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1. ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL 

1.1. EVOLUCIÓ GENERAL DEL MERCAT DE TREBALL A CATALUNYA 

L’any 2012 ha estat marcat per la continuïtat d’un context recessiu que s’ha traduït en una forta destrucció de 

llocs de treball. Alhora destaca l’entrada en vigor de la Llei 3/2012, procedent de la tramitació parlamentària del 

Reial Decret llei 3/2012, que ha comportat canvis significatius en la regulació del mercat de treball.1 Així, durant 

l’any 2012 la població ocupada ha experimentat un retrocés del 6,2% respecte a l’any 2011, el que equival a gai-

rebé 190.000 ocupats/ades menys a Catalunya. També retrocedeixen la població en edat de treballar i la pobla-

ció activa, el que modera el creixement de la població aturada, que malgrat tot supera ja les 844.000 persones. 

TAULA III- 1. Població, segons la relació amb l’activitat. Catalunya, 2011 i 2012 

  2011 2012 Var. valor absolut Var. (%) 

Població* 7.434.632 7.435.930 1.298 0,0 

Població en edat de treballar (16-64 anys) 4.808.099 4.739.217 -68.882 -1,4 

Població activa (16-64 anys) 3.779.655 3.702.004 -77.651 -2,1 

Població ocupada (16-64 anys) 3.046.237 2.857.381 -188.855 -6,2 

Població aturada (16-64 anys) 733.418 844.623 111.205 15,2 
Unitats: persones i percentatges. 

* Població en data 1 de gener. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE) i Idescat. 

Aquesta forta destrucció de llocs de treball, unida al menor descens del PIB (-1,3% en termes reals l’any 2012 a 

Catalunya), ha suposat un increment de la productivitat aparent del treball (+3,1%).2 

Com s’observa al gràfic, la destrucció d’ocupació ha estat pràcticament constant durant l’any 2012, i s’ha situat 

en cotes pròximes al període de més intensitat de la crisi. Així mateix, els retrocessos en població en edat de tre-

ballar i població activa són els més intensos de la crisi. 

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

talunya, 2008-2012 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Aquesta pèrdua de població activa es tradueix en un descens de la taxa d’activitat, que baixa del 78,6% de l’any 

2011 al 78,1% de l’any 2012 (0,5pp menys), si bé es manté en valors relativament elevats (el tercer trimestre de 

2011 s’assolí el màxim històric amb el 79,1%). La taxa d’ocupació es redueix amb major intensitat, passant del 

                                                           
1 Per a una anàlisi del Reial Decret llei 3/2012, vegeu l’apartat de normativa d’aquest capítol. 
2 Per a una anàlisi detallada de la conjuntura macroeconòmica, vegeu el capítol I d’aquesta Memòria. 
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 63,4% de l’any 2011 al 60,3% de l’any 2012 (3,1pp menys), si bé destaca especialment l’empitjorament durant 

el quart trimestre, en què la taxa d’ocupació baixa fins al 59,1%, trencant la barrera del 60,0%, i lluny del 72,2% 

assolit el quart trimestre de l’any 2007. Tot plegat fa que la taxa d’atur passi del 19,4% l’any 2011 al 22,8% l’any 

2012 (3,4pp més) i assoleixi màxims el quart trimestre de 2012, amb un 24,1%. 

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

2011-2012 

  
2011 2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Taxa d'activitat 78,5 78,8 79,1 78,1 78,4 78,0 78,2 77,9 

Taxa d'ocupació 63,4 64,4 63,6 61,9 60,9 60,7 60,4 59,1 

Taxa d'atur 19,2 18,2 19,6 20,7 22,3 22,1 22,7 24,1 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

1.1.1. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR3 

La població en edat de treballar s’ha reduït l’1,4% durant l’any 2012 i se situa en poc menys de 4.740 milers de 

persones, 69.000 menys que l’any 2011. Així mateix, el pes de la població en edat de treballar sobre el total se 

segueix reduint l’any 2012, amb un pes del 65,4% (0,7pp menys que l’any 2011). 

TAULA III- 3. Població en edat de treballar (16-64 anys). Catalunya, 2011-2012 

  
2011 2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Població 16-64 anys 4.834 4.812 4.788 4.798 4.780 4.758 4.718 4.701 

Var. interanual (%) -0,4 -0,9 -1,4 -1,1 -1,1 -1,1 -1,5 -2,0 

Pes sobre el total (%) 66,3 66,2 66,0 65,9 65,7 65,5 65,3 65,2 

Unitats: milers de persones i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Aquesta reducció de la població en edat de treballar es concentra principalment entre la població jove (reducció 

del 2,1% entre la població de 16 a 24 anys i del 6,2% entre la de 25 a 34 anys), la població estrangera (amb una 

pèrdua del 5,2% de la població) i la masculina (amb una pèrdua del 2,0%). Tots els col·lectius decreixen, excepte 

entre la població de 35 a 64 anys, i especialment entre les dones d’aquesta franja d’edat. 

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

2011-2012 

  2012 Var. 2011-2012 (%) 

Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 4.739 2.378 2.361 3.919 821 -1,4 -0,8 -2,0 -0,6 -5,2 

16-24 624 307 318 498 127 -2,1 -2,0 -2,2 -0,2 -9,0 

25-34 1.017 510 507 758 259 -6,2 -4,9 -7,4 -3,3 -13,6 

35-54 2.261 1.127 1.134 1.883 378 0,2 0,7 -0,3 0,5 -1,4 

55-64 837 435 403 780 57 0,9 1,1 0,7 -0,8 31,9* 

Unitats: milers de persones i percentatges. 

* Dada estadísticament no significativa. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Si s’estudia l’evolució de la població en edat de treballar en funció de la seva nacionalitat, s’observa que el retro-

cés de la població en edat de treballar s’explica principalment per la pèrdua de l’estrangera, tal i com ja succeïa 

l’any 2011. La diferència es troba en la pèrdua de població amb nacionalitat espanyola, que s’ha anat intensifi-

cant al llarg de l’any 2012. 

                                                           
3 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 a les que es mostren al capí-

tol V. 
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GRÀFIC III- 2. Població en edat de treballar (16-64 anys), variació interanual. Catalunya, 2008-2012 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

1.1.2. POBLACIÓ ACTIVA 

La població activa l’any 2012 s’ha situat en poc més de 3.700 milers de persones (78.000 menys que l’any 

2011) i ha provocat el mencionat descens de 0,5pp en la taxa d’activitat, que s’ha situat en el 78,1% en el con-

junt de 2012, si bé ha acabat 2012 per sota del 78%. 

TAULA III- 5. Població activa (16-64 anys). Catalunya, 2011-2012 

  
2011 2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Població activa 3.793 3.792 3.787 3.747 3.746 3.710 3.691 3.661 

Var. interanual (%) 1,3 0,2 -0,7 -1,0 -1,2 -2,1 -2,5 -2,3 

Taxa d'activitat (%) 78,5 78,8 79,1 78,1 78,4 78,0 78,2 77,9 

Unitats: milers de persones i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

El col·lectiu on es fa més notòria aquesta pèrdua de població activa i la taxa d’activitat és, altre cop, la població 

jove, la població estrangera i la masculina. En canvi, la població activa augmenta entre la població de 35 a 64 

anys, especialment entre les dones amb nacionalitat espanyola, en un efecte de treballador afegit. 
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 TAULA III- 6. Població activa (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2011-2012 

  2012 Var. 2011-2012 (%) 

Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 3.702 1.732 1.970 3.059 643 -2,1 -0,7 -3,2 -0,6 -8,5 

16-24 302 143 158 234 68 -7,4 -10,2 -4,8 -4,6 -16,0 

25-34 917 439 478 704 213 -6,7 -5,9 -7,3 -3,3 -16,3 

35-54 2.000 936 1.064 1.676 324 0,1 2,2 -1,7 0,9 -3,5 

55-64 483 213 270 445 38* 2,0 5,3 -0,5 0,7 19,9* 

  2012 Var. 2011-2012 (pp) 

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

Total 78,1 72,8 83,4 78,1 78,4 -0,5 0,1 -1,0 0,0 -2,8 

16-24 48,3 46,7 49,9 47,0 53,5 -2,8 -4,3 -1,4 -2,2 -4,5 

25-34 90,2 86,1 94,4 92,9 82,2 -0,5 -0,9 0,1 0,0 -2,6 

35-54 88,5 83,1 93,8 89,0 85,8 0,0 1,3 -1,3 0,3 -1,8 

55-64 57,7 49,1 66,9 57,0 66,7* 0,6 2,0 -0,8 0,9 -6,6* 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 

* Dada estadísticament no significativa. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Una part important d’aquesta pèrdua de població activa s’explica per la pèrdua de població i, en molta menor 

mesura, pel pas de població activa a la inactivitat, fet que no amaga un efecte desànim de part de la població ac-

tiva. 

GRÀFIC III- 3. Població activa (16-64 anys), variació interanual. Catalunya, 2008-2012 

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

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

2008 2009 2010 2011 2012

Var. Població 16-64 anys

D'inactiva a activa

Var. Pob. Activa

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

1.1.3. POBLACIÓ OCUPADA 

Com s’ha comentat anteriorment, la població ocupada ha disminuït un 6,2% l’any 2012 respecte a l’any 2011, s i-

tuant la taxa d’ocupació en el 60,3% (3,1pp menys que l’any 2011). Això equival a la destrucció de gairebé 

190.000 llocs de treball en mitjana anual. Destaca sobretot la constància en la pèrdua d’ocupats/ades en termes 

interanuals, especialment a partir del segon trimestre de l’any 2012. 
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TAULA III- 7. Població ocupada (16-64 anys). Catalunya, 2011-2012 

  
2011 2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Població ocupada 3.067 3.101 3.045 2.972 2.910 2.889 2.852 2.778 

Var. interanual (%) 0,0 -0,2 -3,2 -4,0 -5,1 -6,8 -6,3 -6,5 

Taxa d'ocupació (%) 63,4 64,4 63,6 61,9 60,9 60,7 60,4 59,1 

Unitats: milers de persones i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Per col·lectius, els que més han patit aquesta pèrdua d’ocupats/ocupades han estat els joves, la població de na-

cionalitat estrangera i, en menor mesura, la població masculina, si bé val a dir que la pèrdua de població ocupada 

també ha estat elevada entre la població femenina, la població amb nacionalitat espanyola i la població d’entre 

35 i 64 anys. Així, l’únic col·lectiu en què la població ocupada augmenta és el de dones d’entre 55 i 64 anys. 

La taxa d’ocupació també disminueix per a tots els grups, a excepció del col·lectiu de dones d’entre 55 i 64 anys. 

Els principals descensos es produeixen entre la població jove, la població estrangera i, en menor mesura, la po-

blació masculina. 

TAULA III- 8. Població ocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2011-2012 

  2012 Var. 2011-2012 (%) 

Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 2.857 1.347 1.510 2.468 389 -6,2 -5,0 -7,3 -4,5 -15,6 

16-24 149 74 75 125 23* -18,4 -24,7 -10,9 -15,5 -30,8* 

25-34 694 336 358 552 142 -11,6 -11,1 -12,1 -8,4 -22,4 

35-54 1.611 757 854 1.410 201 -3,6 -1,0 -5,7 -2,4 -11,2 

55-64 403 180 223 380 23* -1,2 2,2 -3,7 -2,5 28,4* 

  2012 Var. 2011-2012 (pp) 

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

Total 60,3 56,6 64,0 63,0 47,4 -3,1 -2,5 -3,6 -2,6 -5,8 

16-24 23,8 24,2 23,5 25,2 18,5* -4,8 -7,3 -2,3 -4,6 -5,8* 

25-34 68,3 65,9 70,7 72,9 54,8 -4,2 -4,6 -3,8 -4,0 -6,2 

35-54 71,3 67,2 75,3 74,9 53,1 -2,8 -1,2 -4,3 -2,2 -5,9 

55-64 48,2 41,4 55,4 48,7 40,3* -1,0 0,4 -2,5 -0,9 -1,1* 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 

* Dada estadísticament no significativa. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Aquest descens de la població ocupada repercuteix principalment en el grup d’individus desocupats, si bé el re-

trocés de la població en edat de treballar fa que aquest efecte es dilueixi. Segons dades de l’Observatori 

d’Empresa i Ocupació, basades en les dades de fluxos de l’EPA, l’any 2012 el 93,9% dels que tenien feina un tri-

mestre determinat es mantenien ocupats/ades al següent trimestre (0,2pp menys que l’any 2011), mentre que el 

percentatge d’ocupats/ades que transitaven cap a la desocupació representava el 4,2% (amb un augment de 

0,5pp respecte a l’any 2011).4 

                                                           
4 L’1,9% restant passava d’ocupat/ada a inactiu/va, 0,4pp menys que l’any 2011. 
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 GRÀFIC III- 4. Població ocupada (16-64 anys), variació interanual. Catalunya, 2008-2012 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Per sectors, l’any 2012 la construcció segueix perdent població ocupada a un ritme molt constant i intens, amb 

un 21,1% menys de població ocupada que l’any 2011 (el que equival a 50.000 ocupats/ades menys), que fa que 

el seu pes en termes d’ocupació se situï al 6,5%, 1,2pp menys que l’any 2011. La població ocupada a 

l’agricultura retrocedeix el 7,0% (4.000 ocupats/ades menys), si bé el seu pes poblacional es manté. La indústria, 

amb un retrocés del 5,2% (29.000 persones ocupades menys) i els serveis, amb una pèrdua del 4,8% (i 106.000 

persones ocupades menys), tot i presentar pèrdues més moderades, no escapen de la destrucció generalitzada 

de llocs de treball. Tot i així, incrementen el seu pes poblacional, en 0,2pp i 1,1pp, respectivament. 

GRÀFIC III- 5. Població ocupada (16-64 anys), per sector d’activitat. Catalunya, 2011-2012 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Si s’analitza per branques d’activitat, s’observa com totes, sense excepció, perden població ocupada. Desagre-

gant la indústria i els serveis per branques d’activitat, s’observen comportaments diferenciats. Així, el principal re-

trocés a la indústria es dóna entre les indústries extractives, de refinament de petroli, indústria química, trans-

formació del cautxú, metal·lúrgia, energia i aigua, amb un retrocés del 7,9% de la població ocupada respecte a 

l’any 2011. En la resta de branques el descens és més moderat, si bé d’una magnitud considerable. Als serveis, 
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la pèrdua diferenciada de llocs de treball es produeix al transport, amb un retrocés del 12,5% respecte a l’any 

2011. Aquesta última branca, juntament amb la pèrdua d’ocupats/ades al comerç i l’hostaleria i la construcció, 

expliquen el 60,0% de la pèrdua de població ocupada a Catalunya l’any 2012. 

TAULA III- 9. Població ocupada (16-64 anys), per branques d’activitat. Catalunya, 2011-2012 

  2012 Var. 2011-2012 (%) Pes 2012 (%) Var. Pes 2011-2012 (pp) Var. Absoluta Pes Variació (%) 

Total 2.857 -6,2 100,0 0,0 -189 100,0 

Agricultura 53 -7,0 1,9 0,0 -4 2,1 

Indústria I 167 -4,0 5,9 0,1 -7 3,7 

Indústria II 193 -7,9 6,8 -0,1 -17 8,8 

Indústria III 174 -3,3 6,1 0,2 -6 3,1 

Construcció 186 -21,1 6,5 -1,2 -50 26,3 

Serveis I 644 -4,2 22,6 0,5 -28 14,9 

Serveis II 249 -12,5 8,7 -0,6 -35 18,8 

Serveis III 389 -3,9 13,6 0,3 -16 8,2 

Serveis IV 576 -2,6 20,2 0,7 -16 8,3 

Serveis V 225 -4,6 7,9 0,1 -11 5,8 
Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 

Nota: Agricultura = agricultura, silvicultura i pesca. Indústria I = indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper. Indústria II = Indústries 

extractives, refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia i aigua. Indústria III = construcció de ma-

quinària , equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres diverses. Construcció = construcció. Serveis I = comerç i hosta-

leria. Serveis II = transport. Serveis III = intermediació financera i activitats immobiliàries. Serveis IV = Administració pública, educació i activi-

tats sanitàries. Serveis V = altres serveis. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Pel que fa al nivell de qualificació, destaca la pèrdua de població ocupada entre la població no qualificada (-

16,1%). El retrocés també és considerable entre la població qualificada manual (-6,5%), i lleugerament inferior a 

la mitjana entre la població qualificada manual (-4,3%) i el personal tècnic i directiu (-4,1%). 

TAULA III- 10. Població ocupada (16 o més anys), per qualificació.(1) Catalunya, 2011-2012 

  2012 Var. 2011-2012 (%) 

Total 2.889 -6,2 

Personal tècnic i directiu 929 -4,1 

Qualificats no manuals 993 -4,3 

Qualificats manuals 652 -6,5 

No qualificats 313 -16,1 

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 a través de les microdades. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Per nivell d’estudis, la pèrdua de població ocupada també és generalitzada, si bé difereix en intensitat. Així, entre 

la població amb estudis de primària o inferiors, el retrocés de la població ocupada és del 13,9%, molt per sobre 

del retrocés del 7,4% entre els individus amb secundària de primera etapa o el 8,0% de la població amb estudis 

de secundària de segona etapa. On menys decreix la població ocupada és entre la població amb estudis superi-

ors, amb un descens de l’1,4% respecte a l’any 2011. 

En l’àmbit territorial, el major descens de la població ocupada es dóna a Barcelona, amb una pèrdua del 6,6% de 

la població ocupada. La segueixen en intensitat Lleida (-5,6%) i Tarragona (-5,4%), mentre que Girona veu reduïda 

la població ocupada un 4,8%. 

Afiliació a la Seguretat Social 

Segons dades de la Seguretat Social, l’afiliació5 a Catalunya l’any 2012 va retrocedir el 3,2% respecte a l’afiliació 

de l’any 2011, el que equival a gairebé 97.000 persones menys, i va situar la mitjana d’afiliats/ades en 2.973 mil 

persones. 

Per règims d’afiliació, destaca la pèrdua al règim general, amb 91.000 afiliats/ades menys que l’any 2011 (un 

3,7% menys). El règim especial de treballadors autònoms perd 9.000 afiliats/ades, un 1,7% menys que l’any 

                                                           
5 Mitjana anual calculada a partir de les mitjanes de cada mes. 
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 2011. Al règim especial agrari el retrocés és del 0,8%, al règim especial del mar, del 0,5%, mentre que al règim 

especial de la llar l’afiliació augmenta un 7,1%.6 

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ofereix dades detallades d’afiliació a Cata-

lunya, a partir de les quals es poden treballar variables que no apareixen a l’EPA.7 

Així, utilitzant aquesta informació s’aprecia un descens de la població afiliada del 3,0%, un valor per sota del des-

cens experimentat per al conjunt de l’afiliació (-3,2%) i de la variació de la població ocupada a partir de les dades 

de l’EPA (-6,2%). Per sectors, les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació mostren un descens en l’afiliació 

del 15,5% a la construcció, 4,4% a la indústria, 2,6% a l’agricultura i 1,4% als serveis. 

Si es realitza l’anàlisi per seccions, s’observa que el retrocés a la indústria s’explica pel descens en l’afiliació a la 

indústria manufacturera (-4,6% i 20 mil afiliats/ades menys), la que agrupa la major part d’afiliats/ades. Als ser-

veis, sobresurten els descensos en afiliació a l’Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria (-

4,7%), el transport i l’emmagatzematge (-3,9%) i altres serveis (-3,5%), si bé també és important el descens en afi-

liació al comerç (-2,3%) atesa la dimensió del grup. En canvi, destaquen per l’augment en l’afiliació les activitats 

financeres i d’assegurances (+4,2%) i l’hostaleria (+1,2%). Així, la pèrdua de població afiliada a les indústries ma-

nufactureres, la construcció, el comerç i l’Administració expliquen el 86,3% de la pèrdua d’afiliats/ades a Catalu-

nya l’any 2012. 

 

TAULA III- 11. Població afiliada,(1) per seccions. Catalunya, 2011-2012 

 

201

2 

Var. 2011-2012 

(%) 

Pes 2012 

(%) 

Var. 2011-2012 (ab-

soluta) 

Pes variació 

(%) 

Total 

2.83

9 
-3,0 100,0 -87 100,0 

Agricultu-

ra A Agricultura, ramaderia i pesca 
33 -2,6 1,2 -1 1,0 

Indústria B Indústries extractives 3 -9,9 0,1 0 0,3 

 
C Indústries manufactureres 420 -4,6 14,8 -20 23,1 

 
D Energia elèctrica i gas 5 4,4 0,2 0 -0,3 

 E 

Aigua, sanejament i gestió de 

residus 
24 -1,9 0,8 0 0,5 

Construc-

ció F Construcció 
186 -15,5 6,6 -34 39,3 

Serveis G Comerç a l’engròs i al detall 547 -2,3 19,3 -13 14,7 

 
H Transport i emmagatzematge 149 -3,9 5,2 -6 7,0 

 
I Hostaleria 218 1,2 7,7 3 -3,0 

 
J Informació i comunicacions 79 -1,3 2,8 -1 1,2 

 K 

Activitats financeres i 

d’assegurances 
72 4,2 2,5 3 -3,3 

 
L Activitats immobiliàries 24 0,7 0,8 0 -0,2 

 M 

Activitats professionals i tècni-

ques 
170 -1,2 6,0 -2 2,4 

 N 

Activitats administratives i auxi-

liars 
216 -1,9 7,6 -4 4,8 

 O 

Adm. pública, Defensa i SS obli-

gatòria 
166 -4,7 5,8 -8 9,3 

 
P Educació 140 -0,5 4,9 -1 0,8 

 Q 

Activitats sanitàries i serveis so-

cials 
234 0,7 8,3 2 -2,0 

 R 

Activitats artístiques i 

d’entreteniment 
54 -1,0 1,9 -1 0,6 

 
S Altres serveis 93 -3,5 3,3 -3 3,9 

                                                           
6 Tant el règim especial agrari com règim especial de treballadors de la llar queden integrats dins del règim general, en els respectius siste-

mes especials a partir de l’1 de gener de 2012. Per simplicitat, aquí s’ha optat per referir-se a aquests règims amb la denominació que tenien 

l’any 2011. 
7 Les dades del Departament d’Empresa i Ocupació fan referència a l’últim dia de cada trimestre per la població afiliada en règim general, rè-

gim 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 (INE). 
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T Activitats de les llars 7 2,5 0,2 0 -0,2 

 
U Organismes extraterritorials 0 2,4 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 2011 i 2012, per a la població afilia-

da en el règim general, el règim especial de treballadors autònoms i el règim especial de la mineria i el carbó. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Observatori d’Empresa i Ocupació (Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya). 

Analitzant l’afiliació per rúbriques s’observa que la pèrdua d’afiliació a la construcció és generalitzada, amb un re-

trocés del 13,0% en activitats especialitzades de la construcció, un descens del 18,7% en construcció d’immobles 

i una pèrdua del 24,0% en la construcció d’obres d’enginyeria civil. A la indústria el descens és generalitzat, amb 

intensitats que varien des del retrocés de productes informàtics i electrònics (-12,3%) o productes minerals no 

metàl·lics (-12,5%), fins a situacions d’estancament de l’afiliació, com en els casos de indústries de productes 

alimentaris (-0,5%), reparació i instal·lació de maquinària (+0,1%) o productes farmacèutics (+0,2%). Només entre 

l’afiliació a energia elèctrica i gas (+4,4%) i coqueries i refinament de petroli (+3,6%) es pot parlar d’avenços signi-

ficatius, si bé el pes d’aquestes rúbriques sobre el conjunt de la indústria és molt limitat. 

Als serveis, la situació és més heterogènia, amb activitats on decreix l’afiliació de forma important, com en el cas 

de les activitats de lloguer (-11,3%) o el cinema, vídeo i enregistrament de so (-11,9%) i d’altres on es produeixen 

increments significatius, com en el cas de la mediació financera (+7,8%) o les activitats administratives d’oficina 

(+7,4%). Destaquen també el mal comportament del comerç al detall (-1,4%), comerç a l’engròs (-3,2%), venda i 

reparació de vehicles de motor (-4,1%) i transport terrestre i per canonades (-4,3%), activitats que agrupen un 

gruix important d’afiliats/ades, i que, juntament amb la pèrdua d’afiliació a l’Administració pública, defensa i Se-

guretat Social obligatòria (-4,7%) expliquen el mal comportament del sector serveis. 

Si bé el descens en població afiliada es dóna per totes les dimensions d’empresa, aquesta es concentra en em-

preses de 31 a 50 treballadors, amb una pèrdua del 6,4%. 

GRÀFIC III- 6. Població afiliada,(1) per grandària de l’empresa (nombre de treballadors), variació anual. Catalu-

nya, 2011-2012 

-2,3

-4,0

-5,1

-3,3

-6,4

-3,2

-4,6

-1,2

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

d'1 a 5 de 6 a 10 d'11 a 25 de 26 a 30 de 31 a 50 de 51 a 100 de 101 a 
250

Més de 250

 
Unitats: percentatges. 

(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2011 i 2012, per a la població afilia-

da en el règim general i el règim especial de la mineria i el carbó. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Observatori d’Empresa i Ocupació (Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya). 

En l’àmbit territorial, la pèrdua de població afiliada es concentra a les comarques de Lleida i Tarragona. Així, la Ri-

bera d’Ebre perd l’11,7% de població afiliada, l’Alta Ribagorça, el 8,0% i la Conca de Barberà, el 6,8%, si bé el fet 

més destacat potser sigui que en aquestes dues províncies els majors descensos es produeixen lluny de les prin-

cipals àrees urbanes. 
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 FIGURA III- 1. Població afiliada(1) per comarques, variació anual. Catalunya, 2011-2012 
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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 2011 i 2012, per a la població afilia-

da en el règim general, el règim especial de treballadors autònoms i el règim especial de la mineria i el carbó. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Observatori d’Empresa i Ocupació (Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya). 

A la província de Girona destaca l’homogeneïtat territorial en la pèrdua d’afiliació, mentre que a Barcelona la pèr-

dua es concentra en aquelles comarques limítrofs amb les províncies de Lleida i Tarragona. 

El treball a temps parcial 

A partir de dades de l’EPA, s’observa un descens del treball a temps parcial (-2,7%) durant l’any 2012, menor que 

el descens de l’ocupació a Catalunya. Això situa la taxa de treball a temps parcial en el 13,9%, 0,5pp per sobre de 

l’any 2011. 

Aquest descens és significatiu entre els joves i la població de nacionalitat estrangera, dos dels col·lectius on el re-

trocés de la població ocupada és més intens. En canvi no succeeix el mateix entre els homes, on el nombre 

d’ocupats a temps parcial augmenta en 4,0%. En canvi, sí que es redueix el nombre de dones treballant a temps 

parcial (-4,6%), fruit del fort descens de l’ocupació a temps parcial de les dones joves. Això fa que les taxes de 

treball a temps parcial entre homes i dones convergeixin lleugerament, si bé encara es troben a una distància 

considerable. Així mateix, segueixen divergint les taxes dels joves respecte als adults i de la població de nacionali-

tat estrangera respecte a la població amb nacionalitat espanyola. 

 

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

tat. Catalunya, 2011-2012 

  2012 Var. 2011-2012 (%) 

Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 398 306 92 323 74 -2,7 -4,6 4,0 -1,5 -7,9 

16-24 61 35 26* 53 8* -8,9 -12,8 -3,1* -9,5 -5,0* 

25-34 90 64 26* 65 25* -11,9 -11,0 -14,3* -8,5 -19,9* 

35-54 194 163 31* 158 36* 3,4 -1,6 41,7* 5,2 -3,8* 

55-64 53 43 10* 47 6* 1,1 2,5 -5,0* -2,1 34,7* 

  2012 Var. 2011-2012 (pp) 

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

Total 13,9 22,7 6,1 13,1 19,1 0,5 0,1 0,7 0,4 1,6 



MERCAT DE TREBALL 

14 

16-24 40,9 47,4 34,4* 42,3 33,5* 4,3 6,5 2,8* 2,8 9,1* 

25-34 12,9 19,1 7,1* 11,8 17,3* 0,0 0,0 -0,2* 0,0 0,5* 

35-54 12,0 21,5 3,6* 11,2 17,7* 0,8 -0,1 1,2* 0,8 1,4* 

55-64 13,2 24,1 4,3* 12,4 26,8* 0,3 0,1 -0,1* 0,0 1,3* 
Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 

* Dada estadísticament no significativa. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

1.1.3.1. POBLACIÓ ASSALARIADA 

On més desigualtats s’observen, pel que fa al repartiment en la destrucció d’ocupació, és en funció de la situació 

professional, on els assalariats del sector privat (-7,9%) concentren el gruix de la destrucció d’ocupació. Aquesta 

és més moderada, si bé intensa, entre els assalariats del sector públic (-2,1%) i els autònoms (-2,0%); en canvi, 

augmenta el nombre d’empresaris amb treballadors assalariats al càrrec (+1,5%). 

TAULA III- 13. Població ocupada (16-64 anys), segons la situació professional. Catalunya, 2012 

  2012 Var. 2011-2012 Pes 2012 (%) Var. Pes 2011-2012 (pp) 

Total 2.857 -6,2 100,0 0,0 

Empresari 144 1,5 5,0 0,4 

Autònom 301 -2,0 10,5 0,4 

Ass. sector públic 388 -2,1 13,6 0,6 

Ass. sector privat 2.011 -7,9 70,4 -1,3 

Altres 13* -25,9* 0,5* -0,1* 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 

* Dada estadísticament no significativa. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

L’anterior es tradueix en una pèrdua del 7,0% de la població assalariada l’any 2012, el que sumat al millor com-

portament dels altres grups, comporta una reducció del pes de la població assalariada respecte al conjunt de la 

població ocupada de 0,7pp, situant-se en el 84,0% al conjunt del 2012. Així mateix, i malgrat el descens dels as-

salariats/ades del sector públic, el pes d’aquest col·lectiu sobre el conjunt d’assalariats augmenta 0,8pp, i se si-

tua al 16,2% de mitjana l’any 2012. 

TAULA III- 14. Població assalariada (16-64 anys). Catalunya, 2011-2012 

  
2011 2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Població assalariada 2.599 2.625 2.578 2.515 2.447 2.434 2.391 2.325 

Var. interanual (%) 1,2 0,2 -3,2 -4,2 -5,9 -7,3 -7,2 -7,6 

Pes sobre els ocupats/ades (%) 84,8 84,6 84,7 84,6 84,1 84,2 83,9 83,7 

Pes del sector públic (%) 15,3 14,9 15,5 15,8 16,3 16,2 15,9 16,2 

Unitats: milers de persones i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Temporalitat 

Durant l’any 2012, la població ocupada amb contracte temporal disminueix de forma brusca (-14,9%) i amb major 

intensitat que el conjunt de la població ocupada. Aquest fort descens de la població ocupada amb contracte tem-

poral, si bé és generalitzat, es concentra de forma especialment intensa entre la població de nacionalitat estran-

gera i, en menor mesura, entre els joves i les dones. 

Tot i el descens de la població ocupada amb contracte indefinit (-5,0%), la major destrucció d’ocupació entre els 

ocupats/ades amb contracte temporal fa que la temporalitat es redueixi. Aquesta reducció és generalitzada, amb 

l’única excepció dels joves d’entre 16 i 24 anys, on la temporalitat augmenta 1,0pp. Dins d’aquest grup d’edat, 

l’augment de la temporalitat es produeix especialment entre homes i individus de nacionalitat estrangera. Així 

doncs, es produeix una certa convergència entre homes i dones pel que fa a taxes de temporalitat, fet que també 

succeeix entre individus amb nacionalitat estrangera i espanyola (si bé les dues taxes són encara molt distants). 

En canvi, entre la població jove i la població adulta es produeix una divergència pel que fa a taxes de temporalitat. 
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 TAULA III- 15. Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per grups d’edat, gènere i nacionali-

tat. Catalunya, 2011-2012 

  2012 Var. 2011-2012 (%) 

Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 439 232 208 335 105 -14,9 -16,3 -13,3 -9,4 -28,6 

16-24 80 41 39 66 14* -18,7 -28,1 -5,6 -18,5 -19,4* 

25-34 166 86 80 122 44* -15,2 -11,8 -18,6 -8,4 -29,9* 

35-54 169 89 80 125 43* -15,4 -17,9 -12,4 -7,5 -32,1* 

55-64 25* 16* 9* 20* 4* 9,3* 14,8* 1,0* 8,2* 15,1* 

  2012 Var. 2011-2012 (pp) 

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

Total 18,3 19,4 17,2 16,3 30,3 -1,7 -2,4 -1,0 -0,8 -4,7 

16-24 57,6 58,5 56,8 57,0 60,9* 1,0 -1,2 3,9 -0,6 8,8* 

25-34 26,4 27,4 25,4 24,6 32,9* -1,1 -0,1 -2,0 0,2 -4,4* 

35-54 12,6 13,4 11,8 10,8 25,1* -1,7 -2,7 -0,7 -0,6 -6,0* 

55-64 8,4* 10,6* 6,2* 7,4* 23,1* 0,7* 1,2* 0,2* 0,7* -2,2* 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 

* Dada estadísticament no significativa. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Aquest descens de la població ocupada amb contracte temporal té lloc principalment al sector privat, on retroce-

deix el 16,5%, mentre que al sector públic la reducció és del 6,7%. Si bé el retrocés de població ocupada amb 

contracte indefinit també és més intens al sector privat (-5,7%) que al sector públic (-0,9%), l’elevat retrocés de la 

població ocupada amb contracte temporal al sector privat fa que la temporalitat es redueixi en major mesura (-

1,9pp), situant-se al 17,8%. En canvi, al sector públic la temporalitat es redueix 1,0pp, situant-se al 20,8%, 3,0pp 

per sobre de l’existent al sector privat. 

Per sectors d’activitat, s’observa un descens molt pronunciat de la població ocupada amb contracte temporal a la 

indústria (-22,3%) i, especialment, a la construcció (-32,6%), i un descens menor, però intens, als serveis (-

11,4%). Així doncs, excepte l’agricultura,8 tots els sectors veuen reduïda la seva taxa de temporalitat, on la indús-

tria presenta la taxa més baixa (11,5%) i és alhora el sector que la redueix de forma més intensa (-2,4pp), intensi-

ficant la divergència sectorial pel que fa a taxes de temporalitat. 

TAULA III- 16. Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per sectors. Catalunya, 2011-2012 

  2012 Var. 2011-2012 (%) Taxa 2012 (%) Var. Taxa 2011-2012 (pp) 

Total 439 -14,9 18,3 -1,7 

Agricultura 7* -3,3* 28,9* 3,1* 

Indústria 55 -22,3 11,5 -2,4 

Construcció 34* -32,6* 25,6* -1,6* 

Serveis 342 -11,4 19,5 -1,4 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 

* Dada estadísticament no significativa. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Analitzant per separat les diferents branques d’activitat de la indústria, s’aprecia una major destrucció de llocs de 

treball amb contracte temporal a la construcció de maquinària, equips electrònics, material de transport i indús-

tries manufactureres diverses (-31,6%) que a la resta de branques industrials, el que també es tradueix en un ma-

jor descens de la taxa de temporalitat (-3,9pp). Als serveis, existeixen evolucions molt diferenciades, amb un 

augment de la població amb contracte temporal al transport (+4,9%) i un descens del 20,8% de la població amb 

contracte temporal a la categoria Altres serveis. Això comporta que el transport registri un increment de 1,9pp en 

la seva taxa de temporalitat, mentre que la categoria Altres serveis la vegi reduïda en 4,5pp.  

