CTESC. En la norma es modifi-
ca la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives per tal d’establir un 
canvi en la denominació de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) que, a partir d’ara, 
pren el nom d’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques i Sanitàries (ICAMS) alhora que s’amplien 
les seves funcions. 

Altra de les normes rellevants a nivell autonòmic deriva del traspàs de funcions i serveis a la Ge-
neralitat de Catalunya en matèria de funció pública inspectora de la IT i SS, que va tenir lloc el 
2010. El Reial decret 1099/2011, de 22 de juliol, sobre ampliació de mitjans personals i econòmics 
adscrits als serveis traspassats pel Reial decret 206/2010, de 26 de febrer.173 Aquesta norma 
aprova l’acord que té per objecte l’ampliació de 31 llocs de funcionaris del cos superior d’IT i SS i 
de 4 llocs de treball de funcionaris del cos de subinspectors d’Ocupació i Seguretat Social de 
l’oferta pública de 2009. D’aquesta manera s’amplien els llocs de treball i els mitjans econòmics 
adscrits a les funcions i els serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya.  

En segon terme cal esmentar la Resolució EMO/414/2011, d'11 de febrer, per la qual es determi-
nen les activitats preventives que han de desenvolupar les mútues d'accidents de treball i malalti-

                                                
172 DOGC núm. 6035, de 30.12.2011. 
173 DOGC núm. 5930, de 28.07.2011. 
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es professionals de la Seguretat Social a Catalunya durant l'any 2011.174 D’aquesta manera es re-
força la planificació de les activitats preventives per quart any consecutiu, atès que les realitzades 
en anys precedents han estat molt ben valorades quant als resultats obtinguts i quant a l’espai de 
diàleg establert entre el Departament d’Empresa i Ocupació i les mútues. S’estableixen 4 progra-
mes: Programa d’assistència a les petites i mitjanes empreses; Programa de visites i accions que 
contribueixin a la reducció de la sinistralitat a través del suport tècnic; Programa d’elaboració i di-
fusió de codis de bones pràctiques d’aspectes relacionats amb la millora de la prevenció de riscos 
laborals a les empreses i programes de formació, conscienciació i assistència tècnica a la persona 
treballadora autònoma en l’àmbit de Catalunya.  

En relació a les iniciatives públiques de sensibilització i d’informació de les matèries preventives 
cal esmentar que el 2011 s’ha mantingut l’activitat del bus de prevenció. I pel que fa a la comuni-
cació i l’intercanvi d’experiències en seguretat i salut laboral, a l’octubre ha tingut lloc la Jornada 
"Risc psicosocial: de l'avaluació a l'acció preventiva" en el marc de la celebració a Barcelona del III 
COPSOQ175 International Workshop, organitzat per ISTAS i el Departament d'Empresa i Ocupació, 
en nom del COPSOQ International Network. Igualment, en el marc de les activitats de la Tribuna 
de Salut Laboral de Girona, ha tingut lloc la conferència “Ocupació, Treball i Desigualtats en Salut: 
una visió global” (setembre 2011). Aquestes conferències són organitzades conjuntament per la 
Universitat de Girona i el Departament d’Empresa i Ocupació.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
174 DOGC núm. 5822, de 21.02.2011. 
175 Acrònim en anglès de Qüestionari Psicosocial de Copenhaguen, aquest mètode és un dels instruments més avançats per a l'avalu-
ació dels riscos psicosocials en l'àmbit laboral. 
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