 

                                                           
8 No es disposa de mostra suficient per analitzar la temporalitat a l’agricultura. 
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TAULA III- 17. Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per branques d’activitat. Catalunya, 

2011-2012 

  2012 Var. 2011-2012 (%) Taxa 2012 (%) Var. Taxa 2011-2012 (pp) 

Total 439 -14,9 18,3 -1,7 

Agricultura 7* -3,3* 28,9* 3,1* 

Indústria I 20* -18,0* 13,5* -2,2* 

Indústria II 19* -17,2* 10,3* -1,3* 

Indústria III 17* -31,6* 10,8* -3,9* 

Construcció 34* -32,6* 25,6* -1,6* 

Serveis I 96 -13,2 19,7 -1,6 

Serveis II 30* 4,9* 14,0* 1,9* 

Serveis III 52 -10,2 16,7 -1,3 

Serveis IV 116 -9,4 20,8 -1,6 

Serveis V 49 -20,8 25,7 -4,5 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 

* Dada estadísticament no significativa. 

Nota: Agricultura = agricultura, silvicultura i pesca. Indústria I = indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper. Indústria II = Indústries 

extractives, refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia i aigua. Indústria III = construcció de ma-

quinària , equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres diverses. Construcció = construcció. Serveis I = comerç i hosta-

leria. Serveis II = transport. Serveis III = intermediació financera i activitats immobiliàries. Serveis IV = Administració pública, educació i activi-

tats sanitàries. Serveis V = altres serveis. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Pel que fa a la contractació, i a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, el nombre de nous contrac-

tes s’ha reduït el 0,4% amb relació als firmats l’any 2011 i se situa en 2.128.000 contractes (13,4% indefinits i 

86,6% temporals). 

Els contractes temporals han disminuït el 3,3%, mentre que els contractes indefinits han augmentat un 22,9%.9 

Així, entre els contractes temporals, els eventuals per circumstàncies de la producció retrocedeixen el 5,4%, els 

d’interinitat disminueixen el 5,2%, mentre que els d’obra o servei augmenten un moderat 0,2%, i la resta de con-

tractes temporals retrocedeixen el 2,0%. 

Referent a la contractació indefinida, només augmenten els contractes ordinaris (+56,0%), mentre que la resta 

retrocedeix un 13,9%; els contractes de foment a la contractació indefinida10 decreixen un 46,9% i els convertits 

en indefinits, un 8,5%. 

1.1.4. POBLACIÓ DESOCUPADA 

La població desocupada a Catalunya ha augmentat un 15,2% l’any 2012 i se situa en 845 mil persones, 111 mil 

més que l’any 2011. Aquest augment es produeix malgrat el descens de la població activa, i situa la taxa d’atur al 

22,8%, 3,4pp més que l’any 2011, si bé a finals d’any la taxa superava ja el 24,0%, amb 883 mil persones en si-

tuació d’atur. 

TAULA III- 18. Població desocupada (16-64 anys). Catalunya, 2011-2012 

  
2011 2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Població desocupada 726 690 742 775 835 821 839 883 

Var. interanual (%) 7,5 2,3 11,0 12,9 15,0 18,9 13,1 14,0 

Taxa d'atur (%) 19,2 18,2 19,6 20,7 22,3 22,1 22,7 24,1 

Unitats: milers de persones i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Per col·lectius, els majors increments percentuals es produeixen entre la població de 35 a 64 anys, dones i indivi-

dus amb nacionalitat espanyola, coincidint amb els grups on l’activitat augmenta (o disminueix menys). Aquest in-

crement és generalitzat, i la població desocupada només es redueix entre el col·lectiu d’individus amb nacionalitat 

estrangera i d’edat compresa entre els 16 i els 34 anys. 

                                                           
9 L’any 2011 els contractes indefinits retrocedien un 10,3%. 
10 Derogat pel Reial Decret llei 3/2012. 
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 Això fa que la taxa d’atur augmenti de forma considerable en tots els grups de població, sent especialment desta-

cat l’augment entre els més joves (de 16 a 24 anys) i la població amb nacionalitat estrangera. Destaca que la ta-

xa d’atur masculina segueix superant la femenina, una situació que es manté des de l’inici de la crisi, així com 

l’elevada taxa d’atur de la població jove de 16 a 24 anys, que supera la barrera del 50,0%. 

TAULA III- 19. Població desocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2011-

2012 

  2012 Var. 2011-2012 (%) 

Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 845 385 460 590 254 15,2 17,7 13,1 20,2 4,9 

16-24 153 69 84 109 44* 6,5 13,3 1,4 12,1 -5,3* 

25-34 223 103 120 152 71 13,1 16,0 10,7 20,9 -0,7 

35-54 389 179 210 265 124 18,9 19,0 18,9 22,2 12,4 

55-64 80 33* 46 65 15* 21,7 26,6* 18,3 25,1 8,9* 

  2012 Var. 2011-2012 (pp) 

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

Total 22,8 22,2 23,3 19,3 39,5 3,4 3,5 3,4 3,3 5,1 

16-24 50,7 48,2 52,9 46,4 65,4* 6,6 10,0 3,2 6,9 7,4* 

25-34 24,3 23,5 25,1 21,6 33,3 4,2 4,4 4,1 4,3 5,2 

35-54 19,4 19,1 19,7 15,8 38,2 3,1 2,7 3,4 2,8 5,4 

55-64 16,5 15,7* 17,2 14,6 39,5* 2,7 2,6* 2,7 2,8 -4,0* 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 

* Dada estadísticament no significativa. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Com s’observa al gràfic, l’augment de l’atur podria haver estat més intens de no haver-se reduït l’activitat, un fe-

nomen que es produeix al llarg de tot el 2012. Segons dades de fluxos al mercat de treball de l’EPA proporcionats 

per l’Observatori d’Empresa i Ocupació, el 74,2% de les persones en situació d’atur romanien desocupades d’un 

trimestre a l’altre durant l’any 2012 (2,7pp més que l’any 2011). El 13,6% de les persones en situació d’atur es-

devenien ocupades al trimestre següent (2,2pp menys que l’any 2011), mentre que el 12,3% passaven d’una s i-

tuació d’atur a la inactivitat (0,5pp menys que l’any 2011). 

GRÀFIC III- 7. Població desocupada (16-64 anys), variació interanual. Catalunya, 2008-2012 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Els efectes d’aquest increment ininterromput del nombre d’aturats durant els darrers anys es tradueix en un in-

crement de l’atur de llarga durada (+23,9%), amb 457.000 persones que fa un any o més que es troben desocu-
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pades. Això representa el 54,0% de la població aturada, 3,8pp més que l’any 2011. Així mateix, també augmenta 

la població en situació d’atur durant més de 2 anys, que se situa l’any 2012 en el 30,0% del total d’aturats/ades. 

TAULA III- 20. Atur de llarga durada (16-64 anys). Catalunya, 2011-2012 

  
2011 2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Aturats/ades de llarga durada 366 339 364 405 443 440 441 502 

Var. interanual (%) 43,8 15,1 16,0 14,2 21,2 29,8 21,3 23,7 

Taxa d'atur de llarga durada 50,3 49,1 49,0 52,3 53,1 53,6 52,6 56,8 

Unitats: milers de persones i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Pel que fa a la concentració de l’atur per llars, s’aprecia que el nombre de llars amb tots els seus membres actius 

desocupats augmenta i se situa en el 12,1% del total l’any 2012, 2,7pp més que l’any 2011. L’augment de les 

llars amb algun membre actiu ocupat és més moderat; s’incrementa en 1,6pp i se situa en el 20,5% de les llars. 

Finalment, les llars on tots els membres actius treballen es redueix fins al 67,4%, 4,2pp menys que l’any 2011. 

GRÀFIC III- 8. Llars agrupades pel nombre d’actius (1) en situació d’atur. Catalunya, 2008-2012 
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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 l’EPA (INE). 

Atur registrat 

Segons dades d’atur registrat obtingudes de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, l’any 2012 el nombre de perso-

nes aturades augmentà el 6,0%, el que representa 36 mil persones més que l’any 2011, i situa la mitjana 

d’aturats registrats l’any 2012 en 634 mil persones. Malgrat que l’increment de la població registrada als serveis 

d’ocupació en mitjana anual és superior al de l’any 2011, s’observa una certa desacceleració en aquest creixe-

ment. 
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 GRÀFIC III- 9. Atur registrat. Catalunya, 2008-2012 
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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 l’Observatori d’Empresa i Ocupació (Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya). 

Per sectors, destaca l’increment del nombre d’aturats registrats provinents del sector serveis (+9,3%) i 

l’agricultura (+10,2%). En canvi, sorprèn que els aturats registrats provinents de la indústria només s’incrementin 

un 1,5%, que els de la construcció creixin un 0,9% i que les persones sense ocupació anterior registrades retro-

cedeixin el 3,0%. Aquests resultats impliquen un increment del pes dels serveis (1,9pp) i l’agricultura (0,1pp) en-

tre els aturats registrats i una pèrdua de la resta dels sectors. 

GRÀFIC III- 10. Població desocupada per sectors d’activitat. Catalunya, 2011-2012 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Observatori d’Empresa i Ocupació (Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya). 

Si s’estudia l’aproximació de la taxa d’atur registrat per comarques, s’observa que aquest es concentra especial-

ment al litoral, sent especialment intens al Baix Penedès (34,8%) i al Garraf (30,5%), les dues úniques comarques 

que superen el 30,0%. També és especialment elevat a l’Anoia (28,2%), al Montsià (26,8%) i al Maresme (25,6%). 
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FIGURA III- 2. Taxa d’atur registrat (1) per comarques. Catalunya, 2012 
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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 sobre 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 registrat dels últims me-

sos 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 regis-

trats, que fan disminuir el valor de la taxa d’atur aproximada. El segon fa referència a la població 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 població aturada no registrada. És a dir, la taxa d’atur sobre la 

base de dades registrades l’any 2012 (18,3%) és inferior a la taxa d’atur estimada a través de l’EPA (22,8 %). 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Observatori d’Empresa i Ocupació (Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya). 

Malgrat tot, els majors increments d’aquesta taxa d’atur es donen a la Ribera d’Ebre (+3,5pp), el Berguedà 

(+2,9pp) i la Conca de Barberà (+2,8pp), en un context on totes les comarques veuen incrementada la seva taxa 

d’atur, sent la Segarra (+0,3pp) i el Solsonès (+0,3pp) on menys augmenta. 

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 ex-

perimenta 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 segon lloc, es compara l’evolució amb Europa, estudiant pri-

mer els països europeus, i després quatre regions de característiques similars a Catalunya (els quatre motors 

d’Europa), a fi de contrastar la situació a Catalunya respecte a altres territoris amb diferent normativa i contextos. 

Respecte a Espanya, l’evolució és més negativa a Catalunya que al conjunt de l’Estat, amb una major pèrdua 

d’ocupats/ades. L’evolució respecte a Europa i els quatre motors és encara més negativa, amb una creixent di-

vergència tant entre estats com entre les regions dels quatre motors. 

1.2.1. ESPANYA 

L’evolució del mercat de treball a Catalunya durant l’any 2012 ha estat pitjor que al conjunt de l’Estat espanyol, 

on tampoc ha estat bona. Així, per exemple, la població ocupada retrocedeix el 6,2% a Catalunya, mentre que a la 

resta de l’Estat la caiguda se situa en el 4,6%. Aquest fet provoca que el descens de la població activa i la pobla-

ció en edat de treballar també sigui més intens a Catalunya que al conjunt d’Espanya, i que la taxa d’atur de Cata-

lunya se situï entre les més elevades del nord d’Espanya, si bé es troba encara per sota de la mitjana estatal. La 

taxa d’ocupació també es manté encara per sobre de la mitjana estatal. 
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 Població en edat de treballar 

L’any 2012 la caiguda de la població en edat de treballar a Catalunya (-1,4%) ha estat de les més intenses 

d’Espanya, on en conjunt retrocedeix un 0,7%. Així, només el País Basc (-2,0%) i La Rioja (-1,4%) perden un per-

centatge major de població en edat de treballar que Catalunya. 

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

2011-2012 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE).  

Població activa  

Pel que fa a la població activa, el descens de Catalunya (-2,1%) és molt superior al del conjunt de l’Estat (-0,3%), i 

només es veu superat per la pèrdua de població activa al País Basc (-2,7%). Malgrat això, Catalunya manté una 

taxa d’activitat elevada (78,1%), només superada per les Illes Balears (79,7%) i la Comunitat de Madrid (78,4%). 

El descens de 0,5pp de la taxa d’activitat a Catalunya contrasta amb l’augment en 0,3pp a Espanya, el que situa 

la taxa d’activitat al conjunt de l’Estat al 75,1%. 
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FIGURA III- 4. Població activa (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2011-2012 
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Unitats:percentatges. 

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

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Població ocupada 

El descens de la població ocupada l’any 2012 a Catalunya (-6,2%) és més intens que al conjunt de l’Estat (-4,6%), 

i és especialment més intens que a les comunitats autònomes veïnes: Illes Balears (+0,6%), Aragó (-0,9%) i Com-

unitat Valenciana (-4,5%). De fet, només Extremadura (-8,9%) i Castella-la Manxa (-7,9%) superen Catalunya en la 

intensitat en destrucció d’ocupació. Això provoca que la taxa d’ocupació de Catalunya l’any 2012 (60,3%) retro-

cedeixi 3,1pp i se situï com la sisena més elevada d’Espanya (la mitjana estatal se situa en el 56,2%, 2,3pp 

menys que l’any 2011), quan l’any 2011 ocupava la quarta posició. Només Extremadura (-4,5pp) i Castella-la 

Manxa (-4,2pp) experimenten retrocessos superiors en la taxa d’ocupació. 

FIGURA III- 5. Població ocupada (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2011-2012 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

A nivell sectorial l’evolució de Catalunya és pràcticament la mateixa que al conjunt de l’Estat, amb un augment del 

pes dels serveis (1,1pp a Catalunya i 1,0pp a Espanya) i un descens de la construcció (-1,2pp a Catalunya i -1,1pp 

a Espanya). El sector primari augmenta lleugerament al conjunt de l’Estat (+0,2pp) i es manté a Catalunya, men-

tre que la indústria augmenta lleugerament el seu pes entre la població ocupada a Catalunya (+0,2pp) i decreix, 

també molt lleugerament, a Espanya (-0,1pp). Aquest lleuger increment del pes de la indústria a Catalunya és es-
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 pecialment rellevant si es compara amb els descensos que pateix aquest sector a Aragó (-1,5pp) i País Basc (-

1,2pp), dues de les comunitats autònomes més industrialitzades. 

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

2012 

  
Agricultura Indústria Construcció Serveis 

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

Andalusia 7,7 -0,1 9,0 -0,2 6,0 -1,6 77,3 1,9 

Aragó 5,7 -0,1 18,2 -1,5 6,9 -0,7 69,1 2,2 

Astúries 4,3 0,3 14,9 0,7 8,1 -1,1 72,7 0,1 

Illes Balears 1,1 -0,4 7,3 -0,4 9,6 0,1 82,0 0,7 

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

Cantàbria 3,2 0,4 16,5 0,0 7,5 -0,8 72,7 0,5 

Castella-Lleó 7,2 0,7 16,1 0,5 8,3 0,0 68,3 -1,2 

Castella-La Manxa 7,1 0,4 16,6 0,4 8,6 -1,3 67,6 0,5 

Catalunya 1,9 0,0 18,7 0,2 6,5 -1,2 72,9 1,1 

Comunitat Valenciana 3,6 0,6 17,2 -0,2 7,0 -0,9 72,2 0,4 

Extremadura 11,1 1,4 11,5 0,9 8,7 -1,4 68,7 -0,9 

Galícia 7,6 0,0 15,9 -0,4 7,6 -0,9 68,9 1,3 

Comunitat de Madrid 0,3 0,1 9,6 0,1 5,1 -1,2 85,0 1,0 

Múrcia 13,4 -0,4 13,1 0,7 6,5 -1,3 67,0 1,0 

Navarra 3,4 0,5 25,6 0,3 6,7 -1,3 64,2 0,4 

País Basc 1,3 0,3 21,0 -1,2 6,1 -0,7 71,6 1,6 

La Rioja 5,4 0,9 24,2 -0,4 9,0 -1,2 61,4 0,7 

Espanya 4,3 0,2 14,1 -0,1 6,7 -1,1 74,9 1,0 
Unitats: percentatges i punts percentuals. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Si s’analitza l’evolució dels sectors en valors absoluts, s’aprecia que el descens en la població ocupada a cadas-

cun d’ells és més intens a Catalunya que al conjunt de l’Estat, sent la indústria on s’aprecien menys diferències (-

5,2% a Catalunya i -5,0% a Espanya). Per comunitats autònomes, és rellevant el descens generalitzat que es pro-

dueix a la construcció, on totes les regions presenten decreixements de dos dígits, a excepció de Castella i Lleó (-

3,8%) i les Illes Balears (+1,5%), la única regió on el sector de la construcció guanya població ocupada. El descens 

també és generalitzat als serveis, on només Aragó (+2,4%) i les Illes Balears (+0,6%) experimenten un increment 

en termes de població ocupada. A la indústria, només Múrcia (+2,3%), Astúries (+0,2%) i Canàries (0,0%) incre-

menten la població ocupada. Al sector primari, en canvi, es combinen decreixements importants (-6,0% a Andalu-

sia o -5,7% a Múrcia), amb creixements rellevants a altres regions (+5,9% a Castella i Lleó, +4,7% a Extremadura 

o +14,3% a la Comunitat Valenciana). Aparentment, doncs, i si bé al conjunt de l’Estat aquest fenomen no es pro-

dueix de forma neta, s’estaria tornant al sector primari com a sector refugi de la crisi. 

 

TAULA III- 22. Distribució i creixement de l’ocupació (16-64 anys) per sectors d’activitat i comunitats autòno-

mes.(1) Espanya, 2011-2012 

  
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

2012 Var. (%) 2012 Var. (%) 2012 Var. (%) 2012 Var. (%) 2012 Var. (%) 

Andalusia 202 -6,0 235 -6,7 156 -25,5 2.022 -2,7 2.615 -5,1 

Aragó 30 -1,8 96 -8,3 37 -10,2 365 2,4 529 -0,9 

Astúries 16 1,3 56 0,2 30 -16,2 271 -4,5 373 -4,7 

Illes Balears 5 -28,5 33 -4,4 44 1,5 377 1,5 459 0,6 

Canàries 21 -2,0 39 0,0 45 -14,7 637 -2,9 742 -3,6 

Cantàbria 7 10,7 37 -3,0 17 -12,4 165 -2,1 227 -2,8 

Castella-Lleó 67 5,9 151 -1,3 78 -3,8 639 -6,0 935 -4,3 

Castella-La Manxa 50 -2,9 117 -5,7 61 -19,7 477 -7,2 706 -7,9 

Catalunya 53 -7,0 534 -5,2 186 -21,1 2.083 -4,8 2.857 -6,2 

Comunitat Valenciana 65 14,3 309 -5,4 125 -15,2 1.294 -3,9 1.793 -4,5 

Extremadura 37 4,7 39 -1,4 29 -21,4 230 -10,1 335 -8,9 

Galícia 78 -4,5 163 -6,7 78 -13,9 709 -2,3 1.028 -4,2 
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Comunitat de Madrid 9 58,8 259 -2,3 137 -22,3 2.300 -2,0 2.704 -3,2 

Múrcia 71 -5,7 69 2,3 34 -19,2 356 -1,5 531 -3,0 

Navarra 9 13,0 66 -3,4 17 -20,4 164 -4,1 256 -4,7 

País Basc 11 21,9 183 -10,9 53 -15,9 623 -3,8 870 -5,9 

La Rioja 6 12,1 29 -7,7 11 -16,8 74 -4,9 121 -6,0 

Espanya 740 -1,1 2.417 -5,0 1.141 -17,8 12.827 -3,4 17.124 -4,6 
Unitats: milers de persones i percentatges. 

(1) Ceuta i Melilla s’han exclòs de l’anàlisi. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

L’any 2012, el pes que té cada sector en la destrucció d’ocupació és molt similar a Espanya i Catalunya, amb un 

sector serveis que explica més del 50,0% de la pèrdua de llocs de treball, un pes important de la construcció que 

n’explica més d’una quarta part, i la pèrdua d’ocupats/ades a la indústria que explica el 15,0% restant, sent el 

pes de l’agricultura baix en ambdós casos. 

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

unitats autònomes.(1) Espanya, 2011-2012 

  
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

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

Andalusia -13 9,3 -17 12,1 -53 38,3 -56 40,2 -139 100,0 

Aragó -1 11,2 -9 174,5 -4 83,2 8 -168,9 -5 100,0 

Astúries 0 -1,1 0 -0,5 -6 31,9 -13 69,7 -18 100,0 

Illes Balears -2 -70,4 -2 -55,6 1 23,2 6 202,8 3 100,0 

Canàries 0 1,6 0 0,0 -8 28,4 -19 70,0 -27 100,0 

Cantàbria 1 -11,0 -1 17,9 -2 37,1 -4 56,0 -6 100,0 

Castella-Lleó 4 -9,0 -2 4,8 -3 7,4 -40 96,9 -42 100,0 

Castella-La Manxa -2 2,5 -7 11,6 -15 24,6 -37 61,3 -60 100,0 

Catalunya -4 2,1 -29 15,6 -50 26,3 -106 56,0 -189 100,0 

Comunitat Valenciana 8 -9,7 -18 20,8 -22 26,5 -53 62,4 -84 100,0 

Extremadura 2 -5,1 -1 1,7 -8 24,3 -26 79,2 -33 100,0 

Galícia -4 8,2 -12 26,2 -13 28,3 -17 37,3 -45 100,0 

Comunitat de Madrid 3 -3,6 -6 6,9 -39 44,4 -46 52,3 -89 100,0 

Múrcia -4 26,6 2 -9,8 -8 50,6 -5 32,5 -16 100,0 

Navarra 1 -8,0 -2 18,3 -4 34,7 -7 55,0 -13 100,0 

País Basc 2 -3,7 -22 40,9 -10 18,4 -24 44,4 -55 100,0 

La Rioja 1 -9,0 -2 31,4 -2 28,3 -4 49,3 -8 100,0 

Espanya -8 1,0 -128 15,4 -248 29,8 -446 53,8 -830 100,0 
Unitats: milers de persones i percentatges. 

(1) Ceuta i Melilla s’han exclòs de l’anàlisi. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Referent al tipus de jornada, es produeix una divergència entre Espanya i Catalunya, amb un increment de la po-

blació ocupada a temps parcial de l’1,7% a la primera i un decreixement del 2,7% a la segona. Aquest creixement 

a Espanya és heterogeni, amb un increment del 10,2% a les Illes Balears o del 13,0% a Cantàbria, combinat amb 

un descens del 7,8% a La Rioja o del 5,7% a Extremadura. L’anterior fa que la taxa de treball a temps parcial 

augmenti més a Espanya (14,6% i +0,9pp) que a Catalunya (13,9% i +0,5pp), en un context on aquesta augmenta 

a la pràctica totalitat de comunitats autònomes (només decreix 0,3pp a La Rioja). 
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 FIGURA III- 6. Població que treballa a temps parcial (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2012 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Tant a Espanya com a Catalunya, el descens de la població assalariada (-5,8% i -7,0%, respectivament) ha estat 

més intens que el descens de la població ocupada, reduint-se el pes dels assalariats/ades sobre el conjunt dels 

ocupats/ades. 

Referent a la població que treballa amb un contracte temporal, el descens a Catalunya (-14,9%) supera al del con-

junt de l’Estat (-12,1%). Així, la població ocupada amb contracte temporal decreix arreu, i només Castella-la Man-

xa (-20,8%) i Navarra (-21,3%) superen Espanya en pèrdua de població amb contracte temporal. 

Pel que fa a la taxa de temporalitat, aquesta disminueix en la mateixa proporció a Catalunya que a Espanya: -

1,7pp. Val a dir, però, que la taxa catalana se situa en el 18,3% davant del 23,7% de l’espanyola, sent Catalunya 

la segona comunitat autònoma amb menor taxa de temporalitat, només superada per la Comunitat de Madrid 

(17,6%). 
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FIGURA III- 7. Població assalariada amb contracte temporal (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 

2012 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Població desocupada 

Finalment, la població desocupada augmenta a Catalunya un 15,2%, pràcticament el mateix que a Espanya 

(+15,3%). Tal i com passava amb la pèrdua d’ocupats i ocupades, destaca el pitjor comportament de Catalunya 

respecte els territoris adjacents: Comunitat Valenciana (+12,6%), Aragó (+9,7%) i Illes Balears (+8,2%). 

L’increment de la taxa d’atur és idèntic entre Espanya i Catalunya (+3,4pp), si bé la taxa difereix: 25,2% a Espa-

nya i 22,8% a Catalunya. Així, la taxa d’atur a Catalunya se situa en un terme mig, sent més baixa que les taxes 

d’atur del sud d’Espanya i més elevada que les comunitats del nord del país. 

FIGURA III- 8. Població aturada (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2011-2012 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

1.2.2. EUROPA 

En comparació amb la resta d’Europa, Catalunya presenta una taxa d’activitat més elevada, combinada amb una 

taxa d’ocupació baixa, el que es tradueix en una elevada taxa d’atur. Aquest fet, que s’observa tant al comparar 
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 Catalunya amb altres països europeus (de característiques heterogènies), com en una comparativa amb les regi-

ons que conformen els quatre motors d’Europa (de característiques similars a Catalunya), s’ha anat agreujant a 

mesura que la crisi econòmica s’ha anat intensificant en un procés creixent de divergència al mercat de treball 

europeu. 

Població en edat de treballar 

Durant l’any 2012, bona part dels països europeus perd població en edat de treballar de forma moderada. Aques-

ta pèrdua és més intensa a Catalunya (-1,4%), només superada per Polònia (-3,5%). Així mateix, països com Por-

tugal (-0,8%), Espanya (-0,7%) o Irlanda (-0,7%) presenten importants pèrdues de població en edat de treballar. 

GRÀFIC III- 11. Població en edat de treballar (15-64 anys(1)), variació anual. Europa, 2012 
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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 d’Eurostat i l’EPA (INE). 

 

Població activa 

La taxa d’activitat de Catalunya, malgrat ser de les més elevades d’Europa, perd algunes posicions fruit del retro-

cés (-0,5pp) experimentat durant l’any 2012, circumstància que només es produeix a Dinamarca (-0,7pp), Portu-

gal (-0,2pp) i Alemanya (-0,1pp). 
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GRÀFIC III- 12. Població activa (15-64 anys(1)), taxa d’activitat i variació anual de la taxa. Europa, 2012 
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Unitats: percentatges i punts percentuals. 

(1) En el cas de Catalunya, representa a la població de 16 a 64 anys. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i l’EPA (INE). 

 

Població ocupada 

La taxa d’ocupació de Catalunya se situa, a diferència de la taxa d’activitat, per sota de la mitjana de la UE-27. Si 

a aquest fet se li suma el fort descens (-3,1pp) acumulat durant l’any 2012, en una tònica on la majoria de països 

veuen variar molt lleugerament la seva taxa d’activitat, aquest fet es fa encara més evident. Entre els principals 

descensos, destaquen Grècia (-4,3pp), Portugal (-2,4%) i Espanya (-2,3%), tres economies especialment afectades 

per les mesures d’austeritat imposades des de la UE, i que aprofundeixen en la tendència de divergència euro-

pea, especialment notòria al mercat de treball. 

GRÀFIC III- 13. Població ocupada (15-64 anys(1))taxa d’ocupació i variació anual de la taxa. Europa, 2012 
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Unitats: percentatges i punts percentuals. 

(1) En el cas de Catalunya, representa a la població de 16 a 64 anys. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i l’EPA (INE). 
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Aquest fet diferencial dels països del sud d’Europa es fa palès també en la taxa de treball a temps parcial, on els 

principals increments es concentren a Itàlia (+1,6pp), Portugal (+1,0pp), Espanya (+0,9pp) i Grècia (+0,9pp), en 

un procés que en aquest cas és convergent. Catalunya, malgrat incrementar la seva taxa de treball a temps par-

cial, ho fa a un ritme lleugerament inferior a aquests països (+0,5pp). 

GRÀFIC III- 14. Treball a temps parcial,(1) taxa de treball a temps parcial i variació anual de la taxa. Europa, 2012 
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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 d’Eurostat i l’EPA (INE). 

 

La temporalitat també disminueix de forma diferenciada als països amb una major pèrdua d’ocupació. Així, Espa-

nya (-1,7pp), Grècia (-1,6pp) i Portugal (-1,5pp) veuen reduïda la seva taxa de temporalitat, un procés del qual no 

n’està exempta Catalunya (-1,7pp). Aquesta reducció fa que la taxa de temporalitat catalana se situï entre les de 

Països Baixos i Suècia. 

GRÀFIC III- 15. Temporalitat,(1) taxa de temporalitat i variació anual de la taxa. Europa, 2012 
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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 d’Eurostat i l’EPA (INE). 
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Població desocupada 

On millor s’observa aquesta divergència europea, però, és a les taxes d’atur. Així, països com Espanya (+3,4pp), 

Grècia (+6,6pp), Portugal (+3,1pp) o Itàlia (+2,3pp), concentren alhora les taxes d’atur més elevades i els majors 

increments de la taxa.11 Catalunya no s’escapa d’aquesta dinàmica, amb una increment de 3,4pp en la seva taxa 

d’atur. 

GRÀFIC III- 16. Població desocupada (15-64 anys(1)), taxa d’atur i variació anual de la taxa. Europa, 2012 
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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 d’Eurostat i l’EPA (INE). 

 

1.2.3. ANÀLISI COMPARATIVA DE L’EVOLUCIÓ DELS PRINCIPALS AGREGATS DEL MER-

CAT DE TREBALL A LES REGIONS DELS QUATRE MOTORS PER A EUROPA 

A continuació s’estudia l’evolució del mercat de treball als quatre motors d’Europa. Aquesta anàlisi, a diferència 

de l’anterior, permet estudiar territoris amb una regulació laboral diferent a l’existent a Catalunya, però amb una 

estructura econòmica similar (tant per la dimensió demogràfica, com per la composició sectorial o el pes relatiu 

en els seus respectius països, com s’observa a la taula següent). 

TAULA III- 24. Població activa, superfície i pes de la indústria dels Quatre Motors per a Europa. Europa, 2011 

  Baden-Württemberg Catalunya Roine-Alps Llombardia 

Població activa de 15 anys o més 5.599 3.702 2.893 4.555 

Superfície (km2) 35.752 32.113 43.698 23.863 

Pes de la indústria en l'ocupació (%) 29,3 18,6 16,6 26,5 
Unitats: milers de persones, quilòmetres quadrats i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat. 

Població activa 

Catalunya mantenia l’any 2012 una taxa d’activitat similar a Baden-Württemberg, la més elevada dels quatre mo-

tors d’Europa, i molt per sobre de Roine-Alps i Llombardia. Destaca que la taxa d’activitat catalana és l’única que 

decreix durant l’any 2012. 

                                                           
11 Són també els països on les polítiques de contracció econòmica s’han dut a terme amb major intensitat. Irlanda és, de totes les economies 

afectades per les polítiques d’austeritat, la que ha corregit en menor mesura els desequilibris del sector públic, amb importants dèficits, el que 

explicaria els millors resultats al mercat de treball. 
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 GRÀFIC III- 17. Taxa d’activitat (15-64 anys(1)). Quatre motors d’Europa, 1T 2007-4T 2012(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. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE, IStat i Eurostat. 

 

Població ocupada 

L’evolució més diferenciada pel que fa a la comparativa amb els quatre motors d’Europa es troba a la taxa 

d’ocupació, on les altres tres regions mantenen (Llombardia) o incrementen (Baden-Württemberg i Roine-Alps) la 

seva taxa d’ocupació durant l’any 2012, mentre que a Catalunya retrocedeix de forma notòria, allunyant-se de les 

regions de Llombardia i Roine-Alps, de les quals s’havia mantingut en valors pròxims entre 2009 i 2011, malgrat 

la major intensitat de la crisi a Catalunya. 
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GRÀFIC III- 18. Taxa d’ocupació (15-64 anys(1)). Quatre motors d’Europa, 1T 2007-4T 2012(2) 

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

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

2008 2009 2010 2011 2012

Baden-Württemberg Catalunya Roine-Alps Llombardia

 
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. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE, IStat i Eurostat. 

 

Població desocupada 

Finalment, Catalunya presenta la major taxa d’atur dels quatre motors amb diferència, sent també la regió on 

aquesta augmenta en major proporció. Si bé Roine-Alps i Llombardia incrementen les seves taxes d’atur, 

l’increment es troba lluny de l’experimentat a Catalunya, mentre que a Baden-Württemberg fins i tot decreix. 

GRÀFIC III- 19. Taxa d’atur.(1) Quatre motors d’Europa, 1T 2007-4T 2012 
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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 exclusi-

vament per veure l’evolució als diferents territoris, no sent comparables entre si. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE, IStat, Insee i DeStatis. 

 

Així doncs, s’aprecia un procés de divergència també entre els quatre motors d’Europa, on Baden-Württemberg i 

Catalunya representen les posicions extremes d’aquesta divergència. 
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2. POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ 

2.1. POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ 

Enguany, la informació de la qual s’ha disposat per elaborar aquest apartat ha estat molt genèrica, atès que no-

més s’ha obtingut informació sobre el pressupost atorgat per convocatòria i, per alguns dels programes, el nom-

bre de persones beneficiàries.12 

La política de foment de l’ocupació té tres prioritats en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 

2012:13  

 impulsar l’ocupabilitat mitjançant la formació dels treballadors, l’assessorament i la intermediació;  

 impulsar un nou marc de relacions laborals orientat a les persones i la productivitat per tal de fomentar un 

model flexible, centrat en la concertació permanent amb les empreses, la planificació estratègica i la cores-

ponsabilitat fiscal; i  

 impulsar la igualtat d’oportunitats, la qualitat laboral i la integració d’aquelles persones amb especials dificul-

tats. 

En el pressupost inicial per a 2012 la política de foment de l’ocupació es dota amb 644,4 milions d’euros, que en 

el pressupost definitiu passen a 672,9 milions d’euros, el 17,8% menys que l’any anterior.  

Malgrat aquest pressupost, aprovat el febrer de 2012, cal tenir en compte l’impacte de la dism inució de la dota-

ció pressupostària de la política de foment de l’ocupació als pressupostos generals de l’Estat14 aprovats el mes 

de juny i, especialment, la dràstica disminució de les transferències a les comunitats autònomes en matèria de 

polítiques actives d’ocupació.  

Dels 5.764,7 milions d’euros que el pressupost estatal inicial per a l’any 2012 destina a polítiques actives 

d’ocupació, el 21,3% menys respecte al 2011, les comunitats autònomes en gestionen 1.454 milions, el 54% 

menys que l’any anterior.  

                                                           
12 Amb excepció de la formació d’oferta dirigida prioritàriament a persones ocupades. 

13 Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. DOGC núm. 6075, de 27.02.2012. 

14 Llei 2/2012 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2012. BOE núm. 156, de 30.06.2012.  

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?vgnextoid=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b85297b5a87d6210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&documentId=600494&action=fitxa
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/30/pdfs/BOE-A-2012-8745.pdf
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 GRÀFIC III- 20. Evolució de la despesa en foment de l’ocupació i de la seva distribució territorial entre les comu-

nitats autònomes. Espanya, 2010-2013 
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Unitat: milions d’euros. 

Nota: pressupost inicial. 

Font: elaboració pròpia a partir de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals. 

El 95% d’aquest total el distribueix la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals,15 segons la qual Catalu-

nya ha disposat enguany de 198,8 milions d'euros per implementar polítiques actives d’ocupació, el 58,2% menys 

que el 2011.  

Els fons assignats a Catalunya per la Conferència Sectorial es distribueixen entre els conceptes que es desglos-

sen a la taula següent:16 

TAULA III- 25. Distribució dels fons del pressupost del SPOE assignats a Catalunya en matèria de polítiques ac-

tives d’ocupació per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals, 2012 

Total assignat a Catalunya en matèria de polítiques actives d’ocupació  

Total 198.871.567,0 

Accions i mesures de foment de l’ocupació i de formació professional per a l’ocupació  

Total 56.489.676,0 

Orientació professional: millora en la inserció de perceptors de prestacions d’atur 6.793.771,0 

Oportunitats d’ocupació i foment de la contractació  169.062,0 

Foment de la igualtat d’oportunitats d’ocupació 33.421,0 

Oportunitats d’ocupació i formació 131.888,0 

Oportunitats per a col·lectius amb especials dificultats 40.703.685,0 

Autoocupació i creació d’empreses, inclou mesures dirigides a fomentar les iniciatives 

empresarials a través de l’economia social 
7.355.237,0 

Promoció del desenvolupament de l’activitat econòmica territorial 695.191,0 

                                                           
15 A través de la Conferència Sectorial es distribueixen 1.390 milions d’euros del total dels 1.454 milions d’euros, que es desglossen en 72 

milions per finançar la contractació de promotors i orientadors com a reforç dels serveis públics d’ocupació autonòmics i 1.318 milions per fi-

nançar la resta d’accions i mesures de polítiques actives d’ocupació.  
16 Ordre ESS/2044/2012, de 24 de setembre, per la qual es distribueixen territorialment per l’exercici 2012, per a la seva gestió per les 

comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als pressupostos generals de 

l’Estat. BOE núm. 233, de 27.09.2012. Ordre ESS/1919/2012. 150 orientadors assignats a Catalunya, 4,9 milions d’euros, del total de 47,6 

milions d’euros al conjunt de l’Estat. I Ordre ESS/2018/2012. 150 promotors assignats a Catalunya; 2,4 milions d’euros, dels 23,8 milions al 

conjunt de l’Estat. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12120
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12120
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12120
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Foment de la mobilitat (geogràfica i/o sectorial) 33.421,0 

Flexibilitat: formació i requalificació 574.000,0 

Accions i mesures de formació professional per a l’ocupació finançades a càrrec de la quota 

de formació professional 

 

Total 131.203.943,0 

Iniciatives de formació professional dirigides prioritàriament a  treballadors aturats 79.686.924,0 

Iniciatives de formació professional dirigides prioritàriament a  treballadors ocupats 20.180.278,0 

Oportunitats d’ocupació i formació 31.336.741,0 

Modernització dels serveis públics d’ocupació  

 3.510.533,0 

Ajuts previs a la jubilació ordinària en el sistema de la Seguretat Social  

 367.415,00 

Orientadors d’ocupació  

 4.987.500,0 

Promotors d’ocupació  

 2.493.750,0 

Unitat: euros. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

La distribució dins dels dos primers conjunts de mesures (accions i mesures de foment de l’ocupació i de forma-

ció professional per a l’ocupació i accions i mesures de formació professional per a l’ocupació finançades a càrrec 

de la quota de formació professional) es pot reordenar en funció de les especificitats pròpies. La redistribució no 

pot fer-se entre ambdós conjunts de mesures i accions, tot i que s’admet destinar fins al 20% del pressupost des-

tinat a Iniciatives de formació professional dirigides prioritàriament a treballadors aturats i a Oportunitats 

d’ocupació i formació a Accions i mesures de foment de l’ocupació i de formació professional per a l’ocupació. 

Malgrat la distribució que s’acaba de descriure, i excepte pel que fa a les iniciatives de formació professional, que 

s’han d’ajustar a la normativa estatal d’aplicació, la comunitat autònoma pot desenvolupar accions i mesures 

adaptades a la realitat de les persones aturades i del teixit productiu de l’àmbit territorial, sempre que s’integrin 

en els àmbits de l’Estratègia espanyola d’ocupació 2012-2014 i es dirigeixin a complir els objectius establerts al 

Pla anual de política d’ocupació 2012.17 

Haver aprovat ben entrat l’any (el mes de setembre) la distribució dels fons destinats a polítiques actives entre les 

comunitats autònomes ha retardat l’aprovació de les convocatòries a Catalunya. Aquesta tardança, la dism inució 

de les transferències estatals i l’Acord de Govern pel qual s’estableix la retenció de saldos pressupostaris18 han 

tingut un clar impacte en l’execució pressupostària de la política de foment de l’ocupació a Catalunya, que en-

guany ha estat del 56,1% de l’import pressupostat, el 52,2% menys que l’any anterior.  

TAULA III- 26. Pressupost definitiu i execució pressupostària en política de foment de l’ocupació. Catalunya,  

2011-2012 

Pressu-

post     

definitiu 

2011 

Obligacions 

reconegu-

des 2011 

% obligacions reconegu-

des/pressupostades defi-

nitives 

Pressu-

post               

definitiu 

2012 

Obligacions 

reconegu-

des 2012 

% obligacions reconegu-

des/pressupostades defi-

nitives 

Variació 

obligacions 

reconegu-

des 2011-

2012 

819,1 790 96,5 672,9 377,1 56,1% -52,2% 
Unitats: milions d’euros i percentatges.  

Font: elaboració pròpia a partir del Departament Economia i Coneixement. 

 

                                                           
17 Article 5.2 de l’Ordre ESS/2044/2012. 
18 Acord de Govern pel qual s’estableix la retenció dels saldos pressupostaris necessaris per donar compliment a l’objectiu d’estabilitat pres-

supostària.  
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A l’apartat de normativa en matèria d’ocupació es fa una relació de les convocatòries aprovades en el marc 

d’algun dels tres programes en els quals s’ha estructurat la política de foment de l’ocupació als pressupostos de 

l’any 2012: 

 Ocupabilitat (331) 

Aquest programa té com a missió millorar les competències professionals de les persones treballadores mit-

jançant accions d’orientació, formació, intermediació laboral, promoció de l’ocupació, de desenvolupament 

local i d’avaluació de les polítiques actives per a l’ocupació, per tal d’incrementar l’índex d’ocupació i 

l’ocupabilitat a Catalunya i contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses. Dins aquest programa 

s’inclouen els programes 331 Assessorament i intermediació ocupacional, 332 Promoció de l’ocupació i 334 

Qualificació professional de l’exercici 2011. Aquest programa està dotat inicialment amb 445,2 milions 

d’euros, dels quals se n’ha executat el 38,2% (169,3 milions d’euros). 

 Igualtat, qualitat i integració laboral (333) 

Aquest programa estava dotat inicialment amb 196,8 milions d’euros i incloïa actuacions i activitats destina-

des a fomentar la igualtat d’oportunitats i a promoure i fomentar unes millors condicions laborals i una major 

prevenció de riscos laborals. L’execució final d’aquest programa ha estat de 206 milions d’euros. 

 Formació professional agrària i pesquera (335)  

La missió d’aquest programa és professionalitzar el sector agroalimentari, a partir de la millora de la qualifi-

cació professional dels agricultors i de les persones que viuen en el món rural, tant des de la formació inicial 

com des del reciclatge de coneixements i la formació permanent. S’ha dotat inicialment amb 1,9 milions 

d’euros dels quals se n’ha executat el 95%. 

La majoria de mesures aprovades ho ha estat en el marc del Programa Ocupabilitat, malgrat que, com s’ha vist, el 

pressupost executat ha estat superior en el Programa Igualtat, qualitat i integració.  

La taula següent recull el conjunt de polítiques actives d’ocupació dutes a terme en el marc del Programa Ocupa-

bilitat. 

TAULA III- 27. Polítiques actives d’ocupació aprovades en el marc del Programa 331 - Ocupabilitat. Catalunya, 

2012 

Programes Pressupost 

 atorgat 

Persones  

beneficiàries 

Total 168.746.787,9 € 565.465 

Serveis d’orientació 7.627.341,0 € 274.621 

Orientació des de les oficines de treball  85.486 

Aula de recerca intensiva de feina 7.627.341,0 € 3.135 

Pla de millora de dades  186.000 

Orientació professional 5.950.966,8 € 18.600 

Orientació i acompanyament a la inserció amb entitats sense ànim de lucre 5.950.966,8 € 18.600 

Formació i requalificació 58.628.033,58 € 152.323 

Formació d’oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores deso-

cupades (FOAP) 
39.992.925,6 € 118.193 

Programa de qualificació professional inicial 5.000.000,0€ 1.561 

Forma i Insereix 2.028.006,9 € 3.685 

Centres d’innovació i formació ocupacional 6.409.678,9 € 7.317 

e-formació (formació telemàtica) 1.081.398,0 € 17.862 
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Certificació oficial en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (CerTIC) 499.270,0 € 1.134 

APREN.CAT 350.000,0 € 1.341 

Simulació d’empreses 2.900.000,0 € 1.140 

Formació en aeronàutica 241.940,0 € 60 

Formació sociosanitària exrecloses 17.999,0 € 15 

Idioma francès per inserció Quebec 16.815,0 € 15 

Gestió pràctiques en empresa (Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Nave-

gació de Barcelona) 
90.000,0 € n.d. 

Oportunitats d’ocupació i foment de la contractació 2.865.736,2 € 220 

Plans d'ocupació amb entitats locals 2.359.286,2 € n.d. 

Programes de col·laboració social en administracions públiques amb perso-

nes perceptores d’atur 
506.450,0 € 220 

Oportunitats d’ocupació i formació 26.120.679,0 € 4.736 

SUMA’T 3.849.263,5 € n.d. 

Joves per l’ocupació 15.735.886,7 € 3.043 

Subvencions per a la formació i contractació de persones en situació d’atur 

de llarga durada que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el sub-

sidi 

6.535.528,8 € 1.693 

Promoció del desenvolupament i l’activitat econòmica 5.483.983,1 € 220 

Programes de suport al desenvolupament local (Agent d’ocupació i desenvo-

lupament local –AODL- i Foment del desenvolupament local -FDL) 
5.483.983,1 € 220 

Foment de la mobilitat (geogràfica i/o sectorial) 778.985,0 € 277 

Intercanvis internacionals (Eurodissea i Leonardo da Vinci) 778.985,0 € 277 

Projectes integrats 39.470345,1 € 21.494 

Treball als Barris  29.240.183,0 € 15.599 

Treball a les 7 Comarques 1.689.695,94 € 1.895 

Projectes innovadors 2010-2012 2.300.000,0 € n.d. 

Projectes innovadors i experimentals 6.240.466,2 € 4.000 

Altres 21.820.717,9 € 92.974 

Formació d'oferta prioritàriament per a persones ocupades (Consorci per a la 

Formació Contínua de Catalunya) 
17.550.069,4 € 56.000 

Convenis Ajuntament de Barcelona i Consorci Barri de la Mina 4.270.648,5 € n.d. 

Unitats: euros i persones. 

Font: elaboració pròpia a traves del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Al conjunt de mesures i accions dirigides a la formació i la requalificació professional desenvolupades enguany 

s’hi ha destinat 58,2 milions d’euros, el 42,2% menys que l’any anterior.  
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 Dins aquest conjunt de mesures, destaca la formació d’oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores 

desocupades19 a la qual s’han destinat gairebé 40 milions d’euros i en el marc de la qual s’han desenvolupat 

7.895 accions que han tingut 118.193 persones beneficiàries.    

En aquesta convocatòria es considera prioritària la participació en les accions formatives de les persones en situ-

ació de desocupació amb les característiques següents: Joves menors de 30 anys amb baixa qualificació; Perso-

nes amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat sociolaboral (perso-

nes amb discapacitat, majors de 45 anys, aturats de llarga durada); Persones que no cobren prestació per deso-

cupació o no hi tinguin dret. 

Les entitats beneficiàries d’aquesta convocatòria són tant entitats de formació públiques o privades com adminis-

tracions públiques d’àmbit local adscrites o vinculades amb competència en matèria de desenvolupament local i 

de promoció de l’ocupació.  

La formació s’ha de fer en àrees professionals prioritàries que la convocatòria defineix per al conjunt de Catalu-

nya i per a cada comarca en particular amb l’objectiu d’aconseguir l’ajustament de l’oferta formativa a les neces-

sitats del mercat de treball i a les previsions d’ocupació i d’activitat econòmica. Per a tot Catalunya, les àrees que 

es consideren prioritàries són les següents: Activitats físiques esportives recreatives; Prevenció i recuperació; 

Agricultura; Logística; Màrqueting i Relacions públiques; Compravenda; Venda; Eficiència energètica; Energia re-

novable; Fires i congressos; Agències de viatge; Informació, promoció i desenvolupament turístic; Restauració; 

Agroturisme; Atenció social; Serveis al consumidor i Assistència social.  

Dins de les mesures dirigides a la formació i requalificació professional aprovades enguany cal destacar l’activitat 

formativa duta a terme en els vuit centres d’innovació i formació ocupacional amb què compta el SOC. A aquestes 

accions s’han destinat 6,4 milions d’euros, que han estat distribuïts en 339 accions o projectes que han tingut 

7.317 persones beneficiàries. 

Així mateix, al Programa de qualificació professional inicial, destinat a proporcionar formació bàsica i professional 

a persones en situació d’atur d’entre 16 i 25 anys que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundà-

ria obligatòria, s’hi ha destinat 5 milions d’euros, i ha beneficiat 1.561 joves.  

Cal destacar també el Programa Forma i Insereix, que consisteix en una línia de finançament destinada a la for-

mació de persones treballadores, prioritàriament en situació d'atur, amb el compromís per part de l'empresa de 

contractar, com a mínim, el 60%. A aquest programa s’han destinat 2 milions d’euros i ha beneficiat 3.685 per-

sones.  

En relació amb aquests programes de formació i requalificació, cal fer esment a la formació d’oferta dirigida prio-

ritàriament20 a treballadors i treballadores ocupats que gestiona el Consorci per a la Formació Contínua de Cata-

lunya, que enguany s’ha dotat amb 17,5 milions d’euros, el 70% menys que l’any anterior. Dins els plans apro-

vats, s’han dut a terme 1.661 accions formatives, en les quals han participat 56.456 persones, el 57% menys 

que l’any anterior. 

Del total de participants, el 64,2% ho ha fet en plans intersectorials (inclosos els específics de l’economia social) i 

el 35,8%, en plans sectorials. 

 

 

 

 

                                                           
19 La participació de treballadors desocupats ha de ser del 80% del total de participants segons l’Ordre EMO/286/2012.  
20 La participació de treballadors ocupats ha de ser almenys del 60% del total de persones participants. Ordre EMO/212/2012 de 13 de juliol, 

modificada el novembre per l’Ordre EMO/406/2012 per ampliar el pressupost. 
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TAULA III- 28. Formació per a treballadors i treballadores prioritàriament ocupats. Catalunya, 2012 

Tipus de pla Pla Accions Participants Pressupost aprovat (€) 

Total _ 1.661 56.456 17.550.069,0 

Intersectorial 6 508 33.749 12.000.000,0 

Intersectorials específics 

economia social 

2 65 2.505 362.407,0 

Sectorials  n.d. 1.088 20.202 5.187.662,4 

Unitats: plans, accions, participant i euros. 

Font: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 

Atesa la modalitat d’impartició de les accions formatives, el 88% dels participants ho han fet en formació presen-

cial i el 7,9% en formació presencial, el 2% en modalitat mixta i l’1,7% restant a distància. Per tipus de pla, als 

plans intersectorials la modalitat presencial representa el 92% i la teleformació, el 7,5%. En els plans sectorials 

representa el 80%, mentre que la teleformació, el 9,6% i la formació a distància i mixta, el 5% i 4,9% respectiva-

ment. 

En funció de la família professional en la qual el pla es desenvolupa, el major nombre de participants es concen-

tra en administració i gestió (38,8%) i idiomes (20,7%). Altres destacables són comerç i màrqueting (8,9%), ser-

veis socioculturals (6,2%), transport i manteniment de vehicles (4,6%). Atès el tipus de pla, en els plans intersec-

torials les activitats d’administració i gestió i la formació d’idiomes concentren el 49,1% i el 26,2% dels partic i-

pants, respectivament. En els plans sectorials, a més de l’administració i gestió (15,9%) i la formació d’idiomes 

(13,9%) s’han de destacar el comerç i el màrqueting (13,3%) i els serveis socioculturals a la comunitat (11,7%). 

Pel que fa als àmbits dels plans sectorials, el 15,5% dels participants s’ha concentrat en l’àmbit del comerç, el 

12,4% en el dels serveis col·lectius, el 10% en construcció, el 9,7% en turisme, el 9,3% en sanitat i el 9,1% en ser-

veis financers.  

Enguany el Consorci per a la Formació Contínua també ha convocat un programa específic d’emprenedoria i de 

qualificació professional adreçat prioritàriament a joves menors de 30 anys en situació d’atur. En aquest progra-

ma, que s’ha dotat amb 3,8 milions d’euros, hi han participat 6.648 persones. Atès l’àmbit formatiu del projecte, 

el 33,8% dels participants ho ha fet en projectes de l’àmbit de serveis, el 25,6% d’indústria, el 21,7% de cons-

trucció, el 10% d’agrari i el 8,4% d’emprenedoria,  

En matèria de formació cal tenir en compte també la gestionada per la Fundación Tripartita para el Empleo 

(FTFE), si bé no s’ha pogut disposar de la informació referida a Catalunya excepte pel que fa a la taxa de cobertu-

ra formativa21 de la formació de demanda, que per a Catalunya és del 29,4%, 1,4 punts percentuals per damunt 

de la mitjana estatal (3.176.789 participants, 2.369.016 treballadors).22 

En relació amb aquest tipus de formació (formació de demanda), a nivell estatal hi ha hagut 459.620 empreses 

que han fet formació per als seus treballadors (el 2% més que l’any anterior). Per tipologia d’empresa, aquest t i-

pus de formació es fa en el 91,8% de les grans empreses (més de 250 treballadors), en el 61,9% de les empre-

ses de 10 a 249 treballadors i en el 26,9% de les empreses d’1 a 9 treballadors.    

Pel que fa a la formació d’oferta dirigida prioritàriament a treballadors ocupats gestionada per la FTFE, ha tingut 

269.600 participants, dels quals 28.600 ho han estat en el programa específic per a joves. 

                                                           
21 Percentatge de participants en accions formatives organitzades a les empreses respecte dels assalariats del sector privat, segons EPA del 

segon trimestre de 2012. 
22 Balanç de resultats 2012. FTFE. Consulta a 

http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/doc/Formacion_Empleo/30558_285285201373114.pdf 

 

 

 

http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/doc/Formacion_Empleo/30558_285285201373114.pdf
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 La distribució sectorial de la formació gestionada per la FTFE (formació de demanda i formació d’oferta) mostra 

que l’àmbit principal són els Altres serveis (47%), seguit de la indústria (18,6%), comerç (18,2%), construcció 

(7,9%) i hoteleria (7,2%). Respecte l’any anterior es posa de manifest un lleuger augment en comerç, hoteleria i 

altres serveis i una disminució en construcció i indústria.  

Atesa la modalitat d’impartició de la formació de demanda, el 59% dels participants s’han format de manera pre-

sencial, el 18% a distància, el 13% a través de modalitat mixta i el 10% a través de teleformació. En la formació 

d’oferta, la modalitat presencial és del 52% en els plans de formació i del 46% en el programa específic per a jo-

ves. La teleformació és, en ambdós casos, el sistema seguit pel 42% dels participants. La formació mixta és del 

7% en la convocatòria de plans de formació i del 12,5% en la convocatòria de joves.  

Pel que fa a la família professional, administració i gestió (21,9%), seguretat i medi ambient (20,6%) i comerç i 

màrqueting (12,1%) agrupen més del 50% dels participants en la formació de demanda. En la formació d’oferta 

més del 50% dels participants també s’han format en aquestes famílies professionals, mentre que en la convoca-

tòria per a joves les famílies professionals amb més nombre de participants són serveis socioculturals a la comu-

nitat (45,8%), comerç i màrqueting (18,2%) i informàtica i comunicacions (9,4%). 

Pel que fa a la durada, a la formació de demanda la mitjana d’hores de formació per participant és de 26, mentre 

que a la formació d’oferta és de 228 al programa específic per a joves i de 73 en la resta dels plans de formació.   

Finalment, en la formació de demanda el cost per participant ha estat de 400 euros (dels quals 220 són aportats 

per l’empresa), mentre que en la formació d’oferta ha estat de 1.454 euros per participant en el programa per a 

joves i 581 en la resta dels plans de formació. 

Reprenent la despesa en política de foment de l’ocupació en el marc del pressupost de la Generalitat, les accions 

d’ocupació i foment de la contractació enguany s’han vehiculat a través de plans d’ocupació amb entitats locals 

als quals s’han destinat 2,3 milions d’euros i els programes de col·laboració social en administracions públiques 

amb persones perceptores de l’atur que s’han dotat amb 506.450 euros i han beneficiat 220 persones. 

Un altre grup de mesures que cal destacar són els programes de formació en alternança  als quals s’han destinat 

26 milions d’euros. Al programa Joves per l’ocupació s’han destinat 15,7 milions i està destinat a persones joves 

d’entre 16 i 25 anys en situació d’atur, amb baixa qualificació i/o dèficits formatius que han abandonat el siste-

ma educatiu. Se n’han beneficiat 3.043 joves.  

Dins la formació en alternança s’ha aprovat un programa específic per a les persones que pateixen una situació 

d’atur de llarga durada per tal d’afavorir la seva ocupabilitat i la seva inserció laboral (Programa ocupació per a 

persones aturades de llarga durada 2012-2013). El programa consisteix en un tractament individualitzat que uti-

litza diferents mecanismes ocupacionals: orientació, formació, experiència laboral i suport individual a la inserció, 

creant un itinerari ocupacional i integral. S’hi han destinat 6,5 milions i ha beneficiat 1.693 persones. Finalment, 

a la convocatòria del programa Suma’t s’han destinat 3,8 milions d’euros.  

Als programes de promoció del desenvolupament i l’activitat econòmica s’han destinat 5,4 milions d’euros dirigits 

a la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local i als programes de foment del desenvolupament 

local. 

Als Projectes integrats s’han destinat 39,4 milions d’euros distribuïts en quatre línies d’actuació: el Programa  

Treball als barris és el que concentra més part de l’import, amb 29,2 milions d’euros. Aquest programa ha benef i-

ciat 15.599 persones. Altres programes destacables dins els projectes integrats han estat la línia de projectes in-

novadors i experimentals en la qual s’han atorgat 6,2 milions d’euros i que ha beneficiat 4.000 persones i el Pro-

grama Treball a les 7 comarques al qual s’ha destinat 1,6 milions d’euros i que ha beneficiat 1.895 persones.  

Finalment, cal destacar els convenis amb l’Ajuntament de Barcelona i amb el Consorci del Barri de la Mina, als 

quals s’han destinat 4,2 milions d’euros. 

Dins el Programa Igualtat, qualitat i integració laboral s’han aprovat diverses mesures respecte de les quals no-

més s’ha disposat d’informació sobre les dirigides als centres especials de treball i que s’exposen a la taula se-

güent. 
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TAULA III- 29.  Ajuts als centres especials de treball. Catalunya, 2012 

Programes  Pressupost 

 atorgat 

Persones  

beneficiàries 

Suport centres especials de treball 68.956.343,98 €  

Subvenció cost salarial 40.658.685,0 € 12.239 

Subvenció unitats de suport a l’activitat professional 20.842.642,5 € 8.204 

Subvenció extraordinària cost salarial 7.455.016,4 € n.d. 

Treball amb suport 3.729.730,46 € n.d. 

Unitats: euros i persones. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

En el marc d’aquest Programa s’han aprovat mesures d’orientació i acompanyament a la inserció de les persones 

amb discapacitat i/o malaltia mental; ajuts al treball amb suport i ajuts a les empreses d’inserció. 

Orientació 

Dins els serveis d’orientació del SOC enguany s’ha de distingir entre l’orientació feta des de les oficines de treball, 

que ha registrat 85.486 persones beneficiàries, i l’orientació feta a través de les aules de recerca intensiva de 

feina que, amb un pressupost de 7,6 milions d’euros, han atès 3.135 persones.  

D’altra banda, s’ha de fer referència a la convocatòria dirigida a entitats públiques o privades amb personalitat ju-

rídica pròpia, amb o sense ànim de lucre per realitzar actuacions que mitjançant la informació, orientació i/o mo-

tivació possibiliten la millora de la posició en el mercat de treball dels/de les demandants d’ocupació i faciliten la 

detecció i dinamització d’iniciatives d’autoocupació. També inclou la promoció d’actuacions de prospecció del 

mercat de treball per facilitar la inserció laboral. S’hi han destinat 5,9 milions d’euros i ha beneficiat 18.600 per-

sones. 

En aquest apartat s’ha de fer una menció específica al Programa PREPARA,23 vigent des de febrer de 2011 i que 

es configura com un programa específic de caràcter estatal que inclou mesures de polítiques actives i ajuts eco-

nòmics. D’ençà de febrer de 2011 i fins al desembre de 2012, s’han aprovat 73.636 expedients en el marc del 

Programa PREPARA a Catalunya,24 el 59% corresponent a homes i el 41% a dones.  

El Servei Públic d’Ocupació estatal no computa com a beneficiaris de prestacions d’atur el col·lectiu beneficiari del 

Programa PREPARA sinó que es considera que aquest programa forma part del conjunt de polítiques actives 

d’ocupació.  

Les persones beneficiàries tenen dret a fer un itinerari individualitzat i personalitzat d’inserció professional i a 

participar en mesures de polítiques actives d’ocupació encaminades a la requalificació i/o reinserció professional. 

A Catalunya, l’any 2012 s’han acollit a aquestes mesures 36.974 persones.25 D’altra banda, aquest Programa 

atorga un ajut econòmic d’acompanyament que es percep durant sis mesos per l’import del 75% de l’IPREM vi-

gent, fet que per al 2012 representa que l’ajut és de 400 euros mensuals. Si la persona té a càrrec, com a mínim, 

tres membres de la unitat familiar, l’ajut serà de 452,3 euros (el 85% de l’IPREM vigent).  

Intermediació  

Les ofertes d’ocupació que arriben a l’Administració catalana es canalitzen a través de les oficines del SOC i a 

través del portal Feina Activa.  

                                                           
23 Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur. Creat pel Reial decret llei 1/2011, s’ha anat 

prorrogant. Vegeu l’apartat normatiu d’aquest capítol.  
24 Dades del Servei Públic d’Ocupació estatal. 
25 Dades del SOC. 



 

43 

MEMÒRIA  

SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE  

CATALUNYA 2012 

 L’any 2012 s’han registrat 10.181 ofertes a les oficines dels serveis públics d’ocupació amb lloc de treball a Cata-

lunya,26 el 46% menys que l’any anterior. Aquestes ofertes afectaven 18.416 llocs de treball, el 55,8% menys que 

el 2011.27 

Al portal Feina Activa es publiquen les ofertes de treball següents: (a) les ofertes públiques per accedir a la planti-

lla de personal funcionari de les administracions públiques catalanes, els seus organismes autònoms, entitats 

públiques empresarials i consorcis, (b) les registrades per les empreses al portal, que inclouen des del mes d’abril 

les gestionades per les oficines de treball amb e-mail de contacte, (c) les ofertes recollides d’Internet28 i (d) les 

ofertes dels portals Infoempleo, Yaencontre i Infofeina. 

L’any 2012, les empreses han registrat al portal Feina Activa 8.203 ofertes de treball, el 38,9% més que el 2011, 

en què contenien 29.975 llocs de treball, el 100,4% més que l’any anterior.29   

Pel que fa a les característiques del llocs de treball oferts a les oficines dels serveis públics d’ocupació: 

Segons el sector econòmic, el 77,8% dels llocs de treball corresponien al sector serveis, a la indústria, el 8,76%, 

el  7,5%, a l’agricultura i el 5,3%, a la construcció. 

Pel gran grup d’ocupació, els més significatius són:  22%, tècnics i professionals de suport, 19%, treballadors de 

restauració, personals i venedors, 15,9%, ocupacions elementals, 10,7%, professionals científics i intel·lectuals i 

10,5%, empleats d’oficina comptables i administratius. 

Pel tipus de relació que s’oferia: l’11,2% corresponien a una durada laboral indefinida, mentre que el 80% corres-

ponien a una relació laboral temporal. Atesa la durada del contracte temporal, el 34,8% corresponien a contrac-

tes de 3 a 6 mesos, el 26,2% a contractes d’1 a 3 mesos i el 16,5% de 6 a 12 mesos. El 7,9% corresponien a una 

relació mercantil. 

Atesa la dimensió de l’empresa, el 77,9% eren empreses de menys de 50 treballadors, el 12% empreses d’entre 

50 i 249 treballadors i el 10% restant, empreses de més de 250 o més treballadors. 

Des d’un punt de vista territorial, el 61,32% corresponien a Barcelona, el 17,31% a Tarragona, el 12,92% a Giro-

na i el 8,45% a Lleida. 

Pel que fa a les característiques del llocs de treball oferts al portal Feina Activa: 

Atesa la categoria professional, el 62% corresponien a comercial i vendes, el 5,14% a turisme i restauració, el 

4,26% a professionals d’arts i oficis, el 3,8% a administració d’empreses i el 2,7% a informàtica i telecomunicaci-

ons.  

Pel tipus de relació que s’oferia: el 16,2% corresponien a una durada laboral indefinida, mentre que el 32% cor-

responien a una relació laboral temporal. Del 64% no se n’ha especificat la durada. El 19,5% corresponien a con-

tractes de fins a 1 mes de durada i el 50,7% corresponien a una relació mercantil. 

Atesa la dimensió de l’empresa,30 el 49,8% dels que s’han informat eren empreses de menys de 50 treballadors, 

el 9%, empreses de més de 250 o més treballadors, i el 8,45% restant, empreses d’entre 50 i 249 treballadors. 

Des d’un punt de vista territorial, el 71,2% corresponien a Barcelona, l’11,2% a Girona, el 10,2% a Tarragona i el 

7,4% a Lleida. 

El 2012 s’han formalitzat 2.127.925 contractes de treball a Catalunya.31 Atesos els llocs de treball oferts a les 

ofertes d’ocupació registrades a les oficines dels serveis públics d’ocupació i els llocs de treball de les ofertes re-

gistrades per les empreses al portal d’internet Feina Activa, el SOC ha intermediat en el 2,26% dels contractes. 

                                                           
26 A les oficines de treball de la Generalitat o a les oficines del Servei Públic d’Ocupació estatal que afecten Catalunya. 
27 Una oferta pot incloure més d’un lloc de treball. 
28 Aranya laboral. 
29 Una oferta pot incloure més d’un lloc de treball. 
30 Del 32,67% dels llocs no se n’ha informat la dimensió de l’empresa. 
31 Balanç de la contractació a Catalunya. Any 2012. Observatori d’Empresa i Ocupació Departament d’Empresa i Ocupació, març 2013. 
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Altres 

A més de les mesures que s’han analitzat fins aquí, cal tenir en compte les mesures relatives al foment de 

l’emprenedoria que s’analitzen al capítol IV d’aquesta Memòria. 

Així mateix, a l’àmbit estatal cal tenir també en compte el pes de les bonificacions a la contractació en el conjunt 

de la despesa destinada a foment de l’ocupació a les quals els pressupostos generals de l’Estat el 2012 van des-

tinat 3.160 milions d’euros, el 7% més que l’any anterior. 

2.2. PRESTACIONS D’ATUR 

2.2.1. PERSONES BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS D’ATUR 

La mitjana anual de beneficiaris de prestacions d’atur (432.750 persones) ha augmentat el 0,2% respecte l’any 

anterior. En canvi, l’evolució és negativa si es comparen les dades corresponents al mes de desembre (432.975),  

atès que hi havia 16.313 persones menys respecte al mateix mes de l’any 2011, el 3,6% menys.  

Respecte a l’any 2007, en què la mitjana anual de persones beneficiàries va ser de 199.761, ha augmentat el 

116%. Analitzant l’evolució en aquest període es constata que l’augment de persones beneficiàries es produeix 

especialment entre 2008 i 2009. L’evolució és diferent en funció del tipus de prestació, aspecte que s’analitza 

més endavant.  
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 GRÀFIC III- 21. Persones beneficiàries de prestacions d’atur, Catalunya 

Evolució de les persones beneficiàries de prestacions 

d’atur. Catalunya, 2007-2012 

199.761

267.600

416.987

463.569

431.847 432.750

2007 2008 2009 2010 2011 2012

 

Unitats: persones 

Nota: mitjana anual 

Font: elaboració pròpia a partir de SPOE. 

Evolució de les persones beneficiàries de prestacions 

d’atur, per tipus de prestació. Catalunya, 2007-2012 

147.192

203.560

299.141

269.193

239.507 235.763

50.244
61.334

113.054

186.179
176.808 173.502

2.323 2.717 4.792 7.860
15.532 23.485

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nivell contributiu

Nivell assistencial

Renda activa d'inserció

 

Unitats: persones 

Nota: mitjana anual 

Font: elaboració pròpia a partir de SPOE. 

Persones beneficiàries de prestacions d’atur, per tipus de prestació. Catalunya, 2012 

54,5%

40,1%

5,4%

Nivell contributiu

Nivell assistencial

Renda activa d'inserció

 
Unitats: percentatges 

Font: elaboració pròpia a partir de SPOE. 

En l’àmbit estatal, la mitjana anual de beneficiaris de prestacions d’atur augmenta el 3,4% i arriba a les 

2.942.061 persones. Comparant les dades de desembre de 2012 (2.957.378 persones) i de 2011 (2.927.098), 

la diferència és de 30.280 persones, l’1,03% més. Respecte al 2007, l’augment és del 107%. 

Pel que fa a la distribució de les persones beneficiàries de prestacions d’atur en funció del sexe, el 54% són ho-

mes i el 46% dones.32  

La taxa de cobertura33 continua la tendència descendent iniciada l’any anterior, disminueix el 6% i se situa en el 

71,8%. En l’àmbit estatal, la disminució ha estat una mica superior (6,9%) i se situa en el 65,8%. El descens de la 

taxa de cobertura és el reflex de l’augment del nombre de persones que queden excloses del sistema de presta-

cions d’atur. 

De les 634.260 persones registrades com a aturades a Catalunya (mitjana anual), 201.511 no cobraven cap ti-

pus de prestació d’atur, 35.133 persones més que l’any anterior. Així mateix, mentre que la mitjana anual 

d’aturats registrats ha augmentat el 6,02% respecte al 2011, el nombre de persones beneficiàries de prestacions 

d’atur ha augmentat, com s’ha analitzat, el 0,2%. En comparació amb l’atur estimat de l’Enquesta de població ac-

                                                           
32 Sense tenir en compte les persones que reben la renda activa d’inserció, respecte les quals no s’ha disposat de la distinció en funció de se-

xe.  

33 Taxa de cobertura bruta= Total de beneficiaris / (aturats registrats SISPE amb experiència laboral + beneficiaris del subsidi d’eventuals 

agraris) 
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tiva (845 mil persones l’any 2012), aquesta diferència seria molt superior (407.650 persones que no perceben 

prestació) i per tant la taxa de cobertura seria considerablement inferior.  

GRÀFIC III- 22. Cobertura de les prestacions d’atur. Catalunya 

Evolució de la taxa de cobertura bruta de les prestaci-

ons d’atur. Catalunya 2008-2012 
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Font: elaboració pròpia a partir de SPOE i Idescat. 

 
Des del punt de vista territorial, la distribució de les persones beneficiàries és molt similar a l’any anterior: el 73%  

són de la província de Barcelona, el 12% de Tarragona, el 10% de Girona i el 5% de Lleida. 

Prestacions de nivell contributiu 

La mitjana de persones beneficiàries de prestacions contributives el 2012 ha estat de 235.764, l’1,6% menys 

que l’any anterior. A desembre de 2012, hi havia 234.468 beneficiaris, el 6% menys que al desembre de 2011. 

Pel que fa a l’evolució en el període 2007-2012, la mitjana de persones beneficiàries de prestacions contributives 

ha augmentat el 60,2%, passant de 147.192 a 235.763 persones. Si bé entre 2007 i 2009 va augmentar el 

nombre de beneficiaris d’aquest tipus de prestació, a partir de 2010 comencen a disminuir (el 10% i l’any se-

güent l’11% i enguany l’1,6%). 

Respecte del total de persones beneficiàries de prestacions d’atur, el pes de les que perceben prestacions contri-

butives no ha parat de disminuir i ha passat de representar el 73,7% el 2007 al 54,4% enguany.  

El 55,7% de les persones beneficiàries de prestacions contributives són homes.  
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 En funció de la causa d’accés a la prestació, les principals han continuat essent l’extinció de contracte temporal 

(33,5% del total), bàsicament d’una relació laboral temporal (29,5% del total), l’anomenat acomiadament exprés 

(29,6% del total) i l’acomiadament objectiu (17% del total). Respecte a l’any anterior, es constata l’augment de 

les prestacions derivades d’acomiadaments objectius (el 41% més), la disminució de les prestacions degudes a 

l’acomiadament exprés (el 18% menys) i de les derivades d’extincions de contractes temporals (el 6% menys). Les 

prestacions que deriven d’expedients de regulació han augmentat el 6% i representen el 7,4% del total de presta-

cions. Dins d’aquestes, s’ha de destacar també l’augment del 123% de les prestacions que deriven de 

l’acomiadament parcial, si bé suposen només el 0,4% del total.   

Prestacions de nivell assistencial 

La mitjana de persones beneficiàries de prestacions del nivell assistencial ha estat de 173.502, l’1,9% menys 

que l’any anterior. A desembre de 2012 hi havia 173.829 persones beneficiàries, el 2,7% menys que a desembre 

de 2011. 

En el període 2007-2012, la mitjana de persones beneficiàries de prestacions del nivell assistencial ha augmen-

tat el 245%, passant de 50.244 a les 173.502 que s’han esmentat. El nombre de persones beneficiàries de pres-

tacions del nivell assistencial augmenta el 22%, 84% i 64,7% els anys 2008, 2009 i 2010, mentre que disminueix 

a partir de 2011, any en què disminueix el 5%. En la reducció del nombre de beneficiaris de les prestacions 

d’aquest nivell té especial importància la reducció del nombre de persones beneficiàries del Programa temporal 

de protecció d’atur i inserció (PRODI), que han passat dels 32.735 beneficiaris l’any 2010 als 1.562 d’enguany. El 

Programa Prepara, que ha substituït el PRODI, no s’inclou dins el sistema de protecció d’atur per part del Ministeri 

d’Ocupació i Seguretat Social, raó per la qual les persones que se’n beneficien no es computen com a beneficiàri-

es de prestacions d’atur. 

Malgrat la disminució de beneficiaris dels dos darrers anys, el nivell assistencial segueix guanyant pes enfront del 

nivell contributiu. Així, mentre que l’any 2007 representava el 25% del total de prestacions d’atur, enguany ha re-

presentat el 40,1%.   

El 51,6% de les persones que l’any 2012 reben aquesta prestació són homes.  

En funció de la causa d’accés, el col·lectiu que més pes té és el de les persones més grans de 52 anys34 que han 

esgotat una prestació o subsidi previs, que representen el 37%  del total, el 20,3% més que el 2011 i el 43% més 

que l’any 2010. El següent col·lectiu és el de les persones menors de 45 anys que han esgotat prestacions d’atur 

que tot i haver disminuït el 13% respecte a l’any anterior, representen el 30% del total. Els més grans de 45 anys 

que han esgotat una prestació prèvia i els que no tenien el període mínim cotitzat per accedir a una prestació 

contributiva representen el 14% i el 15% respectivament del total de persones que reben una prestació del nivell 

assistencial, i han augmentat el 4,5% i el 5,1% respectivament.  

Renda activa d’inserció 

Pel que fa a la mitjana anual de persones beneficiàries de la renda activa d’inserció, el 2012 ha estat de 23.485  

persones, el 51,2% més que l’any anterior. En comparació amb el mes de desembre de 2011 (24.678 persones), 

la mitjana de persones beneficiàries ha augmentat el 22%. 

Respecte de 2007, l’augment ha estat del  911%, passant de 2.323 a 23.485 persones. Al llarg del període, els 

augments han estat superiors al 50% a partir de 2008 (76%, 64%, 97,6% i 51,2% per als exercicis de 2009, 

2010, 2011 i 2012 respectivament), fet que posa de manifest la llarga durada de les situacions d’atur. 

En relació amb el total de persones que reben prestacions d’atur, el nombre de beneficiaris de la renda activa 

d’inserció ha passat de representar l’1,1% l’any 2007 al 5,4% el 2012. 

2.2.2. DESPESA EN PRESTACIONS D’ATUR 

L’any 2012 la despesa en prestacions d’atur ha estat de 5.310,8 milions d’euros a Catalunya, l’1,43% més que 

l’any 2011 i el 105,5% més que l’any 2007, en què la despesa va ser de 2.584 milions d’euros. Aquesta despesa 

                                                           
34 El Reial decret llei 20/2012, de 20 de juliol, augmenta de 52 a 55 anys el requisit d’edat d’aquest subsidi. 
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ha representat el 16,7% respecte dels 31.687 milions d’euros que s’han destinat a prestacions d’atur en el con-

junt de l’Estat (que ha augmentat el 5,6% respecte al 2011  i el 107,1% respecte al 2007 ). 

El 77,8% d’aquesta despesa ha correspost a prestacions contributives, 4.130,6 milions d’euros, que ha augmen-

tat l’1% respecte a l’any 2011 i el 81,7% respecte al 2007.  

La despesa en prestacions assistencials ha estat de 1.061,6 milions d’euros, el 0,8% menys que l’any anterior, 

però el 253,8% més que l’any 2007. Respecte de la despesa total en prestacions d’atur representa el 19,9%. 

En la renda activa d’inserció la despesa ha estat de 118,6 milions d’euros, el 2,23% sobre el total de despesa en 

prestacions d’atur i que ha augmentat el 51% respecte a l’any anterior i el 922,93% respecte al 2007.   

GRÀFIC III- 23. Despesa en prestacions d’atur, Catalunya 

Evolució de la despesa en prestacions d’atur. Catalu-
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L’any 2012 l’import líquid mig de la prestació contributiva ha estat de 854,7 euros mensuals.35 Cal tenir en comp-

te que, d’ençà del mes d’agost, s’elimina la bonificació del 35% que s’aplicava a les cotitzacions socials corres-

ponents al treballador i que fins al Reial decret llei 20/2012 assumia el Servei Públic d’Ocupació estatal. D’ençà 

de l’entrada en vigor de la norma esmentada, la persona beneficiària de la prestació d’atur es fa càrrec del 100% 

de la cotització corresponent al treballador. 

                                                           
35 Aquest import es correspon amb 913,2 euros mensuals bruts, als quals s’ha de deduir l’import de la cotització a la Seguretat Social i la re-

tenció a compte de l’IRPF.  
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 L’import de la prestació de nivell assistencial i de la renda activa d’inserció és el 80% de l’indicador públic de ren-

da d’efectes múltiples (IPREM) vigent. L’any 2012 l’import d’ambdues prestacions ha estat de 426 euros mensu-

als.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

3.1. NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 

En el moment d’elaboració d’aquesta Memòria no es disposa de les dades anuals pel que fa a la negociació 

col·lectiva. 

3.2. LA CONFLICTIVITAT LABORAL 

3.2.1. VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS 

En aquest apartat s’analitzen les vagues i els tancaments patronals produïts durant l’any 2012, segons les dades 

publicades pel Departament d’Empresa i Ocupació, actualitzades a 16 de maig de 2013. 

Vagues 

Segons aquestes dades, durant l’any 2012 hi ha hagut 141 vagues, el 16,5% més que l’any anterior, la qual cosa 

ens permet afirmar que es produeix un canvi de tendència respecte de l’any 2011, en què es va constatar un de-

crement interanual del nombre de vagues. Així doncs, enguany es reprèn la tendència a l’alça observada en els 

anys anteriors (2006-2010). Seguint la tendència de l’any anterior, totes les vagues han estat amb preavís. Pel 

que fa als treballadors/ores participants en les vagues, es produeix un decrement interanual (-18,5%), de la ma-

teixa manera que l’any anterior. A diferència de l’any anterior, enguany es constaten decrements tant pel que fa a 

les jornades no treballades (-37,9%), a les hores no treballades (-37,7%) i a les hores no treballades per treballa-

dor/ora (-26,3%). 
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 GRÀFIC III- 24. Evolució del nombre de vagues amb incidència a Catalunya, treballadors/ores participants i jor-

nades no treballades. Catalunya, 2007-2012 
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                                                                Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Si s’analitzen les vagues segons el sector d’activitat econòmica al quan pertanyen, s’observen diferències respec-

te de l’any anterior. Així doncs, en el sector industrial s’ha mantingut el nombre de vagues registrat l’any 2011 (59 

vagues), contrastant amb el decrement interanual observat l’any 2011. Pel que fa al sector serveis, es produeixen 

12 vagues més que a l’any 2011, a diferència de l’any anterior, en què va haver-hi un decrement d’una vaga. En-

guany s’han registrat 8 vagues en el sector de la construcció, mentre que l’any anterior no va haver-n’hi cap. Fi-

nalment, de la mateixa manera que a l’any 2011, no s’ha registrat cap vaga en el sector de l’agricultura. 

Si bé el nombre de vagues s’ha mantingut estable (indústria) o bé ha augmentat (serveis), s’ha produït un decre-

ment interanual pel que fa als treballadors/ores participants en les vagues d’aquests sectors. Aquest ha estat 

més significatiu en el cas de la indústria (-56,6%) que en el dels serveis (-5,2%). Pel que fa a l’índex d’incidència, 

es produeix el mateix fenomen que l’any anterior. Així, s’ha produït un gran increment en el sector industrial, ja 

que l’índex d’incidència passa del 28,2% al 88,2%. En canvi, en el sector industrial l’índex ha passat del 44,3% al 

18,4%. Les vagues en el sector de la construcció han tingut un índex d’incidència del 66,4%. 

Pel que fa a les hores no treballades per persona treballadora, augmenten en el sector industrial (10 hores més) i 

descendeixen en el sector serveis (8 hores menys), a diferència de l’any anterior, en què es va produir un incre-

ment en ambdós casos. 
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Segons es desprèn de l’anàlisi per subsectors d’activitat econòmica, es produeix una davallada pel que fa a les 

vagues del sector de la metal·lúrgia, que passen de 20 (2011) a 9 (2012). Així doncs, es manté la tendència a la 

baixa, si bé enguany aquest sector ha deixat de ser el més conflictiu, a diferència de l’any anterior. Enguany, els 

sectors amb un nombre més elevat de vagues han estat el de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, amb 13 

vagues, 3 més que l’any anterior; el del transport terrestre i per canonades, amb 11 vagues, 6 més que l’any an-

terior i el de les activitats relacionades amb l’ocupació, amb 11 vagues, una menys que l’any anterior. Aquests 

tres sectors també van ocupar les primeres posicions pel que fa al nombre de vagues l’any 2011, si bé en els dos 

primers es van constatar decrements interanuals, a diferència del que succeeix aquest any. En canvi, pel que fa a 

les activitats relacionades amb l’ocupació, l’any 2011 es va produir un increment interanual significatiu de les va-

gues i enguany hi ha hagut una vaga menys que l’any anterior. Cal mencionar també que durant l’any 2011 el 

sector de les telecomunicacions va ser destacat pel que fa al nombre de vagues (10) i enguany n’hi ha hagut la 

meitat. D’altra banda, cal fer palès que durant l’any 2012 s’han registrat vagues en alguns sectors en què l’any 

passat no va haver-n’hi cap: fabricació de begudes (1), cautxú i plàstic (3), aigua (1), construcció d’immobles (1), 

construcció d’obres d’enginyeria civil (3), transport marítim i per vies interiors (1), transport aeri (1), serveis 

d’allotjament (4), serveis de tecnologies de la informació (4), serveis d’informació (2), publicitat i estudis de mer-

cat (1), activitats de seguretat i investigació (1), serveis a edificis i de jardineria (4), activitats esportives i 

d’entreteniment (2) i activitats associatives (1). De la mateixa manera, alguns dels sectors que l’any passat van 

ser conflictius, enguany no registren cap vaga: indústries de fusta i suro, excepte mobles (1); indústries de paper 

(1); reparació i instal·lació de maquinària (1); energia elèctrica i gas (2); comerç a l’engròs, excepte vehicles motor 

(1), assegurances i fons de pensions (1) i, finalment, les activitats sanitàries (5). Pel que fa a les persones treba-

lladores participants en les vagues, s’observa un canvi de tendència important en el sector de l’educació, el qual 

es tradueix en un increment de 25.955 treballadors/ores. Aquesta dada situa el sector educatiu com el que té un 

major nombre de treballadors/ores participants en les vagues, tal i com va succeir l’any 2010. També es produei-

xen increments interanuals significatius pel que fa a les persones treballadores participants en els sectors tèxtil 

(2.083 treballadors/ores més), arts gràfiques i suports enregistrats (2.032 treballadors/ores més), ràdio i televi-

sió (1.549 treballadors/ores més) i activitats postals i de correus (1.133 treballadors/ores més). En canvi es 

constaten decrements significatius en d’altres sectors, essent els més destacats el de les telecomunicacions 

(10.141 treballadors/ores menys), les activitats especialitzades de la construcció (7.399 treballadors/ores 

menys) i la metal·lúrgia (4.362 treballadors/ores menys). 

L’índex d’incidència de les vagues ha estat del 20,9%, la qual cosa representa un decrement interanual de 17,4 

punts percentuals i apunta un canvi de tendència respecte de l’any anterior, en què es va constatar un increment 

interanual. Si s’analitza l’índex segons l’àmbit funcional, també s’observa un canvi de tendència respecte de l’any 

anterior, atès que, enguany són les vagues convocades per tots els centres d’una empresa les que tenen l’índex 

d’incidència més elevat (56,7%, 17,3 punts percentuals més que enguany). En canvi, hi ha hagut un gran decre-

ment (58,5 punts percentuals) de l’índex d’incidència de les vagues convocades per algun/s dels centres de tre-

ball, el qual va ser el més elevat durant l’any 2011. També es constata un decrement de 14,6 punts percentuals 

pel que fa a les vagues de caràcter sectorial, a diferència de l’any 2011, en què es va produir un lleuger incre-

ment. 

Pel que fa als tipus d’empresa, la major part de les vagues, el 80,9%, s’han produït a l’empresa privada, de la ma-

teixa manera que l’any anterior. No obstant això, les dues vagues de l’Administració central i organismes autò-

noms són les que han tingut l’índex d’incidència més elevat, del 100%. Enguany no s’ha produït cap vaga a les 

Administracions locals, a diferència de l’any anterior, en què se’n va produir una i va ser la que va tenir un índex 

d’incidència més elevat (65,1%). Enguany hi ha hagut un increment interanual de 8 vagues a l’empresa pública i 

de 4 vagues a les empreses privades i públiques conjuntament, si bé ha descendit l’índex d’incidència en ambdós 

casos (28,1 i 61,2 punts percentuals, respectivament).  

Si s’analitzen les vagues segons l’àmbit al qual pertany el conveni de l’empresa on s’ha produït la vaga, s’observa 

que en el 79% de les vagues el conveni és d’àmbit sectorial; en el 19,1%, d’empresa; en el 6,4% de les vagues, 

no existeix conveni i en el 3,5% restant el conveni és de grup d’empreses. Respecte de l’any anterior, han aug-

mentat el 44,9% les vagues a empreses amb conveni d’àmbit sectorial i han descendit el 38,6% les vagues a em-

preses amb conveni d’àmbit d’empresa. D’altra banda, enguany hi ha hagut 5 vagues a empreses amb conveni 

de grup d’empreses i l’any anterior no en va haver cap. 

Pel que fa als motius pels quals s’ha convocat la vaga, tal i com es pot observar al gràfic següent, el 26,2% de les 

vagues han estat motivades per l’impagament de salaris i es constata un augment interanual del 94,7% 

d’aquestes vagues. En canvi, pel que fa a les vagues motivades per l’anunci de tancament patronal, que l’any 

2011 van ocupar la primera posició, es constata un decrement interanual del 38,1%. Enguany s’han produït in-

crements destacables pel que fa a les vagues motivades per altres mesures de política econòmicosocial (800%); 

per acomiadaments, sancions o altres mesures disciplinàries (100%) i  per expedients de regulació d’ocupació 
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 (33,3%). En canvi, han descendit les vagues causades per pressió durant la negociació del conveni (-81,8%) i per 

incompliment d’acords o normes legals (-35,3%). Enguany no s’ha registrat cap vaga per millores de col ·lectius 

sense conveni, a diferència de l’any anterior, en què se’n va registrar una. En canvi, s’han produït vagues causa-

des per la interpretació de clàusules de conveni vigent, reconversió industrial i accident laboral, seguretat i higie-

ne, a diferència de l’any anterior, en què no es va registrar cap vaga amb aquestes causes. 

GRÀFIC III- 25. Vagues  amb incidència a Catalunya segons motivació. Catalunya 2011-2012 
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Unitats: nombre de vagues. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Quant a l’àmbit territorial de les vagues, seguint la tendència de l’any anterior, la majoria, el 63,1%, són d’àmbit 

municipal. No obstant això, s’ha produït un increment del 17,1% d’aquestes vagues, a diferència de l’any anterior, 

en què es va produir un decrement. Pel que fa als treballadors/ores participants en les vagues, s’ha produït un 

canvi de tendència respecte dels anys anteriors, atès que enguany són les vagues d’àmbit estatal les més partici-

pades (el 42,4% del total de treballadors/ores participants), a diferència dels anys anteriors, en què ho eren les 

d’àmbit comunitari. Enguany s’ha produït un decrement significatiu, del 47,9%, pel que fa a les persones treballa-

dores participants en les vagues d’àmbit comunitari, si bé s’han produït 8 vagues més que l’any anterior. En can-

vi, hi ha hagut un increment del 23,2% pel que fa als treballadors/ores participants en les vagues estatals. Quant 

als treballadors/ores participants en les vagues d’àmbit provincial s’ha produït un increment, del 17%, seguint la 

tendència de l’any anterior. Finalment, s’ha produït un decrement del 24% del nombre de treballadors/ores parti-

cipants a les vagues municipals. Pel que fa a l’índex d’incidència es manté la tendència de l’any anterior i, per 

tant, són les vagues municipals les que el tenen més elevat (99,8%, 15,3 punts percentuals més que l’any anteri-

or). En relació amb les vagues d’àmbit provincial es constata la tendència contrària a l’any anterior, atès que es 

produeix un increment de l’índex de 43,8 punts percentuals. L’índex d’incidència de les vagues d’àmbit comunita-

ri decreix 28,7 punts percentuals a diferència de l’any anterior, en què es va produir un increment de 20,9 punts 

percentuals. Es manté la tendència a la baixa pel que fa a l’’índex d’incidència de les vagues estatals, el qual en-

guany baixa 7,4 punts percentuals. 

Pel que fa al nombre de vagues segons l’àmbit provincial, es manté la tendència de l’any anterior. Així, tal i com 

s’observa a la taula següent, Barcelona és la que en té un nombre més elevat, seguida de Girona, Lleida i Tarra-

gona, que és la única província en què s’ha produït un decrement, a diferència de l’any anterior. Pel que fa als 

centres de treball convocats es repeteix el retrocés observat a Barcelona l’any anterior, si bé més moderat, atès 

que s’han convocat 509 centres menys. No obstant això, així com l’any 2011 va decréixer de manera notòria el 

nombre de treballadors/ores convocats a Barcelona, enguany s’observa un increment de 30.142 persones treba-

lladores. Aquesta tendència coincideix amb la de l’any 2010. 
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TAULA III- 30. Nombre de vagues, centres de treball convocats i plantilla, segons àmbit territorial. Catalunya, 

2011-2012 

      Centres de treball convocats 

Àmbit territorial   Vagues Centres  Plantilla 

Barcelona 2011 110 4.470 148.251 

  2012 125 3.961 178.393 

Girona 2011 28 269 15.730 

 

2012 28 804 25.127 

Lleida 2011 14 20 5.297 

  2012 20 1.017 16.071 

Tarragona 2011 27 260 11.473 
 

 2012 25 889 28.181 
Unitats: nombre de vagues, centres i treballadors/ores convocats. 

Nota: En aquesta taula totes les vagues estan desagregades provincialment, és a dir, a més dels conflictes d’àmbit provincial, aquelles vagues 

d’àmbit de comunitat autònoma o d’àmbit estatal estan desagregades per províncies. S’observen diferències entre el nombre de vagues des-

agregades territorialment que comptabilitza el Departament d’Empresa i Ocupació i els que comptabilitza el Ministeri d’Ocupació i Seguretat 

Social, atès que empren criteris diferents. Mentre el Ministeri imputa una vaga supraprovincial a totes les províncies convocades, tant si té in-

cidència com si no en té, el Departament només el computa a les províncies a les quals té incidència. Tot això provoca que, pel que fa al nom-

bre de vagues, centres i plantilla convocada, la suma de les quatre províncies no quadri amb el total de Catalunya. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

 

De les 141 vagues que s’han produït a Catalunya n’han acabat la majoria, el 94,3%, de la mateixa manera que 

els anys anteriors. De les 133 vagues acabades, el 58,6% han acabat per finalització del temps fixat en la convo-

catòria; el 29,3%, per negociació directa entre les parts; el 8,3%, per decisió dels treballadors/ores; el 2,3%, per 

mediació de tercers; el 0,8% per tancament patronal i el 0,8% restant, per altres formes no determinades. L’any 

2011 no va haver-hi cap vaga acabada amb tancament patronal i enguany n’hi ha hagut una. S’observa també un 

increment de 8 vagues acabades per decisió dels treballadors/ores. 

Segons els resultats de les vagues es repeteix la tendència dels anys anteriors i, en aquest sentit, predomina la 

manca d’acord (el 65,4% de les vagues acabades). El 27,8% han acabat sense predomini de cap de les parts; el 

4,5%, amb predomini d’acceptació de les peticions de les persones treballadores i el 0,8%, amb predomini de la 

postura dels empresaris/àries (l’any 2011 no hi va haver cap vaga amb aquest resultat). El 0,8% restant, una va-

ga, ha acabat amb tancament patronal, a diferència de l’any anterior, en què no n’hi va haver cap. 

Tancaments patronals 

Durant l’any 2012 s’ha produït un tancament patronal, amb preavís, de la mateixa manera que l’any anterior. No 

obstant això, s’observa un increment interanual molt significatiu pel que fa tant als centres de treball convocats i 

els treballadors/ores participants com a les jornades i hores no treballades.37 Així, en el tancament patronal que 

s’ha produït aquest any hi ha hagut 3.089 centres de treball convocats (l’any 2011 n’hi va haver un), 6.081 treba-

lladors/ores participants (l’any 2011 n’hi va haver 6) i 54.408 hores no treballades (l’any 2011 n’hi va haver 

96).38 Pel que fa a l’àmbit territorial, el tancament ha tingut incidència a les quatre províncies catalanes. 

3.2.2. SOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES 

3.2.2.1. CONCILIACIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES 

En el moment d’elaboració d’aquesta Memòria no es disposa de dades anuals pel que fa a les conciliacions indi-

viduals i col·lectives. 

                                                           
37 El tancament patronal al qual es fa referencia pertany al sector farmacèutic. 
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 3.2.2.2. MEDIACIONS 

L’any 2012 s’han dut a terme 458 mediacions a Catalunya, el 12% més que l’any anterior. D’aquesta dada es 

desprèn un canvi de tendència respecte dels dos anys anteriors, en què es va produir un decrement interanual 

pel que fa al nombre de mediacions. 

De la mateixa manera que els anys anteriors, la majoria de les mediacions, el 57,4%, s’han dut a terme com a 

conseqüència de la convocatòria d’una vaga. El 29,5% han estat causades per conflictes col·lectius i el 13,1% res-

tant han estat originades per altres conflictes. Respecte de l’any anterior, cal destacar que les mediacions causa-

des per la convocatòria d’una vaga han tingut un increment notable, del 36,3%, a diferència de l’any anterior, en 

què es va produir un decrement interanual del 20% pel que fa a aquest tipus de mediacions. En canvi, les media-

cions causades per conflictes col·lectius i per altres tipus de conflictes han tingut decrements del 4,9% i el 18,9%, 

respectivament, els quals són molt menys significatius que els constatats l’any anterior (el 57,1% i el 146,2%, 

respectivament). 

Pel que fa a la forma d’acabament, predomina la manca d’acord, de la mateixa manera que l’any anterior. En 

aquest sentit, de les 263 mediacions que s’han dut a terme com a conseqüència d’una vaga, el 52,5%  han aca-

bat sense acord; el 37,6%, amb acord i la resta, el 9,9%, amb reunions prèvies a l’acord. En el cas de les media-

cions derivades de conflictes col·lectius, el percentatge de les que han finalitzat sense acord ha estat del 94,8% i 

la resta, el 5,2%, han acabat amb acord. Finalment, de les 60 mediacions produïdes per altres tipus de conflictes, 

el 51,7% han acabat sense avinença, el 25%, amb avinença, i el 23,3% restant, amb reunions prèvies a l’acord. 

TAULA III- 31. Mediacions  dutes  a terme per l’autoritat laboral catalana segons el tipus de conflicte i l’òrgan 

mediador. Catalunya 2011-2012 

  Vagues Conflictes col·lectius Altres tipus  Total 

                  

  2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

TOTAL 193 263 142 135 74 60 409 458 

Direcció General de Relacions Laborals 64 87 6 12 32 13 102 112 

Serveis territorials de Barcelona 104 122 123 117 18 13 245 252 

Serveis territorials de Girona 18 23 6 1 16 33 40 57 

Serveis territorials de Lleida 2 6 1 0 0 0 3 6 

Serveis territorials de Tarragona 5 21 6 5 6 1 17 27 

Serveis territorials de Terres de l'Ebre 0 4 0 0 2 0 2 4 
Unitats: nombre de mediacions. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

 

Segons l’òrgan mediador, la majoria de les mediacions, el 55%, han tingut lloc als serveis territorials de Barcelo-

na, seguint la tendència de l’any anterior. La Direcció General de Relacions Laborals ha dut a terme el 24,5% de 

les mediacions. A Girona s’han dut a terme el 12,4% de les mediacions; a Tarragona, el 5,9%; a Lleida, l’1,3% i, f i-

nalment, a les Terres de l’Ebre, el 0,9%. A diferència de l’any anterior, s’han produït increments, tant a la Direcció 

General com als serveis territorials. Els més significatius han estat els de Lleida i el de les Terres de l’Ebre, atès 

que l’any 2012 hi ha hagut el doble de mediacions que l’any anterior. En el cas de Tarragona, l’increment ha estat 

del 58,8%; a Girona, del 42,5%; a la Direcció General, del 9,8% i, finalment, a Barcelona només s’ha produït un 

increment del 2,9%. 

3.2.2.3. ACTIVITAT DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA 

En aquest apartat s’analitza l’activitat duta a terme pel TLC, sistema extrajudicial i extraadministratiu de solució 

de la conflictivitat laboral, configurat com un instrument de resolució de conflictes de treball, la finalitat del qual 

és objectivitzar al màxim el conflicte laboral, cercant la proporció de la raó de les posicions de les parts i oferint 

solucions ràpides i eficaces. 
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Segons les dades d’informació estadística que publica el TLC, durant l’any 2012 aquest ha tramitat 1.021 expe-

dients, els quals han afectat 12.396 empreses i 274.295 persones treballadores. Respecte de l’any anterior, s’ha 

produït un lleuger increment pel que fa al nombre d’expedients tramitats, del 0,6%, a diferència de l’any anterior, 

en què es va produir un decrement interanual del 12,3%. Pel que fa al nombre de persones treballadores afecta-

des pels expedients, s’ha mantingut la mateixa tendència a la baixa iniciada l’any 2010, si bé més moderada, 

atès que enguany es constata un decrement del 28,2%. Pel que fa a les empreses afectades pels expedients, cal 

destacar un canvi de tendència molt significatiu respecte de l’any anterior, atès que, tal i com es pot apreciar al 

gràfic següent, s’ha produït un increment del 550%. 

GRÀFIC III- 26. Evolució de l’activitat del TLC. Catalunya, 2007-2012 
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Unitats: nombre d’expedients. 

Font: elaboració pròpia a partir del TLC.   

Empreses afectades pels expedients 
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Unitats: nombre d’empreses. 

Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 

 

 

Persones treballadores afectades pels expedients 
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Unitats: nombre d’empreses. 

Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 

 

 

Pel que fa a la desagregació dels expedients tramitats, cal tenir en compte que, des de l’any 2012, el TLC disposa 

d’un nou programa a través del qual es poden separar estadísticament els procediments de conciliacions i med i-

acions, atès que són dos procediments diferenciats. Anteriorment a aquesta modificació metodològica, tant les 

conciliacions com les mediacions s’agrupaven sota la rúbrica de conciliacions. Tenint en compte aquest fet, s’han 

actualitzat també les dades del 2011 i, per aquest motiu, es poden observar diferències si es comparen les dades 

d’aquest any amb les que figuren a l’edició anterior d’aquesta Memòria, realitzada abans de la incorporació del 

nou programa estadístic. 

Després d’aquest aclariment previ, cal destacar que, seguint la tendència dels anys anteriors, la majoria dels ex-

pedients, el 98,2% són conciliacions. El 6,4% són mediacions i la resta, l’1,8%, arbitratges. A diferència del que va 

succeir l’any 2011, enguany es constata un increment, si bé moderat (1%) pel que fa al nombre de conciliacions. 

En el cas dels arbitratges es manté la tendència a la baixa observada l’any anterior, tot i que enguany el decre-
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 ment interanual (18,2%) és menys significatiu que el de l’any anterior (31,2%). Pel que fa a les mediacions, es 

constata un increment interanual del 209,5%. 

GRÀFIC III- 27. Resultat de les conciliacions i mediacions del TLC, 2011-2012 
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Unitats: nombre de conciliacions. 

Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 

Unitats: nombre de mediacions. 

Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 

 

Pel que fa al nombre d’empreses i de persones treballadores afectades, es manté la tendència observada l’any 

anterior pel que fa a les persones treballadores afectades pels arbitratges i per les conciliacions/mediacions39 i a 

les empreses afectades pels arbitratges, atès que es produeix un decrement interanual. No obstant això, es cons-

tata un canvi de tendència en el cas de les empreses afectades per les conciliacions/mediacions, atès que es 

produeix un increment interanual molt notable, tal i com es detalla a continuació. 

Així, els 18 arbitratges produïts l’any 2012 han afectat 20 empreses, el 13% menys que l’any anterior, i 1.474 

persones treballadores, el 36,9% menys que l’any anterior. 

Les 1.003 conciliacions/mediacions que s’han dut a terme enguany han afectat 12.376 empreses, el 55,9% més 

que l’any anterior, i 272.821 persones treballadores, el 28,1% menys que l’any anterior. 

Pel que fa a les conciliacions, seguint la tendència de l’any anterior, la majoria, és a dir, el 86,1%, han estat 

col·lectives i la resta, el 13,9%, individuals. De les 101 conciliacions individuals, tres han estat tramitades pel Tri-

bunal TRADE  de Catalunya, la qual cosa suposa un decrement respecte de l’any anterior, en què van haver-hi 19 

conciliacions tramitades pel Tribunal TRADE.  

Pel que fa al resultat de les conciliacions, la major part, el 88%, han estat tramitacions efectives. D’aquestes, tal i 

com es desprèn del gràfic anterior, el 50,2% han acabat amb acord, el 48,7% sense acord i l’1,1%, amb acord 

parcial. El 12% restant han estat tramitacions no efectives, de les quals la major part, el 68,1% han estat intenta-

des sense efecte; el 17,7%, arxivades i el 14,2%, arxivades. De l’evolució interanual de les conciliacions realitza-

des pel TLC durant els anys 2011 i 2012 es constata un increment de les conciliacions amb acord del 12,8%, a 

diferència de l’any anterior, en què hi va haver un lleuger decrement d’aquestes conciliacions, del 2,8%. 

Si es desagreguen les conciliacions en individuals i col·lectives, es constata que, pel que fa a les conciliacions 

col·lectives, el 89,6% han estat tramitacions efectives i el 10,4% restant, no efectives. De les 808 conciliacions 

col·lectives, 76 s’han tramitat a causa d’una vaga i el 92,1% d’aquestes han estat tramitacions efectives. El 

52,9% han acabat amb acord, de la qual cosa es pot predicar un canvi de tendència ja que l’any 2011 hi havia 

més conciliacions per vaga sense acord (66,7%) que no pas amb acord (33,3%). D’altra banda, el 47,1% de les 

conciliacions amb vaga han acabat sense acord i no n’hi ha hagut cap amb acord parcial. De les 732 conciliaci-

ons sense vaga, el 89,3% han estat tramitacions efectives  i, d’aquestes, el 49,5% han acabat sense acord¸el 

49,1%, amb acord i la resta, l’1,4%, amb acord parcial. De les tramitacions no efectives (el 10,7% restant), la ma-

joria, el 65,4%, han estat intentades i sense efectes, el 20,5%, desistides i la resta, el 14,1%, arxivades. 

                                                           
39 Pel que fa a les empreses i persones treballadores afectades, l’estadística del TLC analitza de manera conjunta les conciliacions i les medi-

acions. 
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Quant a les conciliacions individuals, el 77,7% han estat tramitacions efectives i el 22,3% restant, no efectives. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, de les 130 conciliacions individuals, el 2,3% han estat tramitades pel Tr i-

bunal TRADE. D’aquestes, el 66,7% han estat tramitacions efectives i, a diferència de l’any 2011, enguany totes 

han estat amb acord. Coincidint amb l’any anterior, totes les tramitacions no efectives han estat tramitades sense 

efecte. Pel que fa a les conciliacions individuals no tramitades pel Tribunal TRADE, el 78% han estat tramitacions 

efectives i, d’aquestes, el 54,6% han acabat amb acord i el 45,5% restant, sense acord. Quant a les tramitacions 

no efectives, el 22%, el 78,6% han estat intentades sense efectes; el 14,3%, arxivades i, la resta, el 7,1%, desisti-

des. 

Pel que fa a les mediacions, la majoria, el 93,8%, han estat col·lectives i la resta, el 6,2%, individuals. En canvi, 

l’any 2011, les 21 mediacions que es van produir van ser col·lectives. 

De l’anàlisi del resultat de les mediacions se’n desprèn que la major part, el 80%, han estat tramitacions efect i-

ves. D’aquestes, el 59,6% han acabat amb acord i el 40,4%, sense acord. El 20% restant han estat tramitacions 

no efectives, de les quals el 30,8% han estat intentades sense efecte; el 30,8%, desistides i el 38,5%, arxivades.  

Si es desagreguen les mediacions en individuals i col·lectives, s’observa que, pel que fa a les col·lectives, el 82% 

han estat tramitacions efectives i, la resta, el 18%, no efectives. De les 61 mediacions col·lectives, només una 

s’ha tramitat com a conseqüència d’una vaga i ha estat una tramitació efectiva sense acord. Les 60 restants han 

estat sense vaga, de les quals el 81,7% han estat tramitacions efectives. D’aquestes, el 61,2% han acabat amb 

acord i el 38,8%, sense acord. De les tramitacions no efectives, el 18,3% del total de les mediacions sense vaga, 

el 36,4% han estat desistides; el 45,5%, arxivades i el 18,2%, intentades sense efectes. 

En el cas de les mediacions individuals, la meitat han estat efectives i l’altra meitat no efectives. De les tramitac i-

ons efectives el 50% han acabat amb acord i la resta sense acord, Les tramitacions no efectives han finalitzat to-

tes intentades sense efectes. 

Segons l’àmbit territorial i seguint la tendència dels anys anteriors, Barcelona és la província que aglutina el major 

nombre d’expedients presentats, és a dir, el 89% del total. No obstant això i, a diferència de l’any anterior, en-

guany es produeix una evolució interanual positiva (2,6%) del nombre d’expedients. Girona ocupa el segon lloc, 

amb el 6,2% dels expedients, l’11,3% menys que l’any anterior. En tercer lloc, Tarragona ostenta el  3,6% dels ex-

pedients, el 19,6% menys que l’any anterior. Finalment, Lleida té l’1,2% d’expedients i en xifres absolutes el 

nombre coincideix amb el de l’any anterior. Si s’analitzen els procediments per comarques, les que tenen un 

nombre més alt de procediments són les mateixes que els anys anteriors. Així, al Barcelonès s’han tramitat el 

38,5% dels expedients; al Vallès Occidental el 19,6% i al Baix Llobregat el 12,6%. Si bé es manté la tendència de 

l’any 2011 pel que fa al nombre d’expedients que ostenten les comarques, enguany no es produeix un decrement 

en tots els casos pel que fa a les empreses i persones treballadores afectades, a diferència de l’any anterior. Així, 

en alguns casos es produeix un increment i en d’altres un decrement pel que fa a les empreses i persones treba-

lladores. En destaquen alguns com ara l’increment de les empreses (1.628%) i persones treballadores afectades 

(352%) al Gironès; l’increment de les empreses afectades (560,6%) i el decrement de les persones treballadores 

afectades (-38,6%) al Tarragonès; el decrement de les persones treballadores afectades al Ripollès (-90,2%); 

l’increment de les persones treballadores afectades al Segrià (1.209,3%) i el decrement de les persones treballa-

dores afectades al Barcelonès (-37,9%). 

Pel que fa als temes sobre els que versen els procediments també es repeteix la tendència de l’any anterior, tal i 

com es pot observar al gràfic següent. Per tant, la majoria han sorgit per qüestions salarials (28,3%); per discre-

pàncies en matèria de jornada, calendari o vacances (14,3%) i per incompliment de convenis col·lectius o pactes 

d’empresa (10,8%). No obstant això, enguany s’han incorporat nous temes no tractats en els procediments de 

l’any 2011. Així, l’1,3% dels expedients han versat sobre acomiadaments col·lectius; l’1,2% sobre subrogació 

d’empreses i l’1% sobre plans de viabilitat o de reestructuració, tal i com es pot observar al gràfic següent. En 

canvi, enguany no hi ha hagut cap procediment per clàusula d’inaplicació salarial ni per incapacitat temporal, a di-

ferència de l’any anterior, en què aquests van representar el 2,2% i l’1%, respectivament, del total dels procedi-

ments tramitats pel TLC. 
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 GRÀFIC III- 28. Procediments  tramitats pel TLC per temes. Catalunya, 2012 
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Unitats: nombre de procediments. 

Font; elaboració pròpia a partir del TLC. 

 

Si s’analitzen els procediments tenint en compte els sectors econòmics als quals pertanyen les empreses afecta-

des pels procediments, en destaquen en primer lloc, el del metall (26,3%); en segon lloc, el dels transports 

(14,6%), en tercer lloc, la sanitat (10,1%) i, finalment, el de les indústries químiques i el comerç (6,3% i 6,1%, res-

pectivament), seguint la tendència de l’any anterior. Cal constatar, però, una davallada interanual de gairebé 6 

punts percentuals pel que fa als procediments en el sector de la sanitat, així com increments en el sector de 

l’alimentació (3 punts percentuals), les arts gràfiques (2,9 punts percentuals), la neteja (1,9 punts percentuals) i 

el sector tèxtil (1,3 punts percentuals). Finalment, cal destacar que l’any 2012 hi ha hagut 11 procediments en 

matèria d’esports i 11 en matèria de vidre, a diferència de l’any anterior, en què no es va registrar cap procedi-

ment d’aquesta temàtica. 

Pel que fa a la grandària de les empreses afectades pels procediments del TLC, aquesta és inversament propor-

cional al nombre de procediments, de la mateixa manera que els anys anteriors. Així, el 35,2% dels procediments 

han afectat empreses de menys de 50 persones treballadores;  el 24,8%, empreses de 50 a 100 persones treba-

lladores; el 19,9%, empreses de 101 a 250 persones treballadores; el 10,3%, empreses de 251 a 500 persones 

treballadores i el 9,9% restant, empreses de més de 500 persones treballadores. 

3.3. GESTIÓ DE L’OCUPACIÓ 

3.3.1. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ DE L’OCUPACIÓ 

En el moment d’elaboració d’aquesta Memòria no es disposa de dades anuals pel que fa als expedients de regu-

lació d’ocupació. 

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. Per tal de fer l’anàlisi es desagreguen les dades per naturalesa jurídica de les empreses 

concursades, per activitat econòmica, per grandària i per volum de negoci. La font emprada és l’INE i les dades 

disponibles de l’any 2012 estan actualitzades a 20 de març de 2013. Per tal de realitzar la comparació amb l’any 

2011, s’han utilitzat les dades actualitzades a 7 de febrer de 2012. 

Durant l’any 2012 hi ha hagut 1.697 empreses concursades a Catalunya i 7.799 al conjunt d’Espanya. Seguint 

amb la tendència de l’any anterior, s’ha observat un increment interanual del nombre d’empreses concursades, 

tant a Catalunya, del 29,8%, com a Espanya, del 34%. Cal mencionar que aquest increment ha estat més accen-
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tuat que l’any anterior. Així, en el cas d’Espanya, ha estat 13,9 punts percentuals superior al de l’any 2011 i, pel 

que fa a Catalunya, l’increment ha estat 17,2 punts percentuals superior. 

Segons l’anàlisi de les empreses concursades a Catalunya per naturalesa jurídica, predominen les societats limi-

tades (75,8%), seguint la tendència dels anys anteriors. El 20,1% són societats anònimes, el 2,8% són persones 

físiques amb activitat empresarial i, la resta, l’1,3%, tenen altres formes jurídiques. També hi ha 182 persones fí-

siques sense activitat empresarial. Respecte de l’any 2011, s’observa un increment pel que fa al nombre de soc i-

etats limitades, del 34,2%, i del nombre de societats anònimes, del 28,7%, la qual cosa confirma la tendència 

constatada l’any 2011. En canvi, s’ha produït un decrement pel que fa a les altres formes jurídiques, del 24,1%, i 

de les persones físiques amb activitat empresarial, del 12,7%. Aquest decrements denoten un canvi de tendèn-

cia, sobretot en el cas de les persones físiques amb activitat empresarial, que l’any anterior van tenir un incre-

ment notable (del 12,2%). 

Pel que fa a l’activitat econòmica principal de l’empresa concursada, de la mateixa manera que va succeir l’any 

anterior, les activitats que engloben un major nombre d’empreses són les de la construcció, el comerç a l’engròs i 

la indústria, tal i com es pot observar al gràfic següent. De les 479 empreses del sector de la construcció, el 

60,1% tenen com a activitat principal l’edificació i la promoció immobiliària. De les 308 empreses concursades 

del sector de la indústria, el 42,2% tenen com a activitat principal els béns intermedis; el 31,2%, els béns de capi-

tal; el 18,8%, els béns de consum no durador i la resta, el 7,8%, béns de consum durador. 

Respecte de l’any anterior, es manté la tendència a l’alça pel que fa a les empreses concursades del sector in-

dustrial, del comerç a l’engròs i de l’edificació i promoció immobiliària, tal i com es desprèn del gràfic. No obstant 

això, es produeix un canvi pel que fa a les empreses del sector de l’hostaleria, atès que l’any anterior es va cons-

tatar un decrement interanual del 40,6% i enguany augmenten el 157,9%. 

GRÀFIC III- 29. Empreses concursades per  activitat econòmica principal. Catalunya 2011-2012 
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Unitats: nombre d’empreses. 

Font: elaboració pròpia a partir d’INE. 

Pel que fa a la grandària de les empreses concursades, seguint la tendència de l’any anterior, hi ha més empre-

ses concursades amb un nombre reduït de persones assalariades que amb un nombre elevat. Així, el 43,4% de 

les empreses tenen fins a 5 persones treballadores. D’aquestes, el 38,3% tenen entre una i dues persones treba-

lladores; el 37,2%, entre 3 i 5 i el 24,6% restant són autònoms/es. El 30,9% de les empreses concursades tenen 

entre 6 i 19 persones treballadores; el 12,3%, entre 20 i 40; el 3,7%, entre 50 i 99 i el 2%, més de 100. Final-

ment, el 7,7% restant de les empreses no estan classificades. 

Segons el volum de negoci, també es repeteix la tendència de l’any anterior, és a dir, el volum de negoci és inver-

sament proporcional al nombre d’empreses concursades. En aquest sentit, el 67,9% de les empreses concursa-

des tenen un volum de negoci de menys de dos milions d’euros; el 15%, tenen un volum de 2 a 5 milions d’euros; 

el 5,1%, de 5 a 10 milions d’euros i el 4,2%, de més de 10 milions d’euros. El 7,7% restant de les empreses no 

estan classificades. 
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 4. PREVENCIÓ DE RISCOS I SINISTRALITAT LABORAL 

4.1. ANÀLISI DE LA SINISTRALITAT 

4.1.1. ACCIDENTS DE TREBALL 

L’any 2012 s’han produït 218.864 accidents de treball (en endavant AT), dels quals el 60,1% han estat en jorna-

da laboral, si bé no han provocat baixa (131.535). De la resta, la majoria corresponen a AT patits en jornada labo-

ral amb baixa, fet que representa 73.716 AT (el 33,7% del total) i, en darrer terme, a AT in itinere (13.613 AT, el 

6,1% del total).  

L’evolució de la sinistralitat catalana manté una tendència decreixent enfront dels anys precedents. Concreta-

ment, respecte a l’any 2011 són els AT en jornada laboral sense baixa els que mostren un descens més notori en 

xifres absolutes (-19.973 AT sense baixa menys), malgrat que són els AT amb baixa els que proporcionalment 

s’han reduït més (-20,2%). En conjunt, el nombre d’AT ha descendit en 39.576 AT menys, el -15.3%. 

TAULA III- 32. AT 2012. Catalunya  

AT en jornada laboral amb baixa Nombre d'accidents Variació absoluta Variació relativa % Dones sobre el total 

Total 73.716 -18.603 -20,2% 31,1% 

Lleus 73.081 -18.476 -20,2% 31,3% 

Greus 568 -116 -17,0% 12,0% 

Mortals 67 -11 -14,1% 11,9% 

Agricultura 1.629 -139 -7,9% 11,2% 

Indústria 17.999 -5.238 -22,5% 18,0% 

Construcció  8.084 -4.310 -34,8% 1,8% 

Serveis 46.004 -8.901 -16,2% 42,1% 

Fix 54.366 -11.892 -17,9% 32,0% 

Eventual 17.816 -6.702 -27,3% 29,7% 

Sense especificar 1.534 6 0,4% 15,3% 

AT en jornada laboral sense baixa Nombre d'accidents Variació absoluta Variació relativa % Dones sobre el total 

Total 131.535 -19.973 -13,2% - 

Agricultura 1.866 34 1,9% - 

Indústria 34.633 -6.290 -15,4% - 

Construcció  12.675 -5.073 -28,6% - 

Serveis 82.361 -8.644 -9,5% - 

AT in itinere Nombre d'accidents Variació absoluta Variació relativa % Dones sobre el total 

Total 13.613 -1.000 -6,8% - 

Lleus 13.340 -979 -6,8% - 

Greus 251 -8 -3,1% - 

Mortals 22 -13 -37,1% - 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació.  

 



MERCAT DE TREBALL 

62 

4.1.1.1. EN JORNADA LABORAL AMB BAIXA  

Segons el perfil de les persones accidentades  

En comparar les xifres absolutes dels AT en jornada laboral amb baixa entre els homes i les dones s’evidencia 

que el risc de patir un AT és menor per a les dones que per als homes. En concret, les dones treballadores pre-

senten un risc 0,45 vegades menor de patir un AT que els treballadors homes. El nombre d’AT patits pels homes 

ascendeix a 50.778, mentre que els de les dones a 22.938. A més, aquesta relació varia en funció de la gravetat 

de l’AT. Així, si bé la possibilitat de patir un risc és de 0,46 vegades la dels homes pel que fa als AT lleus, en el cas 

dels AT greus i mortals el risc disminueix a 0,14 vegades.  

En conjunt, les dones ocupades constitueixen el 47,1% de la població ocupada a Catalunya el 2012, mentre que 

la proporció d’AT patits per les dones concentra el 31,1% del total, percentatge que es redueix als voltants del 

12,0% en el cas dels AT greus i mortals. Tot i això, cal tenir en compte que el nombre d’AT patits per les dones 

mostra una tendència ascendent (el 2008 els AT de les dones absorbien el 22,9% del total), excepte en el cas 

dels AT mortals on la proporció dels patits per les dones és cada any inferior (4,9% el 2008 vs l’1,8% el 2012).  

GRÀFIC III- 30. Relació entre la proporció d’AT declarats i la distribució de la població ocupada el 2012 segons 

sectors econòmics i sexe. Catalunya 2012 
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-

ció. 

El 84,6% dels AT de les dones han estat patits per treballadores ocupades al sector serveis (19.397 AT) i el 14,0% 

a la indústria (3.213). En el cas dels homes la dispersió entre els diferents sectors és més elevada. Entre els AT 

patits pels homes destaca que la meitat han tingut lloc en el sector dels serveis (26.607, el 52,4%), el 29,1% a la 

indústria (14.786) i el 15,6% a la construcció (7.936). Aquest fet troba una explicació fefaent en la distribució de 

la població ocupada en els diferents sectors en funció del gènere. Les dones ocupades majoritàriament es con-

centren al sector serveis i, en conseqüència, els AT també s’acumulen en aquest sector. En el sector de la indús-

tria la proporció d’AT, tant d’homes com de dones, és superior a la proporció de persones ocupades al sector. Un 

cas similar succeeix entre els homes ocupats al sector de la construcció i l’agricultura. El cas contrari s’observa al 

sector serveis.40  

Pel que fa a l’edat no es disposa de dades desagregades per a Catalunya, però les dades per al conjunt d'Espanya 

mostren que en el 59,4% dels casos els AT tenen lloc entre els 30 i els 49 anys. Aquest percentatge s’incrementa 

al 60,5% en el cas del homes i es redueix al 56,6% en el cas de les dones.41  Entre els AT greus i mortals destaca 

el pes dels patits per les persones de 55 i més anys. Pel que fa als AT greus, el 18,1% s’han patit a partir dels 55 

anys, percentatge que s’eleva fins el 22,9% entre els AT de les dones. Una situació més extrema es dóna entre els 

AT mortals de les persones més grans de 55 anys, que constitueixen el 26,6% del total a Espanya, 26,8% en el 

                                                           
40 Una anàlisi més acurada sobre l’accidentalitat als sectors segons el sexe caldria fer-la a partir dels índexs d’incidència però malauradament 

no es disposa d’aquestes dades desagregades per a Catalunya. En l’estudi “Apropament a la sinistralitat laboral des d’una perspectiva de gè-

nere” de l’INSHT (2010) s’esmenta que la indústria és el sector amb una taxa d’incidència més gran per AT entre les treballadores, mentre 

que en el cas dels homes les taxes més elevades es donen a la construcció i en segon lloc a la indústria, segons dades per a Espanya 2008.  
41 Segons les dades del MEYSS l’any 2012 s’han declarat 501.579 AT, el 17,2% dels quals han tingut lloc a Catalunya (86.315). Catalunya és 

la CA que més AT declara, seguida d’Andalusia (82.008) i Madrid (77.044).  
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 cas dels AT dels homes. Aquesta accidentalitat més elevada, especialment en els AT mortals, ha estat objecte 

d’estudi per part de l’INSHT que, en base a les dades d’AT de l’any 2010, analitza l’accidentalitat de les persones 

treballadores més grans de 55 anys, atès que l’any de referència mostren índexs d’incidència dels AT greus i mor-

tals més elevats que la resta de treballadors, tant en homes com en dones. Les conclusions de l’estudi destaquen 

que cal adoptar mesures preventives en el col·lectiu de persones de més de 55 anys que desenvolupen treballs 

en les activitats de la indústria manufacturera i en les activitats sanitàries i de serveis socials, entre altres, tenint 

en compte molt especialment el col·lectiu de les dones treballadores en aquesta franja d’edat. Afegeix que cal 

considerar que la tendència demogràfica actual d’envelliment de la població i el retard en l’edat de jubilació fan 

imprescindible la millora de les condicions de treball de les persones de 55 anys o més.42 

A Catalunya segons l’estudi de l’Estimació de la relació entre lesions/malalties laborals i condicions 

d’ocupació/laborals,43 elaborat a partir de la II Enquesta catalana de condicions de treball, la prevalença dels AT 

és superior entre els treballadors/ores manuals i aquelles persones exposades a diferents riscos com els ergo-

nòmics, pel fet de treballar de genolls i en posicions forçades, o psicosocials, per altes exigències psicològiques, 

alta inseguretat i baixa estima. 

Segons les condicions laborals  

Un dels factors que s’han identificat com una de les condicions relatives a l’ocupació amb un poder explicatiu 

més alt respecte a la incidència de l’accidentalitat és el tipus de contracte. El tipus de contracte es relaciona amb 

algunes circumstàncies que poden tenir una influència més marcada en la taxa d’accidentalitat, com ara 

l’experiència o la inexperiència en les tasques a realitzar, l’accessibilitat a la formació i la informació i el coneixe-

ment de les eines i espais on es desenvolupen els treballs, entre d’altres.  

El 73,8% dels AT en jornada amb baixa declarats a Catalunya han estat patits per persones amb contractes inde-

finits, 54.366 AT, el 24,2% per persones amb contractes eventuals (17.816) i pel que fa als 1.534 AT restants es 

desconeix el contracte de les persones accidentades. Però proporcionalment, en el sector de la construcció el pes 

relatiu dels AT dels contractes temporals és molt elevat, absorbint quasi la meitat de l’accidentalitat del sector 

(47,2%). Un cas similar, tot i que amb menor intensitat, es dóna a l’agricultura (36,9%). A més, comparades les 

dades sobre la proporció d’AT dels contractes temporals amb la temporalitat registrada als sector, s’observa que 

les xifres d’AT són superiors a la pròpia temporalitat, fet que posa de manifest que la sinistralitat és més elevada 

quan les persones es troben contractades en forma temporal o eventual.44  

La disparitat entre el nombre d’AT registrats i la temporalitat encara és més evident en l’anàlisi del sexe de les 

persones accidentades. Els homes registren un nombre superior d’AT que la temporalitat que tenen al mercat la-

boral.  

Respecte a l’any anterior les dades mostren que el pes relatiu dels AT de les persones amb contracte indefinit 

s’ha incrementat, sent el 2011 de 71,8%. Per contra, el pes relatiu dels AT de les persones amb contracte even-

tual es redueix. Aquest fet, tal i com s’analitza en l’apartat del mercat de treball d’aquest mateix capítol, pot res-

pondre a una davallada brusca de la població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal (-14,9%). Alhora, 

com el descens de la població assalariada amb contracte indefinit ha estat inferior (-5,0%), la reducció de perso-

nes amb contracte temporal ha provocat un descens de la taxa de temporalitat. El descens de la taxa de tempora-

litat ha estat més pronunciat en el cas de les dones (-2,4 pp), tot i que la variació en el pes relatiu dels AT és més 

acusada en els homes (-2,8 pp).  

Pel que fa a l’ocupació de les persones accidentades de nou les dades estatals mostren que el 65% dels AT tenen 

lloc en alguna de les cinc següents: peons de l’agricultura, la pesca, la construcció, indústries manufactureres 

(16,1%); treballadors/ores qualificats de les indústries manufactureres (14,8%); treballadors/ores dels serveis de 

restauració i comerç (11, 8%) treballadors/ores qualificats de la construcció (11,4%) i treballadors/ores no quali-

ficats en serveis (10,6%).  Tot i que entre els AT mortals destaquen els patits per les persones amb l’ocupació de 

                                                           
42 Estudi sobre la sinistralitat laboral en més grans de 55 anys. Gómez-Cano et al. INSHT, 2011. 
43 Estimació de la relació entre lesions/malalties laborals i condicions d’ocupació/laborals. II Enquesta catalana de condicions de treball. Mo-

riña, E. i Navarro, A. Barcelona: Departament d’Empresa i Ocupació¡, 2013. L’anàlisi es fa en base a una mostra de 2.567 treballadors/ores 

assalariats. El treball de camp corresponent a la II Enquesta catalana de condicions de treball a treballadors/ores es va realitzar entre els me-

sos de setembre i desembre del 2010, i el de l’enquesta d’empreses, entre els mesos d’abril i juliol del 2011. La dimensió de la mostra pre-

vista a l’Enquesta de treballadors/ores es va fixar en 3.532 enquestes, tot i que el nombre total realitzat finalment va ser de 3.601. 
44 De nou els índexs d’incidència permetrien una anàlisi més acurada sobre els AT segons tipus de contracte als sectors, però malauradament 

no es disposa d’aquestes dades desagregades per a Catalunya.  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/POSTER%20TECNICOS/2012/Ficheros/siniestralidad%20laboral%20mayores%2055.pdf
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conductors i operadors de maquinària mòbil (21,7% del total d’AT mortals) i els treballadors qualificats de la cons-

trucció (14,0%).    

GRÀFIC III- 31. AT en jornada laboral amb baixa de persones amb contractes eventuals i taxa de temporalitat 

segons sector econòmic i sexe. Catalunya 2010-2012 

Pes relatiu dels AT sobre el total d’AT del sector 

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-

ció.  

Taxa de temporalitat (16-64 anys) 

Unitats: percentatges. 

Nota: les taxes de temporalitat del sector de l’agricultura (2011-

2012) i la construcció (2012) no són estadísticament significatives.  

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Pes relatiu dels AT declarats de persones amb contractes eventuals i taxa de temporalitat segons sexe. Catalunya 

2011-2012 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació i l’EPA (INE).  

Un esment especial requereixen els AT dels treballador/ores autònoms, malgrat que no es disposa de dades des-

agradades per a Catalunya. En l'estudi de l'INSHT sobre les dades d'AT declarats el 2011 al conjunt d'Espanya 

s'estableix que el 2,4% de la sinistralitat global (14.210 dels 581.150 declarats) són AT de persones afiliades al 

règim especial de treballadors/ores autònoms amb les contingències professionals cobertes.45 A l’àmbit estatal 

les persones autònomes amb les contingències cobertes el 2011 ascendeix a 639.879 treballadors i treballado-

res que destaquen per la seva representativitat en les activitats d'agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca, en el 

comerç a l'engròs i al detall i en el cas dels homes en la construcció i en el cas de les dones en l'hostaleria. Del to-

tal d'AT declarats per les persones afiliades en el règim d'autònoms, 14.131 van requerir la baixa. Val a dir que en 

aquesta ocasió destaca que la gravetat dels AT es desvia de la registrada en la sinistralitat en general. Així, si per 

al conjunt d'AT els qualificats com greus absorbeixen el 0,9%, en el cas dels declarats per les persones del règim 

d'autònoms ascendeix al 2,4%. També pren un caire diferent la proporció d'AT de les dones autònomes sobre el 

total, atès que els patits per les dones són 2.490 AT (el 17,6% del total vs el 31,1% en el total de la sinistralitat) i 

els dels homes 11.641 (el 82,4%). On sí que s'observa el mateix comportament entre els AT globals i els d'aquest 

col·lectiu és en la forma de contacte més habitual que són els sobreesforços i els aixafaments resultants d'una 

                                                           
45 Estudi de situació: Anàlisi de la sinistralitat dels treballadors autònoms amb la contingència d'AT i MP coberta el 2011. Díaz, C., Zimmer-

mann, M. i De la Orden, Mª V. Madrid: Departament d'investigació i informació de l'INSHT, 2012. 
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 caiguda.46 En relació a la desviació dels AT entre els i les autònomes destaquen les caigudes a igual nivell i els 

moviments no coordinats.47 Finalment, comentar que el 5,8% dels AT van ser classificats com accidents de tràfic 

(824), fet que suposa un índex d'incidència de 128,8.48 

A Catalunya s’ha realitzat una anàlisi centrada en els treballadors/ores autònoms/es a partir d’una altra font es-

tadística, la II Enquesta catalana de condicions de treball.49 En ella s’ha pogut obtenir una tipologia de classes o 

grups (clústers) homogenis internament i heterogenis entre si per al col·lectiu de treballadors autònoms. Concre-

tament, l’estudi fa referència a tres clústers. El primer clúster o grup d’individus el conforma un perfil de treballa-

dors autònoms masculins vinculats amb el sector de la construcció, amb un elevat nivell d’exposició a factors de 

risc de tipus físic i amb unes condicions ambientals negatives. El segon clúster el composa el perfil de treballa-

dors autònoms amb empleats amb unes exigències laborals importants (personal directiu i de serveis, entre 

d’altres), que genera un nivell elevat d’exigències psicològiques i l’adopció de jornades laborals (diàries, setma-

nals i mensuals) molt extenses. El tercer clúster s’identifica amb un perfil de treballadora autònoma sense em-

pleats, preferentment treballant a casa o com a propietària d’un comerç, amb un nivell baix o inexistent 

d’exposició a factors de risc tant físics com psicosocials. Val a dir que a l’estudi també s’observa que, analitzades 

les condicions de treball i l’exposició a riscos laborals, condiciona més el fet de treballar en un sector d’activitat 

determinat que el fet de ser assalariat o autònom. 

D’altra banda, una altre col·lectiu amb unes condicions laborals específiques és el de les persones treballadores 

de les empreses de treball temporal. El percentatge dels AT en jornada amb baixa en l’àmbit espanyol patits per 

les persones cedides per empreses de treball temporal és molt petit (l’1,4% dels 400.844 registrats a Espanya el 

2012, 5.697 AT). De les dades analitzades per l’INSHT50 s’extreu que la majoria han estat lleus (99,5% del total), 

que en el 73,1% dels casos han estat patits per homes i que el 23,8% es registren per persones de nacionalitat 

diferent a l’espanyola. Atenent el sector on s’han produït destaca que, a diferència de l’accidentalitat en general, 

quasi la meitat tenen lloc a la indústria (48,4% del total), seguits dels patits al sector serveis (32,8%) i l’agricultura 

(18%). 

Segons les característiques dels accidents   

Com en els anys precedents la forma o contacte que ocasiona més lesions en les persones treballadores a Cata-

lunya se’n deriva de la categoria que agrupa el sobreesforç físic, el trauma psíquic, les radiacions, el soroll, la llum 

o la pressió, que concentra el 39,9% dels AT en jornada amb baixa. 51 Val a dir que la majoria dels AT corresponen 

a un sobreesforç físic sobre el sistema musculoesquelètic.52 

Els AT per sobreesforç físic més nombrosos es donen a les activitats de construcció especialitzada, la construcció 

d’edificis, l’Administració pública i defensa i els serveis a edificis i activitats de jardineria, si bé els índexs 

d’incidència més elevats corresponen a les activitats econòmiques de l’extracció d’antracita, hulla i lignit, la silvi-

cultura i explotació forestal, la recollida i tractament de residus i l’assistència en establiments residencials.53 

En segon terme destaquen els cops i xocs contra objectes immòbils, que ocasionen el 20,2% dels AT a Catalunya. 

En aquesta forma cal tenir en compte que majoritàriament són cops sobre o contra l'objecte com a resultat d'una 

caiguda. Els cops i xocs contra objecte mòbils són la tercera forma més freqüent dels AT i absorbeixen el 15,9% 

                                                           
46 Forma (contacte - modalitat de la lesió): és el que descriu el mode en què la víctima ha resultat lesionada per l'agent material que ha provo-

cat aquesta lesió.  
47 Desviació: es tracta de la descripció del succés anormal que ha interferit negativament en el procés normal d'execució del treball i ha donat 

lloc a què es produeixi o origini l'AT. 
48 L'índex d'incidència s'obté segons el nombre d'AT per cada 100.000 treballadors/ores amb la contingència d'AT i MP coberta.  
49 Els treballadors autònoms: anàlisi a partir de l’explotació de la II Enquesta catalana de condicions de treball. Rodríguez, J. i Verd, J.M. Bar-

celona: Departament d’Empresa i Ocupació, 2013. 
50 Sistema d’informació de sinistralitat dels treballadors cedits per empreses de treball tempora: informe gener-desembre 2012. Zimmer-

mann i De la Orden. Madrid: Departament d’investigació i informació INSHT, 2013. A l’informe s’analitzen 6.432 AT, dels quals 5.697 (88,5%) 

han estat en jornada de treball i 735 (11,4%) són AT in itinere.  
51 L’informe de l’INSHT dels AT per sobreesforços 2011 (2012) assenyala que en els darrers 12 anys el pes percentual dels sobreesforços en 

relació amb el total dels AT en jornada s’ha anat incrementant progressivament. En concret, a Espanya l’any 2000 representaven el 28,4% del 

total mentre que el 2011 suposen el 38,5%. Malgrat aquest augment del pes percentual, les dades mostren un descens en les xifres absolu-

tes (265.323 AT per sobreesforços el 2000 i 197.381 el 2011). Aquest fet que es manifesta en una reducció en la incidència d’aquest tipus 

d’AT per cada 100.000 afiliats, del -37,1%. Amb tot, aquesta reducció és inferior a la registrada per l’índex d’incidència del conjunt dels AT en 

jornada laboral (-53,6%). 
52 En les dades del conjunt d'Espanya els AT lleus per sobreesforç físic sobre el sistema musculoesquelètic absorbeixen el 37,9% del total 

d'AT, el 37,5% de tots els AT independentment de la gravetat.  
53 El trastorn musculoesquelètic en l’àmbit laboral. De Vicente, A, Díaz, C., Zimmermann, M. i Galiana, L. Madrid: Departament d’informació i 

investigació de l’INSHT, 2012. 
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dels AT i, en aquest cas, el més habitual és que l'objecte provoqui la col·lisió per haver caigut o perquè ha estat 

projectat.  

Aquestes tres formes o contactes provoquen el 75,7% dels AT catalans, percentatge que augmenta fins al 85,6%, 

si s'afegeix el contacte amb "agent material" tallant, punxant o dur (9,9% del total).  

GRÀFIC III- 32. Distribució del nombre d’AT declarats segons la forma o contacte que ha ocasionat la lesió. Cata-

lunya 2012 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del MEYSS.  

Ara bé, si s'analitza la forma més freqüent en funció de la gravetat de l'AT hi ha diferències remarcables. Concre-

tament en les dades de l’àmbit d'Espanya s'observa que el sobreesforç físic és la causa més habitual en els AT 

lleus (37,9% del total), mentre que el xoc amb objecte immòbil com a conseqüència d'una caiguda ho és en els AT 

greus (29,0% del total). Respecte als AT mortals, les dades mostren que la forma més freqüent són les patologies 

no traumàtiques que han registrat el 38,5% dels AT mortals, seguits dels accidents de tràfic amb el 17,6%, i xocs i 

cops contra objectes en moviment i atrapaments i amputacions, amb el 12,6% cadascuna.  

En relació a la descripció de les lesions, de nou les dades ministerials indiquen que entre els AT lleus són habitu-

als les dislocacions, esquinços i torcedisses (49,1%) i les ferides i lesions superficials (33,8%), entre els greus les 

fractures d'ossos (42,3%) i entre els mortals les lesions múltiples (38,9%) i la categoria que aglutina els infarts, 

vessaments i altres patologies no traumàtiques (38,9%).  

Segons gravetat  

Una altra via d’anàlisi de la sinistralitat s’obté a partir dels índexs d’incidència. L’índex d’incidència que mesura el 

nombre d’accidents per cada 100.000 afiliats a la SS amb les contingències professionals cobertes és la dada 

que millor s’ajusta a l’anàlisi de l’evolució de la sinistralitat, atès que elimina el biaix que poden produir les xifres 

absolutes que no tenen en compte els canvis en el nombre d’ocupats/ades en el mercat de treball.  

Com es pot observar en el gràfic següent els índexs d’incidència mantenen els darrers anys una tendència decrei-

xent. Per tant, la reducció en la població ocupada s’ha acompanyat d’un descens de l’accidentalitat lleugerament 

superior, producte principalment de les accions en matèria preventiva dutes a terme, de la reducció del nombre 

de persones assalariades amb contracte temporals, que són les que tenen una incidència més alta 

d’accidentalitat (la població ocupada assalariada amb contracte temporal disminueix de forma brusca el -14,9%) 

o de les persones contractades en els sectors que tenen índexs d’incidència més alts, la construcció i la indústria 

(la població ocupada a la construcció descendeix el -21,1%, al voltant de 50.000 persones ocupades menys, i a la 

indústria el -5,2%, al voltant de 29.000 persones).54  

                                                           
54 Per a més informació, vegeu l’apartat «Mercat de treball» d’aquest mateix capítol.  
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 GRÀFIC III- 33. Índexs d’incidència dels AT en jornada laboral amb baixa segons gravetat 

Evolució dels índex d’incidència dels AT segons gravetat. Catalunya 2000-2012 
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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 del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Índexs d’incidència dels AT segons demarcació i gravetat. Catalunya 2012 
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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 del Departament d’Empresa i Ocupació.  

 

En l’anàlisi segons la demarcació es dóna un cert ball entre les prelacions, com es pot observar al gràfic anterior. 

Els accidents lleus prenen valors més elevats dels índexs d’incidència a Girona, Lleida i Tarragona, per aquest or-

dre. Els índexs dels AT greus tenen xifres de quasi el doble a Lleida, mentre que a Barcelona i Girona s’observa el 

mateix valor. També Lleida registra els valors més alts en els AT mortals.  

Segons sector i branca d’activitat  

La sinistralitat no té un comportament uniforme entre els quatre sectors econòmics, ni entre les diferents bran-

ques d’activitat. 

Els índexs d’incidència en conjunt són més elevats a la construcció (6.294,7) i a la indústria (4.323,6). 

L’agricultura (3.470,3) i el sector serveis (2.514,0) registren índexs menors, malgrat que aquest sector és el que 

presenta un nombre més alt d’AT en jornada laboral amb baixa. Atenent la gravetat, aquesta prelació es manté 

per als AT lleus, si bé en el cas dels AT greus varia i després de la construcció (79,1) s’hi troba l’agricultura (45,2); 

en el cas dels mortals en primer lloc es troba l’agricultura (10,8) i en segon terme la indústria (5,1).  

Si s’analitza el nombre d’AT declarats s’observa que el sector on més accidentalitat hi ha és el dels serveis, on 

s’han produït 46.004 AT i el que menys en té és l’agricultura, amb 1.629 AT. Atenent la gravetat, la proporció d’AT 

greus és més elevada entre els totals declarats dins del sector de l’agricultura i la indústria (1,4% i 1,3% del total, 

respectivament). En el cas dels AT mortals la proporció més elevada es manifesta a l’agricultura (0,3% dels AT del 

sector).  
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GRÀFIC III- 34. AT segons sector econòmic o activitat econòmica. Catalunya 2000-12 

Índex d’incidència dels AT segons sector econòmic i gra-

vetat. Catalunya 2012 
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocu-

pació. 

Nombre d’AT segons sector econòmic i gravetat. Catalu-

nya 2012 
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-

ció. 

Nombre d’AT declarats segons activitat econòmica. Catalunya 2012 
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d’ús propi i U, Organismes extraterritorials.   

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Evolució dels índexs d’incidència dels sectors econòmics. Catalunya 2000-12 
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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 del Departament d’Empresa i Ocupació. 
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En la variació interanual es pot observar com el nombre d’AT declarats ha disminuït en tots els sectors. La desvia-

ció relativa més destacada és la produïda en el sector de la construcció que, amb 4.310 AT menys, ha vist reduï-

des les quotes de sinistralitat en el -34,8%. Aquest sector també destaca per la disminució entre els AT mortals, 

atès que s’han declarat 11 AT menys (el -68,8%).  Pel que fa als AT greus, en nombres absoluts destaca la reduc-

ció de la indústria amb 44 AT menys (-23,9%), si bé és l’agricultura la que presenta una variació relativa més ele-

vada (-37,1%, amb 13 AT menys). El menor nombre d’AT lleus s’ha manifestat en els serveis (-8.869 AT) i la varia-

ció percentual més alta es dóna a la construcció (-34,9%). 

En nombres absoluts, tal i com es pot observar al gràfic anterior, destaca la sinistralitat de les indústries manu-

factureres, la de la construcció i la d’activitats administratives i serveis auxiliars. Pel que fa als AT mortals, el 

46,3% d’ells es produeixen en el desenvolupament de dues activitats econòmiques, les indústries manufacture-

res (17 AT) i el transport i emmagatzematge (14). A continuació, hi ha diverses activitats que han registrat el ma-

teix nombre d’AT mortals, concretament 5 cadascuna: agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca; construcció; 

comerç a l'engròs i al detall; reparació vehicles de motor i motocicletes i activitats administratives i serveis auxili-

ars. Aquestes set activitats econòmiques concentren el 76,1% dels AT mortals.  

Entre les activitats econòmiques la probabilitat de patir un AT més elevat és dóna en les branques industrials, 

concretament en la branca de l’antracita, hulla i lignit amb un índex d’incidència de 51.020,4, la de suport a les 

indústries extractives (41.666,7) i la gestió de residus (13.840,8). A més, cal destacar l’índex registrat a la silvi-

cultura i l’explotació forestal (17.789,1).  

En l’accidentalitat mortal de les diverses activitats econòmiques destaca l’alt percentatge que es registra als pro-

ductes informàtics i electrònics, amb un índex d’incidència de 30,9. Seguidament, s’hi troben les branques de 

tractament de residus (24,9), serveis d’informació (23,8), metal·lúrgia (21,4), transport terrestre i per canonades 

(20,5) i mobles (15,5). En general la sinistralitat mortal està molt dispersa entre els diferents sectors econòmics, 

malgrat que destaca la soferta en les indústries manufactureres.  

4.1.1.2. EN JORNADA LABORAL SENSE BAIXA 

El nombre d’AT en jornada laboral sense baixa ascendeix a 131.186, xifra que quasi duplica el nombre d’AT amb 

baixa. Val a dir que, tal i com s’observa en els gràfics següents, les xifres d’AT amb i sense baixa mostraven al 

principi de la darrera dècada un comportament similar de decreixement, malgrat petites fluctuacions. A partir del 

2006 el nombre dels AT sense baixa creix progressivament durant cinc anys consecutius, tant en nombres abso-

luts com en els valors que prenen els corresponents índexs d’incidència, superant els AT amb baixa a partir del 

2008, fet que coincideix amb l’inici de la crisi econòmica i financera.   

Ara bé, el 2012 el nombre d’AT sense baixa, tot i ser elevat, mostra un descens del -13,2% respecte a l’any ante-

rior, fet que representa 19.973 accidents menys. Aquesta circumstància suposa un trencament en la tendència 

alcista dels darrers anys, malgrat que encara se situa molt per sobre de l’accidentalitat amb baixa. Val a dir que 

malgrat la pèrdua d’ocupació dels anys precedents, el nombre d’AT sense baixa des de l’any 2006 ha crescut 

anualment fins a l’any 2011 i és a partir del 2008 quan els índexs d’incidència superen els dels AT amb baixa, tal 

i com es pot observar en els gràfics següents. Tot i això, els valors registrats són inferiors als que hi havia fa una 

dècada.   

El sector serveis és el que registra un nombre més gran d’AT sense baixa, atès que, amb 82.361 accidents, con-

centra el 62,4% del total. En segon terme, la indústria, amb 34.633 AT, absorbeix el 26,3%, seguida de la cons-

trucció, amb 12.675 (el 9,6%). A l’agricultura s’han produït 1.866 AT sense baixa, l’1,4% restant. Respecte al 

2011 la reducció afecta tots els sectors econòmics, si bé és més acusada en el sector serveis en nombres abso-

luts (8.644 AT menys) i en la construcció en termes relatius (-28,6%).  

El 51,5% dels AT sense baixa tenen lloc en una de les següents nou activitats econòmiques: comerç al detall 

(11.597); administració pública, defensa i SS obligatòria (10.943); activitats especialitzades de construcció 

(7.838); comerç a l’engròs, excepte vehicles de motor (7.518); activitats sanitàries (7.280); productes metàl·lics, 

excepte maquinària (6.351); serveis de menjar i begudes (5.776); serveis a edificis i jardineria (5.196) i indústries 

de productes alimentaris (5.112). No obstant això, aquestes nou activitats han reduït totes el nombre d’AT, com-

putant un total de -9.034 AT menys. El descens més acusat ha tingut lloc en les activitats especialitzades de la 

construcció, on hi ha 2.970 AT menys, fet que suposa una reducció del 27,5%.   
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GRÀFIC III- 35. Comparativa entre els AT amb baixa i sense baixa. Catalunya 2000-2012 

Evolució del nombre d’AT amb baixa i sense baixa 
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Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació.   

Evolució dels índexs d’incidència dels AT amb baixa i sense baixa 
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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 del Departament d’Empresa i Ocupació.   

Amb tot, les activitats econòmiques on els índexs d’incidència d’aquest tipus d’AT són més elevats el 2012 són: 

gestió de residus (29.164,6); suport a les indústries extractives (20.833,3); antracita, hulla i lignit (20.408,2); si l-

vicultura i explotació forestal (18.890,3) i metal·lúrgia (18.760,9). Els valors inferiors s’observen a: serveis de tec-

nologies de la informació (997,0); mediació financera (1.119,0) i edició (1.195,2). 

4.1.1.3. IN ITINERE  

El nombre d’accidents in itinere l’any 2012 a Catalunya ha estat de 13.613. En el dret laboral es reconeixen com 

accidents in itinere, els produïts a l’anada o la tornada del centre de treball, sempre que el camí recorregut sigui 

el que habitualment es fa, sense interrompre’l voluntàriament.   

Respecte a l’any 2011 aquesta xifra suposa una reducció de 997 accidents menys, el -6,8%, i es manté la ten-

dència descendent d’aquest tipus d’accidentalitat dels darrers anys. El descens s’ha produït en totes les catego-

ries segons la gravetat, si bé ha estat més intens entre els accidents mortals amb una variació relativa del - 

37,1%, fet que representa 13 accidents menys.  

El predomini dels accidents lleus és menys acusat que entre els accidents amb baixa. En aquest cas els 13.340 

accidents lleus absorbeixen el 98,0% del total (el 99,1% en el cas dels accidents en jornada laboral amb baixa). 

Els accidents in itinere greus registrats han estat 251 (l’1,8%) i els mortals 22 (el 0,2%).    
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 GRÀFIC III- 36. Evolució dels índexs d’incidència del AT in itinere segons gravetat. Catalunya 2000-2012 
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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 del Departament d’Empresa i Ocupació.   

Per demarcacions són més nombrosos a Barcelona, que concentra el 84,7% del total (11.522 accidents), seguida 

de Girona, amb el 6,7% (912) i de Tarragona,  amb el 5,6% (769). A Lleida l’accidentalitat és menor i absorbeix el 

3,0% (410). Tot i això, com es pot observar en els següents gràfics, els índexs d’incidència dels accidents greus 

són més elevats a Girona, mentre que els dels accidents mortals són més freqüents a Lleida. 

GRÀFIC III- 37. Índexs d’incidència dels AT in itinere segons gravetat i demarcació territorial. Catalunya 2012 
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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 del Departament d’Empresa i Ocupa-

ció.   
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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 del Departament d’Empresa i Ocupa-

ció.   

4.1.2. MALALTIES PROFESSIONALS 

El nombre de notificacions de malalties professionals (en endavant, MP) realitzades a Catalunya, segons les da-

des registrades mitjançant el sistema CEPROSS, manté la tendència decreixent dels darrers anys, malgrat el breu 

repunt registrat l’any 2011. Al 2012 s’han registrat 3.205 notificacions (300 menys que al 2011, el -8,6%). Tot i 

així, una de cada cinc notificacions comunicades a Espanya s’ha fet a Catalunya (20,4%).  

Entre les notificacions realitzades destaca que el 55,4% han causat baixa, tant en la seva globalitat com en el cas 

dels homes o de les dones.  
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TAULA III- 33. Notificacions realitzades i tancades com a malaltia professional (MP). Catalunya 2012 

Notificacions realitzades Homes Dones Total 
Var. interanual 

Homes  

Var. interanual 

Dones  

Var. interanual 

Total  

Total 1.544 1.661 3.205 -6,3% -10,6% -8,6% 

Sense baixa 688 740 1.428 -10,3% -7,3% -8,8% 

Amb baixa 856 921 1.777 -2,8% -13,0% -8,4% 

Notificacions tancades 

com MP 
Homes Dones Total 

Var. interanual 

Homes  

Var. interanual 

Dones  

Var. interanual 

Total  

Total 824 941 1.765 -1,2% 0,9% -0,1% 

Durada mitjana en dies 60,46 67,28 64,10 -3,39 2,42 -0,28 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del MEYSS (sistema de comunicació CEPROSS). 

Les notificacions tramitades en la seva totalitat i que han estat tancades com MP amb baixa  han estat 1.765 (el 

23,6% de tot Espanya). En aquest cas la reducció es presenta més lleugera, atès que únicament representa 2 no-

tificacions tancades menys (el  -0,1%). Val a dir que el descens és desigual, perquè si bé els homes han reduït el 

nombre de notificacions tancades com a MP (-10), en el cas de les dones s’han incrementat (8). Igualment, les 

dones augmenten la durada mitjana dels processos.    

La distribució de les MP amb baixa entre els gèneres es presenta bastant equilibrada, si bé les dones absorbeixen 

el 53,3%; tot i això en aquest cas només cal destacar que la distribució és molt diferent a la que s’observa en els 

accidents laborals.  

L’edat mitjana en els processos d’MP és molt similar entre homes i dones. Aproximadament el 70% dels proces-

sos tenen lloc entre els 35 i els 54 anys, tant en el cas del homes com en el de les dones. On sí que es detecten 

algunes diferències en funció del gènere és en la durada dels processos i en el moment en el qual són més llargs. 

En general, en el cas de les dones la durada de les baixes és lleugerament superior, de 67,3 dies, mentre que en 

els homes es redueix a 60,1 dies. En el cas de les dones les durades més llargues han tingut lloc en processos 

amb pacients d’entre 45 i 54 anys (superiors a 75 dies entre 45-50 anys i a 78 dies entre 50-54 anys), mentre 

que en els homes la franja d’edat es desplaça als 55 a 64 anys (superiors a 71 dies entre els 55-59 anys i a 101 

dies entre els 60-64 anys). 

A Catalunya segons l’estudi Estimació de la relació entre lesions/malalties laborals i condicions 

d’ocupació/laborals,55 elaborat a partir de la II Enquesta catalana de condicions de treball, la prevalença de l’MP 

és superior entre:  

a) les dones. 

b) els majors de 54 anys. 

c) treballadors exposats a vibracions. 

d) treballadors exposats a productes químics. 

e) treballadors exposats a posicions forçades, com estirar les mans sobre l’espatlla, carregar pes manualment i 

fer moviments repetitius. 

f) els treballadors que fan la seva feina en espais amb manca de neteja. 

g) treballadors exposats a les dimensions de risc psicosocial, excepte el de doble presència. 

h) treballadors exposats a les dimensions de risc psicosocial d’alta tensió, treball actiu i treball passiu. 

                                                           
55 Vegeu nota a peu de pàgina 4. 
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 i) treballadors exposats a alta vulnerabilitat i alts impediments per a l’exercici dels seus drets. 

Les MP més comunes a Catalunya el 2012 que han causat baixa entre les persones treballadores són les que 

s’inclouen en el Grup 2, malalties causades per agents físics (1.481). A continuació amb xifres significativament 

inferiors se situen les malalties del Grup 5, malalties de la pell (110),  el Grup 1, malalties causades per agents 

químics (69), el Grup 4, malalties causades per inhalació de substàncies (57) i el Grup 3, causades per agents bi-

ològics (48). En darrer terme, cal comentar que enguany no s’ha tancat cap notificació a Catalunya de les malalti-

es del Grup 6, malalties causades per agents carcinògens. Aquesta prelació entre els grups de malalties també es 

manté en els índexs d’incidència respectius que presenten aquests valors: G2 amb un valor de 100,9, G5 de 

7,23, G1 de 5,20, G4 de 3,97 i G3 de 2,98. 56 

El tipus d’MP també afecta la durada dels processos, perquè si bé la durada mitjana dels processos finalitzats és 

de 64,1 dies, aquesta xifra varia en funció del grup de malaltia causant. La durada més llarga té lloc entre les ma-

lalties causades per inhalació de substàncies (G4), amb 88,2 dies de mitjana, i les causades per agents físics 

(G2, amb 66 dies). Lleugerament per sota de la mitjana general, se situen les causades per agents químics (G1, 

55,6 dies); al voltant dels 41 dies requereixen els processos de les malalties de la pell (41,5 dies) i les causades 

per agents biològics (41,1 dies).  

La indústria manufacturera és la branca d’activitat amb un nombre més alt d’MP amb baixa laboral (876), segui-

da del comerç al detall i la fabricació de vehicles de motor (248) i de les activitats administratives i serveis auxili-

ars (150). Així, les agrupacions de lletres C, G i N de la CNAE concentren el 72,2% dels processos.    

D’altra banda, mitjançant el sistema PANOTRATSS a partir del 2010 es poden estudiar les patologies no traumà-

tiques causades pel treball i protegides pel sistema de SS, així com les patides amb anterioritat per la persona 

treballadora, però que s’agreugen com a conseqüència de la lesió constitutiva d’accident.   

A Catalunya s’han presentat 985 notificacions de malalties causades o agreujades pel treball (l’11,4% del total 

d’Espanya) que corresponen principalment a patologies patides pels homes, en el 59,8% dels casos, percentatge 

que es repeteix tant en aquelles que han causat baixa com en les que no. Val a dir que, gairebé la meitat de les 

notificacions presentades han causat baixa, el 47,1%. Tot i que no hi ha dades desagregades de les CA, convin-

dria destacar que, per al conjunt de l’Estat espanyol, el 77,7% de les patologies no traumàtiques  són de malalties 

causades pel treball (6.682) i el 22,3% restant són malalties agreujades pel treball. Les malalties de l’aparell lo-

comotor continuen sent les més freqüents, seguides de les malalties dels sentits i, dins d’aquestes, de les afecci-

ons de la conjuntiva. A més, el nombre més gran de patologies a Espanya es dóna a la indústria manufacturera, 

seguida del comerç a l’engròs i de la construcció.   

Un darrer apunt en matèria d’MP se’n deriva d’una utilitat del sistema CEPROSS, que posa a disposició de 

l’Administració laboral i de la Inspecció de treball i SS el sistema de alerta que permet localitzar el “focus de risc” 

de les MP, amb l’objectiu de facilitar una eficàcia més gran en les accions de prevenció. Per determinar les em-

preses que han de ser objecte d’un control que implementi les mesures de prevenció, s’han definit límits de sinis-

tralitat específics per a cada grup d’MP que estableixen el nombre de treballadors/ores afectats/des per una ma-

teixa malaltia, a partir del qual es considera que l’empresa supera el límit de sinistralitat.57 

L’any 2012 hi ha 126 empreses diferents que han superat els límits de sinistralitat a tot Espanya, de les quals 24 

són de Catalunya. Les alertes al territori català s’han produït en 31 MP, que principalment corresponent a la clas-

sificació inclosa en el Grup 2 de malalties causades per agents físics.58 Per tant, destaquen les 17 malalties cau-

sades per postures forçades i moviments repetitius en el treball. A més, en el Grup 3 hi ha 8 malalties per agents 

biològics, 5 de les quals són causades pel treball de les persones que s’ocupen de la prevenció, l’assistència mè-

dica i activitats on hi ha un provat risc d’infecció. Igualment, s’han detectat 5 malalties en el Grup 1 causades per 

agents químics i 4 malalties en el Grup 5 de malalties de la pell. També destaca que s’ha detectat una malaltia 

causada per agents carcinògens (Grup 6).  

Hi ha 5 MP detectades pel sistema d’alertes que corresponen a 3 empreses diferents dedicades a la fabricació 

d’altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor. Altres activitats econòmiques on s’han detectat 

                                                           
56 Aquests índexs normalitzats en funció de l’estructura de Catalunya són: G2 de 93,98, G5 de 6,09, G4 de 4,52, G1 de 3,78 i G3 de 3,32.  
57 Els indicadors mostren una intolerància total amb les malalties del G6, causades per agents carcinògens, de tal manera que només amb 

una notificació el sistema ja avisa. Per a les malalties dels G1, G3, G4 i G5 és necessària la comunicació de dos treballadors/ores que presen-

tin la malaltia. Finalment, en el G2 (causades per agents físics) s’ha establert una tolerància més àmplia de tal forma que el sistema alerta a 

partir de la quarta comunicació.  
58 Hi ha empreses on les alertes s’han originat en més d’una malaltia professional.  
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4 alertes a cadascuna d’elles són: processat i conservació de la carn (2 empreses diferents), fabricació de vehi-

cles a motor (1 empresa) i activitats hospitalàries (4 empreses diferents). Aquestes quatre activitats econòmiques 

concentren el 54,8% de les alertes a Catalunya.   

4.1.3. INCAPACITAT TEMPORAL 

A més de l’impacte personal dels accidents de treball i de les malalties professionals analitzats fins ara, difíci l-

ment quantificable en la seva totalitat, la sinistralitat té altres repercussions en el món laboral. Una d’aquestes 

repercussions es reflecteix en el nombre de jornades no treballades. Les incapacitats temporals (en endavant IT) 

permeten fer una aproximació a aquests efectes, tant segons el nombre de processos iniciats o en vigor, com per 

la seva durada.59    

TAULA III- 34. Prestacions per IT segons el tipus de contingència causant i l’entitat gestora o col·laboradora de 

tramitació. Catalunya 2012 

Contingències professionals 
Durada 

(dies) 
Incidència 

Mitjana mensual 

nombre processos 
Var. durada Var. incidència 

Var. mitjana 

processos 

Total 33,7 3,1 7.717 1,8 -0,6 -1.621,0 

MATEPSS 33,6 3,2 7.702 1,8 -0,5 -1.601,0 

INSS 89,8 0,4 14 27,0 -1,8 -20,0 

ISM  50,2 6,4 1 -38,2 1,4 0,0 

Contingències comunes (ex-

cepte autònoms i llar) 

Durada 

(dies) 
Incidència 

Mitjana mensual 

nombre processos 
Var. durada Var. incidència 

Var. mitjana 

processos 

Total 30,3 24,4 66.637 -2,2 -2,2 -3.643,0 

MATEPSS 30,4 25,1 43.126 -1,9 -1,6 -3.396,0 

INSS 29,9 23,1 20.459 -3,0 -3,5 -2.961,0 

ISM  60,7 11,8 52 13,2 -4,3 -34,0 

Contingències comunes 

d'autònoms i llar 

Durada 

(dies) 
Incidència 

Mitjana mensual 

nombre processos 
Var. durada Var. incidència 

Var. mitjana 

processos 

Total 92,9 9,8 5.258 -1,5 -0,4 -727,0 

MATEPSS 89,5 9,1 3.543 -2,4 -0,3 -147,0 

INSS 98,8 11,8 1.715 0,5 0,1 -577,0 
Unitats: nombres absoluts (dies i mitjana de processos) i percentatges per cada mil persones protegides (incidència). 

Font: elaboració pròpia a partir del MEYSS.  

Val a dir que, segons l’estudi Estimació de la relació entre lesions/malalties laborals i condicions 

d’ocupació/laborals,60 elaborat a partir de la II Enquesta catalana de condicions de treball, en més del 70% de les 

ocasions els AT i les MP requereixen d’una IT. Dels AT produïts entre els treballadors assalariats amb contracte 

estudiats, el 73,7% van resultar en IT (115), i en el 33,5% dels casos els treballadors/res manifesten que no es-

taven totalment recuperats quan es van reincorporar a la feina (aquest percentatge és del 44,1% si la IT fou sig-

nada pel metge d’atenció primària i del 28,1% si ho va ser per una MATEPSS). En el cas de les MP, el 70,5% van 

requerir d’una IT i en aquesta ocasió la proporció de treballadors/res que es reincorpora a la feina sense estar to-

                                                           
59 La incapacitat temporal (IT) és la situació en què un treballador o treballadora està impedit per treballar temporalment per un problema de 

salut que requereix d’assistència sanitària. Aquesta situació, causada per malalties comunes o accidents no laborals (contingències comunes) 

o per accidents de treball o malalties professionals (contingències professionals), dóna dret a una compensació econòmica que té com a ob-

jectiu cobrir la manca d’ingressos produïts per deixar de treballar. Les absències curtes del lloc de treball que no deriven en el fet administra-

tiu de la baixa laboral per incapacitat temporal no són registrades; per aquest motiu es fa al·lusió a l’aproximació.   
60 L’anàlisi es fa en base a una mostra de 2.567 treballadors/ores assalariats. El 6,1% dels treballadors/ores enquestats manifesta que ha 

patit algun AT en els 12 mesos anteriors (156 AT) i el 5,4% dels treballadors/ores enquestats manifesta que ha patit alguna MP en els 12 me-

sos anteriors (139 MP). Tot i això, cal tenir en compte que el treball de camp als treballadors de la II Enquesta catalana de condicions de tre-

ball es va dur a terme entre els mesos de setembre i desembre de 2010. Vegeu nota a peu de pàgina 4.  
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 talment recuperada és lleugerament inferior, del 43% (47,7% si la IT fou signada pel metge d’atenció primària i 

del 23,5% si ho va fer la MATEPSS).  

La taula anterior recull els principals resultats de les prestacions d’IT a Catalunya al 2012.61 En conjunt es pot ob-

servar la durada mitjana de les incapacitats de les quals s’ha registrat l’alta i el nombre de processos inicials en 

el període per cada 1.000 persones protegides varien en funció del tipus de contingència (professional o comuna) 

i de l’entitat gestora o col·laboradora seleccionada per a la tramitació (MATEPSS, INSS O ISM).  

Les incapacitats temporals per contingències professionals, és a dir, aquelles que es deriven d’un accident labo-

ral o malaltia professional, absorbeixen el 9,7% del total. Per tant, destaca que en el 83,7% dels casos les inca-

pacitats tenen com a fet causant una malaltia comuna o accident no laboral, percentatge al qual cal afegir el 

6,6% per la mateixa causa en els treballadors i treballadores autònoms o de la llar.   

El nombre de treballadors/es protegits al final del període ha estat de 2.451.467 persones. I el nombre de dies 

en mitjana per afiliat actiu és de 33,7 dies, durada relativament més llarga que la requerida pel conjunt de les 

prestacions per a les contingències comunes.  

En el cas de les contingències professionals, la distribució entre els dos sexes és desigual perquè en el 65,2% 

dels processos amb alta en el període de referència són d’homes (60.389 dels 92.553 totals).62 El nombre de 

processos de les dones amb alta el 2012 ha estat de 32.164. Si es compara aquesta distribució entre els dos se-

xes amb la registrada en els accidents en jornada laboral amb baixa, s’observa un cert equilibri en les dades atès 

que la proporció d’accidents de les dones concentra el 31,1% del total, mentre que en el cas de les incapacitats 

temporals absorbeix el 34,8%, increment produït per la suma de les IT procedents de les MP i dels AT in itinere. A 

més, cal destacar que el gruix dels dies baixa dels processos amb alta el 2012. ascendeix a 2.047.073 dies men-

tre que en les dones a 1.069.876 dies, amb tot la durada mitjana és molt similar: 33,9 per als homes i 33,3 per a 

les dones.    

GRÀFIC III- 38. Evolució de les prestacions per IT per contingències professionals. Catalunya 2006-2012 
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Font: elaboració pròpia a partir del MEYSS.  

En conjunt, la mitjana del nombre mensual de processos iniciats en el període disminueix cada any (des dels 

15.872,5 registrats el 2006 fins als 7.717 del 2012). 63 Igualment decreix paulatinament el nombre de processos 

en vigor al final de l’any (10.146 al 2006 i 6.577 el 2012). Com a conseqüència d’aquestes reduccions, tant la 

incidència (mitjana dels processos iniciats per cada 1.000 persones protegides) com la prevalença (nombre de 

                                                           
61 Per a més informació sobre les prestacions d’incapacitat temporal vegeu l’apartat «Protecció social, serveis socials i atenció a la dependèn-

cia» del capítol V.  
62 Per contra en les incapacitats per contingències comunes els homes concentren el 60,6% dels 761.665 processos amb alta al 2012 

(461.387 processos d’homes i  300.278 de les dones). 
63 El 2006 és la primera dada disponible a l’Observatori de les Malalties Professionals del MTIN.  
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processos en vigor al final del període per cada 1.000 persones protegides) veuen disminuïts els seus índexs a 

2,7‰ i 3,1‰, respectivament, si bé el 2006 les xifres ascendien a 3,7‰ i 5,8‰, respectivament. Respecte a la 

variació interanual, el decrement experimentat en el nombre de baixes laborals al 2012 respecte de l’any prece-

dent, entre d’altres, pot explicar-se per la disminució dels afiliats actius al mercat laboral (-3,2%) i per la disminu-

ció del nombre d’AT i MP declarats el 2012 (-15,3% i -0,1%, respectivament).64 

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

L’1 de març de l’any 2010 es va fer efectiu el traspàs de la Inspecció de Treball a la Generalitat de Catalunya. 

Amb el traspàs, la Generalitat assumeix la competència orgànica i funcional sobre el servei de la Inspecció de 

Treball i el seu personal. L’àmbit d’actuació de la Inspecció de Treball de Catalunya (en endavant ITC) comprèn la 

vigilància i el control del compliment de totes les normes d’ordre social i les principals àrees i matèries sota la se-

va competència són: l’àrea de seguretat i salut laboral, l’àrea de relacions laborals i l’àrea d’ocupació i immigra-

ció, que inclou les actuacions en treball no declarat.  

L’any 2012 les actuacions inspectores de la ITC han estat 41.255, xifra que suposa el 46,9% de les inspeccions 

totals realitzades. En conjunt les actuacions inspectores s’han incrementat el 2012 en el 19,6%, fet que suposa 

en termes absoluts 14.433 actuacions més. Proporcionalment, l’augment més acusat ha estat en matèria de re-

lacions laborals (+36,7%, amb 5.266 actuacions més), tot i que a l’àrea de seguretat i salut s’han realitzat 7.759 

actuacions més (el +23,2%). Tot i aquest augment en les actuacions inspectores les propostes de sanció han 

disminuït, tant en el nombre d’infraccions en acta 2.466 (2.496 el 2011) com en el nombre de treballadors/ores 

afectats/des, que ha estat de 20.416 (24.197 el 2011). Igualment es redueix l’import global proposat de les san-

cions, que de 8.763 milers d’euros ha passat a 7.613.738 euros. En conseqüència l’import mitjà de la sanció 

s’ha reduït a 3.087,5 euros (3.511 euros el 2011). Alhora s’han paralitzat aproximadament la meitat de feines 

que l’any precedent, és a dir, 14 (27 el 2011).  

Pel que fa a les matèries específiques cal destacar dos àmbits: la investigació dels AT (2.056) i la de les MP (46). 

La variació interanual més acusada correspon a la investigació de les MP, atès que el seu nombre decau en la 

meitat, fet que consolida una tendència decreixent (87 investigades el 2011 i 176 el 2010).  

Les dades del 2011 sobre els accidents investigats, darreres dades disponibles desagregades, mostren que la 

majoria corresponen a AT en jornada laboral amb baixa, 2.110 dels 2.145, mentre que només 35 són d’AT in iti-

nere. Pel que fa a la gravetat dels AT investigats destaca que el 54,6% d’ells han estat lleus (1.171 AT), el 40,6% 

greus (870 AT) i, en una proporció molt menor, hi ha 79 AT mortals i 25 de molt greus (el 3,7% i l’1,2% del total, 

respectivament). Igualment, cal dir que en el 98% dels casos les persones afectades són més grans de 18 anys i 

només 45 AT del total investigats són de menors de 18 anys.  

D’altra banda, sota el principi d’unitat de funció i d’actuació en totes les matèries de l’ordre social, la ITC duu a 

terme algunes activitats inspectores en matèria de SS, tot i no ser una competència de la Generalitat de Catalu-

nya; de la mateixa manera, la ITSS realitza algunes activitats inspectores en matèries que són competència cata-

lana. De resultes de l’activitat derivada en aplicació del principi d’unitat de funció i actuació en matèria de segure-

tat i salut, cal destacar que la ITSS al llarg del 2012 ha dut a terme 811 actuacions inspectores (1,9% de 

l’activitat inspectora total en aquesta àrea) que han provocat 55 infraccions en acta més, que el nombre de treba-

lladors/ores afectats/des s’incrementés en 168 persones i que augmentés l’import global de les sancions propo-

sades en 169.900 euros. 

 

 

                                                           
64 Segons les dades de la SS, l’afiliació mitjana a Catalunya l’any 2012 va disminuir el 3,2%, el que equival a gairebé 97.000 persones menys.  
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 5. NORMATIVA 

5.1. NOVETATS NORMATIVES I INICIATIVES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE POLÍTIQUES 

D’OCUPACIÓ 

Àmbit de la Unió Europea 

A la declaració dels membres del Consell Europeu “Cap a una consolidació que propiciï el creixement i un creixe-

ment que propiciï l’ocupació”65 es donen directrius concretes sobre la necessitat de fomentar l’ocupació, en es-

pecial dels joves. En aquest sentit, s’indica que els estats membres han de desenvolupar i aplicar iniciatives glo-

bals en matèria d’ocupació, educació i qualificacions i incorporar-les als plans nacionals d’ocupació. La Unió Eu-

ropea (UE) donarà suport a aquests esforços col·laborant amb els estats membres que tinguin els nivells d’atur ju-

venil més elevats per reorientar els fons de la UE disponibles per ajudar els joves a trobar feina o formació; millo-

rant la mobilitat dels estudiants en el marc del programa Leonardo da Vinci; emprant el FSE en suport de la crea-

ció de sistemes d’aprenentatge i dels emprenedors i augmentant la mobilitat laboral transfronterera a través de 

la revisió de les normes sobre reconeixement mutu de qualificacions professionals. 

D’acord amb l’Estudi prospectiu anual sobre el creixement 2012 de la Comissió Europea,66 el Consell Europeu de 

març estableix que una de les cinc prioritats d’acció a nivell de la UE i dels estats membres per al 2012 és donar 

resposta a l’atur i a les conseqüències socials de la crisi. Aquesta prioritat s’estructura sobre els eixos següents: 

mobilitzar el treball a favor del creixement; fomentar l’ocupació dels joves i protegir les persones vulnerables. 

En desenvolupament de l’Estudi prospectiu esmentat, la Comissió aprova un Paquet de mesures per a 

l’ocupació67 amb orientacions d’actuació a mig termini per aconseguir els objectius d’ocupació de l’Estratègia Eu-

ropa 2020.68 La voluntat és oferir una orientació substantiva pertinent en el context dels plans nacionals 

d’ocupació dels estats membres suggerint maneres de potenciar la dimensió de l’ocupació en la governança de la 

UE. En aquesta línia, la Comissió Europea 

 Proposa orientacions d’actuació per donar suport a la creació d’ocupació i les reformes del mercat de treball, 

fent èmfasi en la importància de la inversió i convidant el Consell a adoptar un plantejament ambiciós.  

 Perfila mesures per abordar els desfassaments de capacitats i millorar la mobilitat laboral, suprimint els obs-

tacles a un mercat de treball europeu veritable. 

 Proposa mesures per reforçar la vigilància multilateral, millorar la participació dels interlocutors socials en la 

governança de la UE, i augmentar l’harmonització de les polítiques i de finançament per aprofitar al màxim 

els resultats aconseguits gràcies als instruments del pressupost de la UE. 

En la mateixa línia que el Paquet de mesures de la Comissió, al Consell Europeu de juny s’aprova el Pacte per al 

creixement i l’ocupació que estableix un marc d’acció coherent a nivell nacional, de la UE i de la zona de l’euro 

per pal·liar l’atur, afrontar les conseqüències socials de la crisi i millorar la competitivitat de les economies dels 

estats membres. En particular, el Consell es compromet a:  

 Animar la creació d’ocupació i la mobilitat laboral, i invertir en les habilitats i en la formació. 

 Preservar els motors pel creixement, tals com la inversió en energia, innovació i educació. 

 Continuar aprofundint el mercat únic. 

                                                           
65 Declaració de 30.01.2012, ratificada al Consell Europeu d’1 i 2 de març. 
66 23.11.2011 COM(2011) 815 final. Aquestes prioritats van ser aprovades pel Consell Europeu de març i posteriorment ratificades pels con-

sells de juny, octubre i desembre. Aquestes prioritats es mantenen a l’Estudi prospectiu anual sobre creixement 2013.  
67 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Cap a una 

recuperació generadora d’ocupació. COM (2012) 173, de 18.04.2012 
68 Aconseguir que el 2020 el 75% de la població entre 20 i 64 anys estigui treballant. Comunicació de la Comissió “Europa 2020: una estratè-

gia per al creixement intel·ligent, sostenible i integrador”. COM (2010) 2020 final, de 03.03.2010. Conclusions del Consell Europeu de 

17.06.2010.  
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 Donar suport a la innovació, la investigació i la competitivitat industrial. 

 Aprofitar el potencial del comerç com a motor del creixement.  

Aquest Pacte es revisa en la reunió d’octubre, en la qual el Consell Europeu demana fer més esforços, entre 

d’altres, en matèria d’impuls de l’ocupació i la inclusió social.  

D’altra banda, després d’avaluar el Programa nacional de reforma d’Espanya per al 2012, el Consell Europeu va-

lora els ajustos aprovats però fa una sèrie de recomanacions69 entre les quals se suggereix un major esforç pres-

supostari i la necessitat d'avançar amb més contundència en les reformes del mercat laboral i les pensions.70 En 

aquest sentit, recomana complementar la reforma de les pensions amb mesures concretes que donin suport a 

l’Estratègia global per a l’ocupació dels treballadors i les treballadores de més edat 2012-2014 per desenvolupar 

l’aprenentatge permanent, millorar les condicions de treball i fomentar la reincorporació d’aquest grup al  mercat 

de treball. 

Així mateix, recomana aplicar les reformes del mercat laboral i prendre mesures addicionals per augmentar 

l’eficàcia de les polítiques actives d’ocupació millorant la selecció dels grups de destinataris, augmentant la utilit-

zació dels serveis de formació, d’assessorament i de posada en relació de les ofertes i demandes d’ocupació in-

tensificant els seus vincles amb les polítiques passives d’ocupació i reforçant la coordinació entre el servei públic 

d’ocupació estatal i els autonòmics.  

El Consell també insta a revisar les prioritats de despesa per reassignar fons per facilitar l’accés al finançament 

per a pimes, investigació, innovació i joventut. En aquest sentit, assenyala que s’ha d’aplicar el Pla d’acció desti-

nat als joves, especialment en allò que fa referència a la qualitat de l’educació i la formació professional i la seva 

adaptació a les necessitats del mercat de treball. Finalment, el Consell insta a prendre mesures específiques per 

millorar l’ocupabilitat dels grups més vulnerables.  

A finals d’any, la Comissió proposa un paquet de mesures per a l’ocupació juvenil71 per ajudar els estats membres 

a fer front als inacceptables nivells d’atur i exclusió social dels joves i introduir l’anomenada Garantia Juvenil, 

concebuda perquè totes les persones de fins a vint-i-cinc anys rebin una bona oferta de treball, educació contí-

nua, formació com aprenents o un període de pràctiques dins els quatre mesos posteriors a acabar l’educació 

formal o quedar-se en atur. Aquestes mesures es basen en la Iniciativa Oportunitats per a la joventut, que es va 

posar en marxa al final del 2011. La Comissió compromet l’ajut de la UE col·laborant en el finançament 

d’aquestes mesures, promovent l’intercanvi de bones pràctiques i fent un seguiment de la implantació dels sis-

temes de garantia juvenil. Per tal de facilitar la transició dels estudis al treball, el paquet obre també una consulta 

als interlocutors socials europeus sobre el marc de qualitat per als períodes de pràctiques que hauria de permetre 

als joves adquirir una experiència laboral de qualitat en condicions segures. S’anuncia també una aliança euro-

pea per a la formació d’aprenents.  

Àmbit estatal 

La reforma laboral de 201272 agrupa les mesures relatives a la política d’ocupació en els dos primers capítols que 

es refereixen a l’ocupabilitat dels treballadors i a la contractació. Aquesta reforma ha estat aprovada unilateral-

ment pel Govern poc després del II Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva 2012- 2014 signat entre 

CCOO, UGT, CEOE i CEPYME73.   

El capítol I regula mesures per afavorir l’ocupabilitat que afecten bàsicament la intermediació laboral i la forma-

ció. En l’àmbit de la intermediació laboral, amb l’argument de la insuficiència dels serveis públics d’ocupació en la 

gestió de les col·locacions, s’autoritza les empreses de treball temporal a actuar com a agències de col·locació, 

sotmetent-se als requisits previstos per la Llei d’ocupació en cas d’actuar com a tals.74 Una altra mesura destaca-

                                                           
69 Aprovades en la reunió de 28 i 29 de juny. 
70 Recomanació del Consell sobre el Programa nacional de reforma de 2012 d’Espanya i per la qual s’emet un dictamen sobre el programa 

d’estabilitat d’Espanya per a 2012-2015. 
71 Consulta a http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1311_es.htm. 
72 Aprovada pel Reial decret llei 3/2012 de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. BOE núm. 36, d’11.02.2012. Convalidat per 

Resolució de 8 de març de 2012, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 

3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (BOE núm. 62, de 13.03.2012) i posteriorment tramitat com 

a  Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. BOE núm. 162, de 07.07.2012. 
73 BOE núm. 31, de 06.02.2012.  
74 L’exposició de motius destaca que en la majoria de països de la UE les ETT operen com a agències de col·locació.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1311_es.htm
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2076
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9110
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 ble en aquest àmbit és el canvi del sentit del silenci administratiu en el procediment d’autorització de les agènci-

es de col·locació, que passa a ser positiu.75  

En matèria de formació, l’exposició de motius declara que l’eix bàsic és el reconeixement de la formació profess i-

onal com un dret individual dels treballadors.  

En aquest àmbit destaca l’eliminació d’algunes limitacions76 del règim del contracte per a la formació i 

l’aprenentatge creat pel Reial decret llei 10/2011 amb l’objectiu de potenciar-lo. S’amplia la durada màxima, que 

passa a ser de tres anys i no de dos ampliable a tres només en determinats supòsits. En funció de les necessitats 

organitzatives o productives, per conveni col·lectiu poden establir-se altres durades, rebaixant-se la durada míni-

ma a sis mesos, enlloc d’un any, que és la norma general. Les situacions d’incapacitat temporal, risc per emba-

ràs, maternitat, acolliment, adopció, risc durant la lactància i la paternitat no interrompen el còmput de la durada 

del contracte. El temps de treball efectiu del segon i tercer any passa a ser del 85% de la jornada màxima prevista 

en conveni, o en defecte, jornada màxima legal, enlloc del 75%. Se suprimeix l’obligatorietat que la formació teò-

rica permeti obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria i s’afegeix també que la formació podrà 

ser rebuda a l’empresa, si aquesta disposa de les instal·lacions i el personal adequats. S’elimina el termini màxim 

de quatre mesos des de la celebració del contracte per a l’inici de les activitats formatives. S’admet la possibilitat 

d’encadenar contractes quan es facin per obtenir una qualificació professional diferent. Pel que fa al límit d’edat, 

el màxim s’estableix en 30 anys fins que s’assoleixi una taxa d’atur del 15%. S’exceptua aquest màxim d’edat per 

a les persones amb discapacitat; les persones incloses en algun dels col·lectius en situació d’exclusió social en el 

marc de la normativa de les empreses d’inserció i en el cas dels contractes subscrits en el marc d’un programa 

de formació i ocupació. Pel que fa a les bonificacions de la Seguretat Social, entre les modificacions introduïdes 

destaca que les reduccions de quotes deixen d’estar condicionades al fet que el contracte suposi un increment de 

la plantilla de l’empresa. Aquest contracte ha estat desenvolupat pel Reial decret 1529/2012.77  

També en relació amb la formació, s’especifica als articles 4 i 23 de l’Estatut dels Treballadors (ET) que el dret a 

la promoció i la formació professional inclou el dret dels treballadors a la formació necessària per a la seva adap-

tació a les modificacions en el lloc de treball, durant el temps de treball efectiu i a càrrec de l'empresa, sense per-

judici de la possibilitat d’aquesta d’obtenir a tal efecte crèdits destinats a la formació.  

També es regula a l’article 23.3 ET un nou dret dels treballadors78 que tinguin una antiguitat mínima d’un any a 

gaudir d’un permís retribuït de 20 hores anuals de formació professional per a l’ocupació vinculada a l’activitat de 

l’empresa, que poden acumular-se per períodes de fins a cinc anys.79 Aquest dret es dóna per complert quan el 

treballador pugui realitzar les accions de formació dirigides a l’obtenció de la formació professional per a 

l’ocupació en el marc d’un pla formatiu desenvolupat per iniciativa empresarial o compromès per la negociació 

col·lectiva. No s’inclou en aquest còmput la formació obligatòria a càrrec de l’empresa en virtut d’altres lleis (com 

la relativa a la prevenció de riscos laborals).  

El finançament del dret individual a la formació es vincula a la creació, per a la qual no s’estableix termini, d’un 

xec formació, la conveniència del qual ha de ser avaluada pel Govern prèvia consulta amb els interlocutors soci-

als.   

                                                                                                                                                                                                 
Les ETT queden per tant sotmeses a la seva normativa específica o bé a la Llei d’ocupació en funció de si actuen com a ETT o com a agència 

de col·locació. Les ETT han d’informar els treballadors i les empreses clients en quina condició actuen en cada cas. 

El Reial decret llei 3/12 els exigia una declaració responsable per poder actuar com a agència de col·locació. La Llei 3/2012 la substitueix per 

una autorització, que ha d’atorgar el Servei Públic d’Ocupació estatal quan es tracti d’ETT que actuen en més d’una comunitat autònoma o en 

cas d’ETT que actuïn exclusivament a través de mitjans electrònics.  
75 La Llei 35/2010 havia optat pel silenci negatiu per garantir una adequada protecció dels treballadors.  
76 Que les exposicions de motius del Reial decret llei 3/2012 i de la Llei 3/2012 qualifiquen d’injustificades. 
77 Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les ba-

ses de la formació professional dual. BOE núm. 270, de 09.11.2012. Contra aquest Reial decret la Generalitat ha formulat el Conflicte positiu 

de competència núm. 443-2013, en relació amb els articles 16.8, últim incís del paràgraf primer; 22.2; 30.5; 31.2 i disposició final primera.  

 

El Reial decret llei 1/2013 amplia el termini de 12 mesos establert per la Llei 3/2012 i el Reial decret 1529/2012 en els quals es permetia 

fer contractes per a la formació i l’aprenentatge no vinculats a certificats de professionalitat o títols de formació professional, consistint 

l’activitat formativa en aquests casos en els continguts mínims orientatius establerts al fitxer d’especialitats formatives del servei públic 

d’ocupació estatal.  

 
78 Amb petites variacions entre la redacció del Reial decret llei 3/2012 i la definitiva Llei 3/2012.  
79 En la regulació del Reial decret llei 3/12 el període d’acumulació eren 3 anys i la formació havia de ser vinculada al lloc de treball. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13846
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La formació que rebi el treballador al llarg de la seva vida laboral s’ha d’inscriure en un compte de formació asso-

ciat al número d’afiliació a la Seguretat Social. L’efectivitat d’aquest compte es remet al seu desenvolupament 

reglamentari, pendent en el moment d’aprovar aquesta memòria.  

Es generalitza per a totes les empreses el Programa de substitució de treballadors en formació per beneficiaris de 

prestacions d’atur80 i la participació en aquesta mesura per aquests darrers passa a ser obligatòria. 

En matèria de formació professional per a l’ocupació,81 es dóna entrada als centres i entitats de formació degu-

dament acreditats, a través de les seves organitzacions representatives, en el disseny i la planificació del subsis-

tema de formació professional per a l’ocupació al costat de les organitzacions empresarials i sindicals més repre-

sentatives.  

Així mateix, es modifica el Reial decret 395/200782 reconeixent als centres i entitats de formació degudament 

acreditats la possibilitat d’executar els plans de formació dirigits prioritàriament a treballadors ocupats, tant en 

l’àmbit estatal com en l’autonòmic. Així mateix, s’encarrega als serveis públics d’ocupació que, sense perjudici de 

l’establert per les comissions paritàries sectorials, especifiquin a cada convocatòria les accions formatives priori-

tàries, des d’una aposta pels sectors productius més innovadors i afavorint la promoció d’un nou model produc-

tiu. 83 

S’especifiquen les polítiques actives d’ocupació que, en el marc de l’Estratègia espanyola d’ocupació 2012-2014, 

han de ser considerades d’àmbit estatal als efectes de la seva aplicació per part de les comunitats autònomes. 

No obstant això, amb càrrec als fons estatals distribuïts per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals, 

les comunitats autònomes poden també desenvolupar accions i mesures adaptades a la realitat de les persones 

aturades i del teixit productiu del seu àmbit territorial que, en qualsevol cas, s’han de dirigir al compliment dels 

objectius del Pla anual d’ocupació corresponent i integrar-se en els àmbits de l’Estratègia espanyola d’ocupació 

2012-2014. El Pla anual de política d’ocupació per a 201284 concreta els objectius de l’Estratègia espanyola 

d’ocupació que s’han d’assolir en el conjunt de l’Estat i les comunitats autònomes per a aquest any així com els 

indicadors per mesurar el compliment de l’execució de les polítiques actives d’ocupació. Els objectius prioritaris 

del Pla que tant l’Estat com les comunitats autònomes han de desenvolupar són: 

 Reduir la taxa d’atur juvenil.  

 Millorar l’ocupabilitat de la resta de col·lectius afectats per l’atur.  

 Donar suport als emprenedors a través de mesures que contribueixin a crear ocupació i possibilitar el mante-

niment al mercat de treball.  

 Accentuar la col·laboració públicoprivada per potenciar els mecanismes de cerca d’ocupació per part dels atu-

rats. 

 Desenvolupar mesures per a col·lectius específics amb atenció especial a les persones amb discapacitat.  

 Lluita contra el frau per aflorar l’ocupació que es fa al marge de la protecció dels drets dels treballadors i del 

compliment de les obligacions per la Seguretat Social. 

L’aprovació del Pla es fa conjuntament amb la distribució de fons entre les diferents comunitats autònomes amb 

competència executiva en matèria de polítiques d’ocupació. Dels 5.807 milions d’euros inicialment pressupostats 

per finançar mesures de formació i foment de l’ocupació, les comunitats autònomes en gestionen 1.318 (dels 

                                                           
80 Disposició Transitòria 6ª de la Llei 45/2002 en relació amb l’article 228.4 de la LGSS. 
81 La Llei 3/2012 no té en compte l’Acord de 25.01.2012 pel qual els agents socials recorden la necessitat de prorrogar el IV Acord Nacional 

sobre formació professional per a l’ocupació.  
82 Reial decret 395/2007 de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació. BOE núm. 87, 

d’11.04.2007. 
83 En aquest mateix sentit, el Reial decret llei 3/2012 i l’Ordre ESS/1726/2012 de 2 d’agost modifiquen l’Ordre TAS/718/2008, per la qual 

es desenvolupa, en matèria de formació d’oferta, el Reial decret 395/2007.  

L’Ordre ESS/1726/2012 aprofita per modificar altres aspectes de l’Ordre 718/2008 en relació amb la determinació dels costos finançables 

de la formació; amb les prescripcions en matèria de formació certificable i per la tramitació de les subvencions en aquest àmbit a dotar-la de 

major agilitat, objectivitat i transparència. 
84 Resolució de 24 de juliol de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 6 de juliol 

de 2012, pel qual s'aprova el Pla anual de política d'ocupació per al 2012. BOE núm. 186, de 04.08.2012. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-7573&tn=1&p=20070512&acc=Elegir
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10474.pdf
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 quals, Catalunya 191 milions) d’acord amb els criteris aprovats per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers La-

borals de maig de 2012.85 Així mateix, es distribueixen entre les comunitats autònomes les subvencions per fi-

nançar el cost imputable a la contractació de 1.500 promotors d’ocupació i 1.500 orientadors de la Xarxa 

d’Oficines d’Ocupació.86 

La Llei de pressupostos generals per al 201387 fa una reserva de crèdit en favor del Servei Públic d’Ocupació es-

tatal en relació amb la gestió de les actuacions següents:  

 Accions i mesures l’execució de les quals afecti un àmbit geogràfic superior al d’una comunitat autònoma i 

que exigeixin la mobilitat geogràfica de les persones aturades o treballadores participants a una altra comuni-

tat autònoma diferent a la seva o a un altre país i faci falta una coordinació unificada. 

 Acciones i mesures dirigides tant a les persones demandants d’ocupació com a les persones ocupades per a 

la millora de la seva ocupació a través de la col·laboració del Servei Públic d’Ocupació estatal amb òrgans de 

l’Administració General de l’Estat o els seus organismes autònoms, per a la realització d’accions formatives, 

entre d’altres, que tinguin com a objectiu la generació d’ocupació de qualitat i la millora d’oportunitats de les 

persones treballadores, en particular quan es desenvolupin en el marc de plans, estratègies o programes 

d’àmbit estatal, i execució d’obres i serveis d’interès general i social relatives a competències exclusives de 

l’Estat. 

 Accions i mesures d’intermediació i polítiques actives d’ocupació l’objectiu de les quals sigui la integració la-

boral de treballadors immigrants, fetes als seus països d’origen, facilitant l’ordenació dels fluxos migratoris. 

 Programes que s’estableixin amb caràcter excepcional i durada determinada, l’execució dels quals afecti a tot 

el territori nacional, essent imprescindible la seva gestió centralitzada als efectes de garantir-ne l’efectivitat, 

així com idèntiques possibilitats d’obtenció i gaudi a tots els beneficiaris potencials. 

No obstant les competències assumides per les comunitats autònomes en matèria de treball, formació i ocupa-

ció, la reserva de crèdit en favor del Servei Públic d’Ocupació estatal implica que aquests fons no es distribuiran 

territorialment entre les comunitats autònomes.  

El Govern de la Generalitat anuncia la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta previsió, atès 

que s’exclou la Generalitat, sense tenir en compte que l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que aquesta 

ha de participar en els plans o les activitats de formació que superin l’àmbit territorial de Catalunya, així com en la 

determinació del caràcter no territorialitzable de les subvencions estatals i en la seva gestió i tramitació.88 

El Reial decret llei 3/2012 i la Llei 3/2012 preveuen també el desenvolupament d’un nou marc legal de mesures 

estatals de polítiques actives d’ocupació per a les persones amb discapacitat i que, en un termini de 12 mesos, el 

Govern elaborarà un projecte de llei de promoció de la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. 

El capítol II recull mesures per fomentar la contractació indefinida i la creació d’ocupació que intenten afavorir les 

pimes i les persones joves. Una de les novetats més destacades és la creació del nou contracte de treball per 

temps indefinit de suport als emprenedors. Es tracta d’un contracte per temps indefinit i a temps complet, però 

amb un període de prova d’un any. Està limitat a empreses de menys de cinquanta treballadors i es preveu un 

important règim d’incentius fiscals i de bonificacions de les quotes de la Seguretat Social. A més, aquest contrac-

te és compatible amb el cobrament d’un 25% de la prestació d’atur pendent de cobrar.  

També amb l’objectiu de crear ocupació es reforma el règim jurídic del contracte a temps parcial i del contracte a 

domicili. En el contracte a temps parcial s’elimina la prohibició de fer hores extraordinàries. Pel que fa al contrac-

te a domicili, passa a anomenar-se treball a distància per acollir formes noves de teletreball.  

                                                           
85 Ordre ESS/2044/2012, de 24 de setembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic de 2012, per a la seva ges-

tió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos gene-

rals de l’Estat. BOE núm. 232, de 27.09.2012. 
86 Ordre ESS/1919/2012 (BOE núm. 220, de 12.09.2012) en relació amb els orientadors i Ordre ESS/2018/2012 (BOE núm. 231, de 

25.09.2012) en relació amb els promotors d’ocupació. Del total pressupostat en l’àmbit estatal per aquestes dues ordres, 4.987.500€ cor-

responen a la contractació de 150 orientadors a Catalunya i 2.493.750€ corresponen a la contractació de 150 promotors d’ocupació a Cata-

lunya.   
87 Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals per a l’Estat per a l’any 2013. BOE núm. 312, de 28.12.2012. 
88 Acord de Govern de 19.03.2013. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12120
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12120
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12120
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15651


MERCAT DE TREBALL 

82 

D’altra banda, es deroga la possibilitat de fer contractes de foment de la contractació indefinida creats per la dis-

posició addicional 1ª de la Llei 12/2001.89  

S’escurça a 31.12.2012 (enlloc de 30.08.2013) la fi de la suspensió de la prohibició de l’encadenament de con-

tractes segons la qual s’adquireix la condició de fix per la concatenació de contractes temporals per una durada 

superior a 24 mesos dins un període de 30 mesos. 

Pel que fa al règim de bonificacions i incentius fiscal, l’objectiu és dirigir-lo únicament a empreses de menys de 

cinquanta treballadors bé per la transformació de contractes de pràctiques, de relleu, o de substitució de l’edat 

de jubilació en contractes indefinits o bé per la contractació indefinida a través de la nova modalitat contractual 

de joves entre 16 i 30 anys o aturats més grans de 45 anys. 

Malgrat que les exposicions de motius del Reial decret llei 3/2012, de la Llei 3/2012 i del posterior Reial decret 

llei 20/201290 assenyalen que l’objectiu de la reforma és la supressió general del dret empresarial a bonificaci-

ons en les quotes a la Seguretat Social, l’extensa llista d’excepcions limita l’efectivitat real de l’objectiu anunciat.  

Altres aspectes destacables als efectes d’aquest subapartat són l’anunci d’una nova regulació de les empreses 

d’inserció i el compromís del Govern per avaluar les polítiques actives d’ocupació. 

Pel que fa a les prestacions d’atur, al llarg de l’any s’han introduït diverses modificacions. Per efecte del Reial de-

cret llei 3/2012 i la Llei 3/2012, es prorroga91  la reposició del dret a la prestació d’atur en casos d’expedients de 

regulació d’ocupació suspensius o de reducció de jornada amb posterior extinció i s’incrementa, per als homes de 

fins 30 anys i les dones de fins a 35 anys, el límit màxim de l’import de la prestació d’atur pendent de cobrar que 

es pot capitalitzar, passant del 80% fins el 100%.   

Les modificacions més destacables en la protecció per atur s’introdueixen a través del Reial decret llei 20/2012 

de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat. Aquesta norma introdueix res-

triccions importants per a les prestacions i subsidis nascuts a partir de l’entrada en vigor del Reial decret llei (juli-

ol del 2012). Així, es redueix l’import de la prestació contributiva que a partir del dia cent vuitanta-u serà del 50% 

de la base reguladora enlloc del 60%. A més, l’entitat gestora deixa de fer-se càrrec del 35% de la cotització a la 

Seguretat Social i, en conseqüència, durant la percepció de la prestació el treballador cotitzarà pel 100%, que se 

li descomptarà de la prestació. D’altra banda, es modifica el mode de determinació de l’import màxim i mínim de 

la prestació d’atur quan l’ocupació perduda era a temps parcial que es farà tenint en compte la mitjana d’hores 

treballades els últims 180 dies.  

En les prestacions assistencials, se suprimeix el subsidi per a més grans de 45 anys que esgotin una prestació 

contributiva de 720 dies i augmenta a 55 l’edat que donava dret al subsidi per a més grans de 52 anys. Així ma-

teix, s’endureix el requisit de manca de rendes atès que el càlcul es fa aplicant el 100% de l’interès legal del diner 

al patrimoni del sol·licitant, enlloc del 50% com fins ara. Es generalitza per a tots els supòsits de percepció del 

subsidi la utilització del mínim de cotització com a base de cotització, eliminant per tant el 125% per a més grans 

de 55 anys, abans 52. 

S’endureixen els requisits d’accés a la renda activa d’inserció atès que cal haver esgotat una prestació o subsidi, 

(excepte quan sigui per causa d’una sanció), mentre que fins ara el requisit era no haver percebut prestació ni 

subsidi, estar inscrit un any i no tenir rendes superiors al 75% del salari mínim interprofessional. Així mateix, 

s’exigeix l’acreditació de la cerca activa de feina, sense haver refusat cap oferta adequada ni existir negativa a 

participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional o altres per 

augmentar l’ocupabilitat. Si bé el Reial decret llei 3/2012 va establir que la sortida a l’estranger interromp la ins-

cripció com a demandant d’ocupació i s’exigiria un nou període de 12 meses ininterromputs des de la nova ins-

cripció, després que la Comissió Europea considerés desproporcionada aquesta mesura,92 s’ha modificat nova-

ment la regulació de la renda activa d’inserció per aclarir que no es considera interrompuda la inscripció quan el 

sol·licitant acrediti que la sortida a l’estranger s’ha produït per matrimoni o naixement de fill, defunció o malaltia 

greu del cònjuge o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat o pel compliment d’un deure inexcusa-

                                                           
89 Que perd la seva raó de ser atès que es generalitza a tots els acomiadaments improcedents la indemnització de 33 dies amb un màxim de 

24 mensualitats. 
90 Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. BOE núm. 

168, de 14.07.2012. 
91 Es prorroga per als expedients de regulació produïts entre 1.1.2012 i 31.12.2012 i les extincions produïdes entre 12.02.2012 i 

31.12.2013. Amb posterioritat, el Reial decret llei 1/2013 amplia aquesta possibilitat per als expedients produïts entre 01.01.2012 i 

31.12.2013 i les extincions produïdes entre 12.2.2012 i 31.12.2014.  
92 Com a conseqüència de la resposta del senyor Andor al Parlament Europeu en nom de la Comissió Europea. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2012-007184&language=ES
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 ble de caràcter públic i personal, i sempre que l’estada hagi estat igual o inferior a 15 dies. Tampoc interromp la 

inscripció la sortida a països de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa per a la cerca o realització de feina, perfeccio-

nament professional o cooperació internacional, i sempre que l’estada sigui inferior a 90 dies.93 

En cas de compatibilitzar el treball a temps parcial amb la percepció d’una prestació o subsidi, s’estableixen els 

casos i els imports a deduir de la prestació o subsidi.   

Aquesta regulació limitativa de les prestacions és paral·lela al reforçament de les obligacions dels sol·licitants i 

beneficiaris (entre d’altres, quan se’ls exigeixi per part dels serveis públics d’ocupació, hauran d’acreditar les ac-

tuacions dirigides a la cerca activa d’ocupació, la reinserció laboral o la millora de l’ocupabilitat. L’incompliment 

d’aquesta acreditació es considera incompliment del compromís d’activitat i pot donar lloc a l’inici del procedi-

ment sancionador), a la intensificació de les facultats de control del frau per part de l’entitat gestora (que pot 

suspendre l’abonament de la prestació si aprecia indicis suficients de frau) i a l’augment de les sancions adminis-

tratives.  

Com a complement de les reformes aprovades, s’aprova el Pla de lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la 

Seguretat Social 2012-2013 que té els objectius següents:  

 Impulsar l’aflorament de l’ocupació irregular, amb un efecte regularitzador de les condicions de treball i de 

generació de recursos econòmics al Sistema de la Seguretat Social pel pagament de cotitzacions socials. 

 Corregir l’obtenció i el gaudi en frau de llei de prestacions d’atur, particularment en aquells supòsits en què 

es constitueixen empreses fictícies per poder accedir a les prestacions o on es compatibilitza de manera irre-

gular la seva percepció amb el treball per compte d’altri o per compte propi. 

 Aflorar possibles situacions fraudulentes, principalment en casos de falta d’alta en la Seguretat Social de tre-

balladors que efectivament presten serveis a les empreses, en l’accés i la percepció d’altres prestacions del 

sistema de la Seguretat Social. 

 Combatre els supòsits d’aplicació indeguda de bonificacions o reduccions de cotitzacions empresarials a la 

Seguretat Social. 

En desenvolupament del Pla s’aprova la Llei 13/201294 que modifica l’Estatut dels Treballadors, la Llei general de 

la Seguretat Social, la Llei ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, entre d’altres, per possibilitar 

la detecció dels supòsits d’ocupació irregular i frau a la Seguretat Social així com la seva sanció i correcció. 

Es prorroga fins al febrer de 2013 el Programa PREPARA iniciat amb el Reial decret llei 1/2011, prèviament ja re-

novat a l’agost i al desembre del 2011,95 i s’hi introdueixen diverses modificacions amb l’objectiu de dirigir-lo al 

col·lectiu de persones aturades que, no tenint dret a altres prestacions o subsidis, tinguin càrregues familiars o si-

guin aturats de llarga durada. S’especifica que aquest programa no forma part del sistema de protecció per atur, 

sinó que es configura com un mecanisme de protecció addicional que s’integra en l’àmbit de les polítiques actives 

d’ocupació. Entre les modificacions que s’introdueixen destaquen les següents: 

 S'afegeix com a requisit per ser beneficiari estar inscrit coma demandant d'ocupació més de 12 mesos en els 

últims 18 mesos o tenir responsabilitats familiars.  

 S'inclou, també per a la determinació de la condició de persona beneficiària, el còmput de la renda dels pares 

en cas de conviure-hi. 

                                                           
93 Reial decret 1484/2012, de 29 d’octubre, sobre les aportacions econòmiques que han de fer les empreses amb beneficis que facin aco-

miadaments col·lectius que afectin treballadors de cinquanta o més anys. BOE núm. 261, de 30.10.2012.  
94 Llei 13/2012, de 26 de desembre, de lluita contra l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social. BOE núm. 311, de 27.12.2012.  
95 Reial decret llei 23/2012 de 24 d'agost, pel qual es prorroga el Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva 

protecció per desocupació (BOE núm. 204, de 25.8.2012). Desenvolupat per Resolució de 30.8.2012, del Servei Públic d’Ocupació estatal, 

per la qual es determina la forma i terminis de presentació de sol·licituds i de tramitació per a la concessió d’ajuts econòmics 

d’acompanyament establerts pel RDLL 23/2012 (BOE núm. 211, d’01.09.2011). 

Les anteriors pròrrogues es van fer a través del Reial decret llei 10/2011 i el Reial decret llei 20/2011.  

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15596.pdf
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 S'incrementa l'ajut, del 75% al 85% de l'IPREM, per a aquells beneficiaris que acreditin tres o més persones al 

seu càrrec.  

 S'amplien les incompatibilitats amb altres rendes assistencials.  

 S'exigeix que el sol·licitant acrediti haver buscat activament ocupació o haver fet actuacions per incrementar 

la seva ocupabilitat durant el mes que transcorre d'ençà de la pèrdua d'altres prestacions fins la sol·licitud. 

S’aproven mesures laborals i de Seguretat Social per pal·liar els danys produïts pels incendis forestals i altres ca-

tàstrofes naturals ocorreguts en diverses comunitats autònomes,96 entre les quals vàries localitats de Catalu-

nya.97 Entre aquestes, s’acorda que els expedients de regulació d’ocupació aprovats com a conseqüència directa 

d’aquests danys tindran la consideració de provinents d’una situació de força major; s’aprova una moratòria sen-

se interès d’un any en matèria de cotització a la Seguretat Social. 

Es convoquen subvencions a entitats sense ànim de lucre per a accions d’orientació professional per a l’ocupació 

i assistència per a l’autoocupació.98 

Es convoquen subvencions per a la realització d’un programa de formació i inserció laboral de demandants 

d’ocupació en tecnologies de la informació i de les comunicacions99 i per a l’execució d’un programa específic 

d’àmbit estatal de qualificació i millora de l’ocupabilitat de joves menors de 30 anys.100   

Així mateix, es convoquen subvencions en l’àmbit de la col·laboració amb òrgans de l’Administració general de 

l’Estat que contractin treballadors aturats per a la realització d’obres i serveis d’interès general.101  

Es convoquen subvencions en règim de concessió directa per finançar l’acció “La teva primera feina EURES” amb 

l’objectiu de donar suport a la mobilitat laboral dels joves a través de processos de selecció d’ofertes gestionades 

per la Xarxa de Serveis Públics d’Ocupació Europeus (Xarxa EURES).102  

Finalment cal fer esment de la Sentència del Tribunal Constitucional 244/2012 de 18 de desembre de 2012 dic-

tada en el conflicte positiu de competència plantejat pel Govern de la Generalitat en relació amb el Reial decret 

1046/2003, que regula el subsistema de formació professional contínua.103 La Sentència conclou que el sistema 

centralitzat de gestió dels ajuts en matèria de formació contínua no vulnera les competències de les comunitats 

autònomes. 

Àmbit autonòmic 

S’aprova el Pla general d’ocupació de Catalunya- Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020 (ECO 2012-

2020),104 elaborat amb la participació de les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats municipalistes 

                                                           
96 Llei 14/2012, de 26 de desembre, per la qual s’aproven mesures urgents per a pal·liar els danys produïts pels incendis forestals i altres ca-

tàstrofes naturals ocorreguts en diverses comunitats autònomes. BOE núm. 311, de 27.09.2012 que prové de la tramitació parlamentària del 

Reial decret llei 25/2012 que amb el mateix títol es va publicar al BOE núm. 217, de 08.09.2012. 
97 Desenvolupada per l’Ordre INT/2269/2012, de 23 de octubre, per la qual es determinen els municipis als quals són d’aplicació les mesu-

res previstes pel Reial decret llei 25/2012. 
98 Resolució d’1 de febrer de 2012, del Servei Públic d’Ocupació, per la qual s’actualitzen per a 2012 els imports màxims constitutius de 

l’import de les subvencions, per a la realització d’accions d’orientació professional per a l’ocupació i assistència per a l’autocupació a entitats 

col·laboradores sense ànim de lucre. BOE núm. 47, de 24.02.2012. 
99 Resolució de 28 d’agost de 2012, del Servei Públic d’Ocupació estatal, per la qual es convoquen subvencions en l’any 2012, per a la realit-

zació d’un programa de formació i inserció laboral de demandants d’ocupació en tecnologies de la informació i de les comunicacions. BOE 

núm. 231, de 25.09.2012. 
100 Resolució d’11 d’octubre de 2012, del Servei Públic d’Ocupació estatal, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió, amb càr-

rec a l’exercici pressupostari de 2012, de subvencions públiques per a l’execució d’un programa específic d’àmbit estatal de qualificació i mi-

llora de l’ocupabilitat de joves menors de 30 anys en aplicació de l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de març. BOE núm. 249, de 16.10.2012. Per 

Resolució de 26 d’octubre de 2012 s’acorda la tramitació per urgència, per la qual tots els terminis es redueixen a la meitat excepte els rela-

tius a la presentació de sol·licituds i recursos. 
101 Resolució de 23 d’octubre de 2012, del Servei Públic d’Ocupació estatal per la qual es convoquen subvencions en l’àmbit de la 

col·laboració amb òrgans de l’Administració General de l’Estat que contractin treballadors aturats per a la realització d’obres i serveis d’interès 

general. BOE núm. 257, de 25.10.2012. 
102 Reial decret 1674/2012, de 14 de desembre, pel qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques 

destinades al finançament de l’acció “La teva primera feina EURES”. BOE núm. 301, de 15.12.2012. 
103 Derogat pel Reial decret 395/2007 contra el qual la Generalitat també va formular conflicte de competència, pendent de resoldre en el 

moment de redactar aquest apartat. 
104 Pla general d’ocupació. Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020. Acord del Govern de 21.02.2012. BOPC núm. 264, de 

05.03.2012. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15597
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15597
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15142
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15142
http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/_fitxers/Pla_general_ocupacio_2012_2010.pdf
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 representades al Servei d’Ocupació de Catalunya partint de la Diagnosi elaborada el 2011. L’ECO 2012-2020 és 

l’instrument de planificació on es determinen els criteris i les directrius de la política ocupacional i que assenyala 

els principals canvis crítics que ha de dur a terme el sistema ocupacional per tal de millorar l’eficiència en la pres-

tació dels serveis que té encomanats.  

L’ECO 2012-2020 té com a referents l’Estratègia Europa 2020, el Programa nacional de reformes 2011 i 

l’Estratègia espanyola d’ocupació i s’emmarca en els objectius del Pla de Govern de la Generalitat 2012-2014 i 

en el Pla departamental del Departament d’Empresa i Ocupació. 

L’objectiu principal de l’Estratègia és millorar l’ocupabilitat de les persones treballadores i la competitivitat de les 

empreses catalanes a través de les diferents polítiques actives d’ocupació. Les àrees d’actuació per a la conse-

cució d’aquest objectiu són les següents: consolidar una xarxa integrada d’orientació, dissenyar una oferta forma-

tiva flexible, impulsar els programes i accions que permetin combinar els itineraris d’inserció amb l’adquisició 

d’experiència laboral en un entorn real de treball i facilitar el procés d’integració dels subsistemes de formació 

professional i els sistemes d’acreditació de competències professionals. 

Les línies estratègiques de l’ECO 2012-2020 són: 

 Adaptar les polítiques d’ocupació als col·lectius, territoris i sectors. 

 Impulsar el procés d’integració de les polítiques actives d’ocupació i les passives. 

 Fer de la cartera de serveis d’ocupació un instrument de qualitat adaptat a les necessitats de les empreses i 

de les persones. 

 Consolidar el sistema públic d’ocupació com a prestador de serveis en xarxa adreçats a la ciutadania i a les 

empreses catalanes. 

 Participar activament en les estratègies de desenvolupament territorial. 

 Impulsar la internacionalització del SOC i la mobilitat de la població activa 

 Desenvolupar una estratègia d’innovació que permeti dissenyar polítiques d’ocupació pròpies i adaptades al 

context socioeconòmic català 

 Generar coneixement de les polítiques d’ocupació a través de la seva avaluació. 

Cada una d’aquestes línies es desenvolupa amb diferents objectius i amb un sistema d’indicadors estratègics que 

sintetitzen el nivell d’assoliment del que es vol aconseguir i dels canvis que es pretenen aconseguir.  

L’ECO 2012-2020 identifica els col·lectius, sectors i territoris d’atenció prioritària. Els col·lectius són els joves de 

menys de 30 anys, les persones de més de 45 anys, les persones amb baixos nivells de qualificació, i les perso-

nes en situació d’atur de llarga durada i/o sense cobertura econòmica, les persones en risc d’exclusió social, per-

sones amb discapacitat i les persones en situació d’atur que provenen de sectors especialment afectats per la 

crisi econòmica. Els sectors prioritaris són els sectors productius amb altes necessitats de llocs de treball per re-

posició i els sectors generadors d’ocupació. Pel que fa als territoris, la Diagnosi sintetitza la informació des del 

punt de vista territorial en funció de la taxa d’atur registral i la ràtio de places PAO per demandants d’ocupació. 

En desenvolupament de l’ECO 2012-2020 s’aprova el Pla de desenvolupament de polítiques actives 2012-2013 

per combatre l’atur i millorar l’ocupabilitat de les persones. El Pla s’estructura bàsicament en una Carta de ser-

veis genèrics del Servei d’Ocupació de Catalunya i tot un seguit de serveis específics adreçats a col·lectius, sec-

tors, territoris i per a la innovació i la modernització. 

Aquests dos documents s’integren en l'Estratègia Catalunya 2020. Acord estratègic per a la competitivitat de 

l’economia catalana i la millora de l’ocupació (ECAT 2020), que s’aprova com a full de ruta del Govern per a la re-

activació econòmica i la reorientació del model productiu. L’ECAT 2020 s’estructura en vuit eixos estratègics que 

marquen l’orientació de les polítiques de competitivitat a llarg termini: 
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  Millorar l’ocupabilitat de les persones, en especial a través de l’orientació professional i la formació. 

 Millorar el funcionament del mercat laboral. 

 Facilitar l’accés de les empreses al finançament. 

 Promoure la reorientació estratègica de les empreses. 

 Promoure l’emprenedoria. 

 Impulsar la transició cap a una economia més eficient en l’ús dels recursos. 

 Impulsar la modernització de l’Administració i la simplificació administrativa. 

 Impulsar les infraestructures estratègiques que necessita el teixit productiu. 

Cadascun d’aquests eixos es desenvolupa en diversos objectius operatius, amb propostes concretes i quantifica-

des anualment, que han de tenir una incidència directa en els àmbits prioritaris següents, definits en correspon-

dència amb les prioritats i iniciatives emblemàtiques de l’Estratègia Europa 2020: l’ocupació i la formació; la co-

hesió social; la innovació i el coneixement; el dinamisme empresarial; la internacionalització i l’economia verda. 

Aquests objectius s’han de revisar anualment arran d’un procés d’avaluació basat en un sistema d’indicadors.  

L’ECAT 2020 s’emmarca en un escenari de consolidació pressupostària i de limitació del sistema de finançament 

de Catalunya i posa de manifest el compromís de fomentar el diàleg i la col·laboració amb els agents econòmics i 

socials per fer front als reptes de l’economia catalana en el context actual.  

El Govern sorgit de la legislatura iniciada després de les eleccions de novembre de 2012 posa de manifest el 

manteniment dels compromisos adquirits amb l’aprovació de l’ECAT 2020.105  

La política d’ocupació ha estat també objecte de debat parlamentari. Diverses mocions i resolucions aprovades 

enguany en seu parlamentària se n’ocupen. Cal destacar la Moció 69/IX, sobre l’estratègia amb relació a 

l’ocupació i els emprenedors; la Moció 108/IX, sobre les polítiques contra l’atur; la Moció 106/IX, sobre el suport 

a les entitats del tercer sector social i el garantiment del programa d’orientadors i promotors de les oficines de 

treball de la Generalitat i dels llocs de treball del mercat laboral protegit i les resolucions següents: Resolució 

523/IX, sobre emprenedoria, polítiques actives i formació ocupacional; Resolució 645/IX, sobre la gestió integral 

de les polítiques d’inclusió social i inserció laboral; Resolució 649/IX, sobre els recursos dels pressupostos gene-

rals de l’Estat destinats a autoocupació, emprenedoria i el desenvolupament i Resolució 650/IX, sobre la defensa 

davant del Govern de l’Estat del manteniment i la consolidació dels plans, els programes i les mesures de suport 

als desocupats. 

Durant l’any s’han aprovat les convocatòries específiques següents.  

Orientació i inserció 

 Accions d’orientació i acompanyament a la inserció.106 L’objectiu d’aquesta línia de subvencions és oferir a 

les persones demandants de feina un servei de suport a la inserció complementari al servei d’assessorament 

i orientació realitzat a les oficines de treball que els permeti identificar i desenvolupar aquelles competències 

necessàries per incorporar-se de nou al mercat de treball.  

Foment ocupació 

                                                           
105 Compareixença del conseller d’Empresa i Ocupació davant del Ple del Parlament el 13.02.2013.  
106 Ordre EMO/250/2012, de 28 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre la convocatòria per a l'any 2012 per a la 

concessió de subvencions per a la realització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació. 

DOGC num. 6207, de 05.09.2012. 

http://www.parlament.cat/activitat/dspcp/transcripcions/09_inter_ocupacio.pdf
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  Programes de col·laboració social en administracions públiques amb persones perceptores de prestacions 

d’atur.107  

Desenvolupament local 

 Projecte Treball als barris.108 Amb aquest programa dóna suport de manera prioritària als barris i a les àrees 

urbanes que, per les seves característiques, requereixen d’una atenció especial de l’Administració per tal de 

millorar-les des del punt de vista ocupacional, social i econòmic amb l’objectiu d’estimular-hi la creació de 

l’activitat econòmica i la generació d’ocupació, i desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat 

de vida de les persones que hi resideixen, a través de projectes de caràcter integrat. 

 Projecte de Treball a les 7 comarques.109 Amb aquest programa es promou la realització de projectes ocupa-

cionals i de desenvolupament local a les comarques de l'Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars Jussà, la 

Ribera d’Ebre, el Ripollès i la Terra Alta, que tenen una major necessitat de reactivació econòmica, amb 

l’objectiu d’estimular-hi la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació de manera que sigui possi-

ble desenvolupar un entorn socioeconòmic que afavoreixi la permanència de la població al territori. 

 Suport al desenvolupament local.110 Programes que tenen per objectiu permetre a les entitats locals en coo-

peració amb els agents rellevants del territori, diagnosticar, planificar, programar, coordinar, comunicar, inte-

grar i executar les mesures que vulguin posar en marxa en el marc d’un desenvolupament socioeconòmic el 

més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible i el disseny d’accions específiques tant per intervenir 

sobre les persones en atur, com sobre el teixit productiu local, especialment el pertanyent a sectors estratè-

gics per al territori, mitjançant accions d’identificació de potencialitats i l’acompanyament i suport a les em-

preses de cada territori. Inclou tres línies: el programa de suport i acompanyament a la planificació estratègi-

ca; el programa de foment al desenvolupament local i el programa relatiu als agents d’ocupació i desenvolu-

pament local. 

Joves 

 Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació".111 Programa 

de formació en alternança amb el treball que dóna suport a l’experiència pràctica de les persones joves 

d’entre 16 i 25 anys desocupades. Combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, for-

mació i adquisició d’experiència professional en empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empre-

ses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu. 

Persones discapacitades 

 Programa Treball amb Suport de persones amb discapacitat i/o malaltia mental en el mercat ordinari de tre-

ball.112 Té una doble finalitat, fomentar la contractació de persones amb discapacitat i/o malaltia mental que 

necessitin suport per al desenvolupament al seu lloc de treball i fomentar la contractació de professionals 

que prestin aquests suports en el lloc de treball o per al seu manteniment, si ja estan contractats. 

                                                           
107 Ordre EMO/396/2012, de 29 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rea-

lització d'actuacions de foment de l'ocupació, mitjançant programes de col·laboració social en administracions públiques, amb persones per-

ceptores de prestacions d'atur, i s'obre la convocatòria per a l'any 2012. DOGC núm. 6267, de 04.12.2012. 
108 Ordre EMO/314/2012, de 8 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als terri-

toris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als barris, i s'obre la convocatòria per a l'any 2012. DOGC 

22.10.2012. Modificada per Ordre EMO/375/2012, de 16 de novembre. DOGC núm. 6260, de 23.11.2012. Import màxim ampliat per Reso-

lució EMO/2636/2012, de 28 de novembre. DOGC núm. 6268, de 05.12.2012 
109 Ordre EMO/337/2012, de 10 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als ter-

ritoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a les 7 comarques, i s'obre la convocatòria per a l'any 2012. 

DOGC 05.11.2012. Modificada per Ordre EMO/374/2012, de 16 de novembre. DOGC núm. 6260, de 23.11.2012 
110 Ordre EMO/349/2012, de 31 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als 

programes de suport al desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a l'any 2012. DOGC núm. 6251, de 12.11.2012. Import màxim 

ampliat per Resolució  EMO/2556/2012, de 21 de novembre. DOGC núm. 6261, de 26.11.2012. 
111 Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rea-

lització del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació" i s'obre la convocatòria per a l'any 

2012 i la convocatòria anticipada per al 2013. DOGC núm. 6229, de 09.10.2012.  
112 Ordre EMO/360/2012, de 30 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa 

Treball amb suport de persones amb discapacitat i/o malaltia mental en el mercat ordinari de treball, i s'obre la convocatòria per a l'any 2012. 

DOGC núm. 6254, de 15.11.2012 
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 Programa d'orientació i acompanyament a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental 

de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació.113 

 Unitats de suport a centres especials de treball.114 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 els centres especials de treball. 

 Foment integració laboral en centres especials de treball.115 Se subvenciona el manteniment de llocs de tre-

ball de persones amb discapacitat en centres especials de treball. 

Qualificació professional 

 Accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors i treballadores desocupats i desocupa-

des.116 Es dirigeix tant a entitats de formació públiques o privades com administracions locals i entitats ads-

crites o vinculades. 

 Formació d’oferta adreçada prioritàriament a treballadors ocupats.117 Té per finalitat oferir una formació ajus-

tada a les necessitats del mercat de treball que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de 

les empreses i les aspiracions de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, capa-

citant-los per a l’acompliment qualificat de les diferents professions i per a l’accés a l’ocupació. La promou el 

Consorci per la formació contínua de Catalunya. 

 Forma i insereix.118 És la reformulació del Programa Forma i contracta. S’inclou dins la formació d’oferta 

adreçada prioritàriament a persones en situació d’atur i consisteix en concret en formació amb compromís de 

contractació. Es distribueix en tres línies: la línia 1 està dirigida a empreses amb una necessitat de contracta-

ció immediata de persones formades; la línia 2 està dirigida a centres de formació amb capacitat d’inserir els 

alumnes formats i la línia 3 està dirigida a empreses de treball temporal amb competència per posar a dispo-

sició els alumnes formats. 

 Formació i contractació de persones en situació d’atur de llarga durada.119 És un programa de formació en 

alternança amb el treball adreçat a persones desocupades de llarga durada no perceptores de prestacions 

i/o subsidis que combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació, adquisició 

d’experiència professional en empreses i que facilita la seva inserció laboral a les empreses i fomenta el seu 

retorn als sistemes ocupacionals i d’intermediació laboral. 

                                                           
113 Ordre EMO/357/2012, de 5 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rea-

lització del Programa d'orientació i acompanyament a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental de la Od'orientació per 

a l'Ocupació i s'obre la convocatòria per a l'any 2012. DOGC núm. 6253, de 14.11.2012. Import màxim modificat per Resolució 

EMO/2816/2012, de 12 de desembre. DOGC núm. 6276, 18.12.2012. 
114 Ordre EMO/66/2012, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la rea-

lització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal i social de les persones amb 

discapacitat als centres especials de treball, i s'obre la convocatòria per a l'any 2012. DOGC núm. 6095, de 26.03.2012. Import màxim modi-

ficat per Resolució EMO/2366/2012, de 30 d'octubre. DOGC núm. 6250, de 09.11.2012. 
115 Ordre EMO/65/2012, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de la subvenció destinada al foment 

de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i es publica l'import màxim per a l'any 2012. DOGC 

núm. 6095, de 26.03.2012. Imports màxims ampliats per Resolució EMO/2365/2012, de 29 d'octubre. DOGC núm. 6250, de 09.11.2012. 

Ordre EMO/347/2012, de 29 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris destinats al man-

teniment de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, i es publica l'import màxim de caràcter excepcional i no recurrent 

per a l'any 2012. DOGC núm. 6250, de 09.11.2012. 
116 Ordre EMO/286/2012, de 21 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre la convocatòria de subvencions per a la 

realització d'accions de formació d'oferta adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d'Ocupació de 

Catalunya per a l'any 2012 (FOAP 2012). DOGC núm. 6227, de 05.10.2012. Modificada per Ordre EMO/367/2012, de 31 d'octubre. DOGC 

núm. 6257, de 20.11.2012 
117 Ordre EMO/212/2012, de 13 de juliol, per la qual es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l'ocupació 

en matèria de formació d'oferta adreçada prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, s'estableixen les bases reguladores per a la con-

cessió de subvencions públiques destinades al seu finançament, i s'obre la convocatòria de 2012. DOGC núm. 6171, de 16.07.2012. Instruc-

ció de justificació aprovada per Resolució EMO/1835/2012, de 10 de setembre. DOGC núm. 6215, de 18.09.2012. 
118 Ordre EMO/284/2012, de 20 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre la convocatòria de subvencions del 

programa Forma i Insereix per a l'any 2012 (F&I 2012). DOGC núm. 6227, de 05.10.2012. Modificada per ORDRE EMO/366/2012, de 31 

d'octubre, de modificació de l'Ordre EMO/284/2012, de 20 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre la convocatò-

ria de subvencions del programa Forma i Insereix per a l'any 2012 (F&I 2012). DOGC núm. 6257, de 20.11.2012. 
119 Ordre EMO/313/2012, de 9 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la formació 

i contractació de persones en situació d'atur de llarga durada que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi i s'obre la convo-

catòria per a l'any 2012 i la convocatòria anticipada per al 2013. DOGC núm. 6237, de 22.10.2012.  
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 Altres 

 Programa d'emprenedoria i de qualificació professional, adreçat prioritàriament a joves menors de 30 anys 

en situació d'atur.120 Aquest programa té per finalitat millorar i qualificar els treballadors, amb especial aten-

ció als joves menors de 30 anys en situació d’atur, mitjançant projectes formatius que incloguin accions for-

matives d’emprenedoria, vinculades a certificats de professionalitat, o la capacitació professional regulada 

per normativa específica, ajustades a les necessitats del mercat de treball que atengui els requeriments de 

productivitat i competitivitat de les empreses i les aspiracions de promoció professional i desenvolupament 

personal dels treballadors.  

 Projectes innovadors i experimentals.121 Programa que permet implementar, experimentar i avaluar la realit-

zació de projectes ocupacionals i de desenvolupament local que puguin transferir coneixement al SOC per 

desenvolupar nous programes i actuacions ocupacionals més ajustats a la realitat actual i aplicar experiènci-

es innovadores i d’èxit a altres sectors o territoris. 

 Programes d'àmbit local de foment i assessorament a la creació d'empreses i als projectes singulars i/o expe-

rimentals de suport a la creació d'empreses.122 Té dues línies. La primera es dirigeix a ajuntaments i ens vin-

culats o dependents, consells comarcals, consorcis locals, diputacions, ens de gestió locals, entitats metropo-

litanes, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i societats públiques locals de Catalunya. La 

segona es dirigeix a les cambres de comerç de Catalunya, entitats sense afany de lucre i a les universitats o 

entitats que en depenguin per tal que desenvolupin projectes singulars i/o experimentals de suport a la crea-

ció d'empreses. 

 Subvencions a empreses d’inserció per a la realització d’accions per a la millora de l’ocupació i la inserció la-

boral dels col·lectius en risc d’exclusió social.123  

D’altra banda, s’han convocat subvencions relatives al foment de cooperatives i societats laborals,124 al foment 

de les empreses d’economia social125 i a autònoms i microempreses.126  

 

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

BORALS 

Àmbit estatal 

La normativa estatal de l’any 2012 en matèria de relacions laborals incideix fonamentalment  en la negociació 

col·lectiva, la flexibilitat interna i l’extinció dels contractes de treball. 

                                                           
120 Ordre EMO/310/2012, d'1 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques desti-

nades al finançament d'un Programa específic d'emprenedoria i de qualificació professional, adreçat prioritàriament a joves menors de 30 

anys en situació d'atur, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2012. DOGC núm. 6235, 

de 18.10.2012. Per Resolució EMO/2699/2012, de 9 de novembre, es regula la Instrucció de justificació de les subvencions públiques ator-

gades en base a aquesta Ordre. DOGC núm. 6271, de 11.12.2012. 
121 Ordre EMO/312/2012, de 8 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a 

projectes innovadors i experimentals cofinançades pel Fons Social Europeu i s'obre la convocatòria per a l'any 2012. DOGC núm. 6237, de 

22.10.2012. 

Modificada per ORDRE EMO/373/2012, de 16 de novembre. DOGC núm. 6260, de 23.11.2012. Import ampliat per Resolució 

EMO/2555/2012, de 21 de novembre. DOGC núm. 6261, de 26.11.2012. 
122 Ordre EMO/336/2012, de 29 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions de suport als 

programes d'àmbit local de foment i assessorament a la creació d'empreses i als projectes singulars i/o experimentals de suport a la creació 

d'empreses, i s'obre la convocatòria de l'any 2012. DOGC 05.11.2012. 
123 Ordre EMO/348/2012, de 5 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empre-

ses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i 

s'obre la convocatòria per a l'any 2012. DOGC núm. 6250, de 09.11.2012. 
124Ordre EMO/333/2012, de 22 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per al foment, la cooperació i la 

promoció de les empreses cooperatives i societats laborals, i s'obre la convocatòria per a l'any 2012 per presentar sol·licituds. DOGC núm. 

6245, de 02.11.2012. 
125 Ordre EMO/288/2012, de 28 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al 

finançament de les empreses de l'economia social, i s'obre la convocatòria per a l'any 2012. DOGC núm. 6229, de 09.10.2012. 
126 Ordre EMO/167/2012, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finança-

ment d'autònoms i microempreses, i s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2012 per a la línia de finançament per a autònoms i comer-

ços. DOGC núm. 6155, de 22.06.2012. 
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La negociació col·lectiva, ha estat marcada pel II Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva,127 el qual orienta 

la negociació dels convenis col·lectius, establint criteris i recomanacions per als anys 2012, 2013 i 2014 i la pos-

terior reforma laboral,128 aprovada pel Govern poc després de la subscripció del Acord, la qual ha introduït canvis 

notables en la negociació col·lectiva, ja endegats pel Reial decret llei 7/2011, de mesures urgents per a la refor-

ma de la negociació col·lectiva, ressenyat a l’edició anterior d’aquesta Memòria.  En matèria de solució extrajud i-

cial de conflictes, s’ha subscrit el V Acord sobre solució autònoma de conflictes laborals.129 

El 25 de gener de l’any 2012 els agents socials CEOE, CEPYME, COOO i UGT subscriuen el II Acord per a 

l’ocupació i la negociació col·lectiva 2012-2014, el qual consta de cinc capítols, que versen sobre els temes se-

güents: estructura de la negociació col·lectiva i flexibilitat interna; ocupació, formació, flexibilitat i drets 

d’informació i consulta i criteris en matèria salarial.  

Pel que fa a l’estructura, l’Acord fa una clara aposta a favor de la descentralització de la negociació col·lectiva per 

tal que els convenis d’àmbit sectorial propiciïn la negociació al si de l’empresa pel que fa a la jornada, funcions i 

salaris, sens perjudici d’altres alternatives complementàries, com els acords o pactes d’empresa. D’altra banda, 

assenyala la necessitat de preservar l’àmbit provincial i afavorir que aquests convenis potenciïn la flexibilitat a 

l’empresa per tal d’adaptar-se a un mercat canviant i competitiu, tenint en compte també que és l’àmbit negocial 

que té un major nombre d’empreses i treballadors/ores afectats.  Igualment, s’aposta per la flexibilitat interna 

com a eina per facilitar l’adaptació competitiva de les empreses i les persones treballadores, afavorint l’estabilitat 

i la qualitat de l’ocupació. L’Acord distingeix dos nivells d’aplicació de la flexibilitat: la flexibilitat ordinària i la flexi-

bilitat extraordinària temporal. Pel que fa a la flexibilitat  ordinària, els agents signants de l’Acord estableixen que 

el conveni col·lectiu és l’espai adequat per tal d’ordenar l’ús flexible a l’empresa del temps de treball i de la mobi-

litat funcional. Quant al temps de treball, s’assenyala que la negociació col·lectiva hauria de promoure’n 

l’ordenació i la seva concreció a l’empresa i que també hauria de fixar el còmput anual de la jornada i la distribu-

ció irregular del 10% de la jornada anual ordinària.130 De la mateixa manera, els convenis haurien de possibilitar 

el fet de disposar d’una bossa horària de cinc dies (40 hores) a l’any que podrà alterar la distribució prevista en el 

calendari anual. Pel que fa a la mobilitat funcional, l’Acord estableix que els convenis haurien de promoure els sis-

temes de classificació professional mitjançant grups professionals i divisions funcionals131 i, en aquest sentit, as-

senyala que no es considerarà la categoria professional a efectes de mobilitat funcional. En relació amb la flexibi-

litat extraordinària temporal, l’Acord es basa en tres aspectes: el temps de treball, la mobilitat funcional i la flexibi-

litat en matèria salarial. Pel que fa al temps de treball, els signants de l’Acord consideren que els convenis 

col·lectius haurien de preveure mesures de major flexibilitat quan l’empresari necessiti distribuir irregularment la 

jornada de treball més enllà del 10% o modificar el calendari laboral sobrepassant les 40 hores de la bossa horà-

ria comentada anteriorment.132 Quant a la mobilitat funcional, l’Acord estableix que els convenis la preveuran per 

a la realització de funcions diferents a les pertanyents al grup professional sempre i quan existeixin causes eco-

nòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que les justifiquin, sense que pugui superar sis mesos en un 

any o vuit mesos en dos anys. Pel que fa a la flexibilitat en matèria salarial, es considera convenient que les es-

tructures salarials tinguin complements variables en funció de la situació i resultats de l’empresa i, en aquest 

sentit, es recomana que els convenis col·lectius promoguin la racionalització de les estructures salarials. D’altra 

banda, s’assenyala que els convenis sectorials haurien de tenir en compte el paper que els convenis, pactes i 

acords d’empresa poden tenir per tal de regular o adaptar allò fixat en aquests convenis a fi i efecte de possibil i-

tar la màxima adequació a les circumstàncies específiques de l’empresa. 

En matèria d’ocupació i contractació l’Acord estableix que els convenis hauran de promocionar la contractació in-

definida, si bé les necessitats conjunturals de les empreses es podran atendre amb contractes temporals cau-

sals. L’Acord també promou la contractació de joves, els contractes fixos discontinus en les activitats estacionals i 

la jubilació parcial i el contracte de relleu com a mesura per al manteniment de l’ocupació  i rejoveniment de les 

plantilles. Pel que fa a la subcontractació, l’externalització productiva i la subrogació d’activitats, ocupació i condi-

cions de treball l’Acord recull una sèrie de mesures dirigides a facilitar la informació entre l’empresa principal i la 

                                                           
127 Resolució de 30 de gener de 2012, de la Direcció General d’Ocupació, per la qual es registra i publica el II Acord per a l’ocupació i la nego-

ciació col·lectiva 2012, 2013 i 2014. BOE núm. 31, de 06.02.2012 
128 Aprovada pel Reial decret llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. BOE núm. 36, d’11.02.2012. Convalidat 

per la Resolució de 8 de març de 2012, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial de-

cret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (BOE núm.62, de 13.03.2012) i posteriorment tra-

mitat com a Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. BOE núm. 162, de 07.07.2012  
129 Resolució de 10 de febrer de 2012, de la Direcció General d’Ocupació, per la qual es registra i publica el V Acord sobre solució autònoma 

de conflictes laborals (sistema extrajudicial). BOE núm. 46, de 23.02.2012 
130 Amb la finalitat d’evitar, en la mesura del possible, les hores extraordinàries o la contractació temporal. 
131 Tal i com assenyala també l’Acord interprofessional de Catalunya, comentat a la Memòria de l’any anterior. 
132 Per tal d’introduir aquestes mesures han d’existir causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que les justifiquin, segons 

l’article 41.1 de l’Estatut dels treballadors. Quan l’empresari hagi d’alterar el temps de treball durant la resta de vigència del conveni, haurà de 

seguir el procediment per a les modificacions substancials previst també a l’article 41 de l’Estatut. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1778.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/06/pdfs/BOE-A-2012-1778.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2076.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/13/pdfs/BOE-A-2012-3540.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/13/pdfs/BOE-A-2012-3540.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/07/pdfs/BOE-A-2012-9110.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2655.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/23/pdfs/BOE-A-2012-2655.pdf
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 usuària, així com entre l’empresa i les persones treballadores. L’Acord també inclou una sèrie de recomanacions 

per tal que, des de la negociació col·lectiva, es propiciï el caràcter voluntari i reversible del teletreball. D’altra ban-

da, assenyala que en els processos de reestructuració cal abordar les causes que els motiven, atorgant prioritat a 

la flexibilitat interna sobre altres mesures que afectin l’ocupació. D’altra banda, els agents signants de l’Acord 

consideren que la negociació col·lectiva ha de potenciar l’ús de les mesures legals previstes per als ERO de sus-

pensió i reducció temporal de la jornada, abans d’afectar els contractes de treball. A més, dóna suport als obser-

vatoris sectorials bilaterals per tal d’analitzar la competitivitat i l’ocupació de l’economia espanyola i proposar 

mesures per tal de millorar les seves debilitats. L’Acord també inclou un apartat sobre els drets d’informació, con-

sulta i participació, en el qual recomana enfortir el diàleg social sectorial amb el suport de les TIC. 

L’Acord adopta criteris en matèria salarial per als anys 2012, 2013 i 2014. Així, estableix que per a l’any 2012 

l’augment dels salaris pactats no hauria d’excedir del 0,5% amb una clàusula d’actualització aplicable al final de 

l’exercici concretada en l’excés de la taxa de variació de l’IPC general espanyol del mes de desembre sobre 

l’objectiu d’inflació del Banc Central Europeu. Per a aquells convenis col·lectius que tinguin negociades clàusules 

d’actualització salarial vigents que afectin el creixement salarial dels tres propers anys, els signants de l’Acord 

proposen als negociadors tenir en compte la incidència d’aquestes clàusules sobre el creixement salarial total de 

manera que estigui en línia amb l’objectiu de moderació salarial de l’Acord. Per a l’any 2013, s’estableix que 

l’augment salarial pactat no hauria d’excedir del 0,6% amb una clàusula d’actualització en les mateixes condici-

ons que l’esmentada per a l’any 2012. Per a l’any 2014, l’Acord assenyala que els salaris pactats han d’ajustar -

se al ritme de l’activitat de l’economia espanyola, segons uns criteris relacionats amb l’increment del PIB a preus 

constants. Així, si aquest increment és inferior a l’1%, l’augment salarial no excedirà del 0,6% i si és superior a 

l’1% i inferior al 2%, l’augment salarial pactat no excedirà de l’1%. En el cas que l’increment sigui igual o superior 

al 2%, l’augment salarial no excedirà de l’1,5%. L’Acord també aposta perquè els convenis col·lectius incloguin 

components addicionals d’actualització dels salaris basats en l’evolució d’indicadors econòmics (salari variable) 

associats a l’evolució de l’empresa. 

Finalment, l’Acord sotmet a la consideració dels subjectes legitimats per subscriure convenis col·lectius sectorials 

la conveniència d’incloure clàusules d’inaplicació temporal negociada de determinades condicions de treball  en 

les matèries següents: horari i distribució de la jornada de treball; règim de treball per torns; sistema de remune-

ració i rendiment i funcions.133 Per tal d’inaplicar algunes d’aquestes condicions de treball, l’Acord delega en els 

convenis sectorials la determinació de les causes que justifiquen la inaplicació134 i assenyala que només es podrà 

dur a terme mitjançant acord entre les parts legitimades per negociar un conveni d’empresa i, en cas de desa-

cord, qualsevol de les parts podrà sotmetre la discrepància a la comissió paritària del conveni i al sistema de so-

lució de conflictes que sigui d’aplicació si no s’assoleix acord a la comissió paritària. Segons l’Acord, la durada de 

la inaplicació no hauria de ser superior al període de vigència del conveni inaplicat ni a tres anys. 

Tal i com s’ha apuntat anteriorment, després de la signatura de l’Acord, el Govern aprova el Reial decret llei 

3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, tramitat posteriorment com a Llei 3/2012, de 

mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. Les mesures que afecten la negociació col·lectiva estan re-

gulades en el seu capítol III, concretament a l’article 14, i, tal i com indica l’exposició de motius, parteixen del fet 

que la negociació col·lectiva ha de ser un instrument i no un obstacle per adaptar les condicions de treball a les 

circumstàncies concretes de l’empresa. Aquestes mesures es poden agrupar en tres temàtiques: la inaplicació de 

determinades condicions de treball, l’estructura de la negociació col·lectiva i la ultraactivitat. 

Pel que fa a la inaplicació, la reforma amplia els convenis col·lectius susceptibles de ser inaplicats en les seves 

condicions laborals a l’empresa, de tal manera que, endemés dels convenis sectorials d’àmbit superior a 

l’empresa, es recullen expressament els convenis d’empresa. A més, es regula un procediment unitari 

d’inaplicació de les condicions de treball establertes al conveni col·lectiu aplicable, que aglutina la modificació 

substancial de condicions de treball regulades en un conveni col·lectiu estatutari135 i l’anterior desvinculació sala-

rial. En aquest sentit, s’amplia en contingut de les matèries susceptibles de ser inaplicades i la nova Llei ja no es 

refereix únicament al règim salarial, sinó que inclou altres matèries que coincideixen amb les llistades a l’article 

41 de l’ET, relatives a la modificació substancial de les condicions de treball regulades en un conveni col·lectiu es-

tatutari. Aquestes matèries són les següents: jornada de treball, horari i distribució del temps de treball, règim de 

treball a torns, sistema de remuneració i quantia salarial, sistema de treball i rendiment  i funcions i millores vo-

                                                           
133 Sempre i quan excedeixin dels límits que preveu l’article 39 de l’ET per a la mobilitat funcional. 
134 L’Acord assenyala que el conveni sectorial podrà contemplar com a causes, entre d’altres, la disminució persistent del nivell d’ingressos  o 

que la situació i perspectives econòmiques de l’empresa es puguin veure afectades negativament per l’aplicació de les condicions laborals 

que es pretenen inaplicar, sempre i quan es justifiqui la inaplicació per la seva afectació al manteniment de l’ocupació. L’Acord estableix que 

per a la concreció de les causes els negociadors/ores podran prendre com a referència paràmetres que permetin objectivar la justificació com 

són, entre d’altres, la disminució dels resultats, de vendes o de productivitat en el darrer exercici o en els dotze últims mesos.  
135 Anteriorment regulada a l’article 41.6 de l’ET. 
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luntàries de l’acció protectora de la Seguretat Social. Cal tenir en compte que, a diferència de les matèries de 

l’article 41, aquesta enumeració de matèries té caràcter tancat.  

La reforma també amplia les causes possibles d’inaplicació ja que amb la nova redacció ja no es preveuen úni-

cament les causes econòmiques, sinó que s’introdueixen les tècniques, organitzatives o de producció. D’altra 

banda, la Llei 3/2012 defineix les causes econòmiques, introduint la referència a la disminució persistent en el 

nivell de vendes, a més de en els ingressos (que ja es contemplava en la regulació anterior). A més, la reforma 

quantifica en dos trimestres consecutius el caràcter persistent de la disminució.136 La Llei també reformula la de-

finició de les causes tècniques, organitzatives i productives. Així, estableix que s’entén que concorren causes tèc-

niques quan es produeixin canvis, entre d’altres, en l’àmbit dels medis o instruments de producció; causes orga-

nitzatives quan es produeixin canvis, entre d’altres, en l’àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal o 

en la manera d’organitzar la producció i causes productives quan es produeixin canvis, entre d’altres, en la de-

manda dels productes o serveis que l’empresa pretén col·locar al mercat.  

Cal destacar també el canvi que s’ha produït en relació amb els procediments per resoldre discrepàncies en els 

procediments d’inaplicació de condicions de treball. Així, en els casos de manca d’acord en el període de consu l-

tes entre l’empresa i els representants dels treballadors/ores o quan no s’hagi  sol·licitat la intervenció de la co-

missió paritària o aquesta no hagi assolit un acord, les parts han de recórrer als procediments que s’hagin esta-

blert en els acords interprofessionals d’àmbit estatal o autonòmic, previstos a l’article 83 de l’ET, per tal de solu-

cionar de manera efectiva les discrepàncies sorgides en la negociació dels acords, inclòs el compromís previ de 

sotmetre aquestes discrepàncies a un arbitratge vinculant. En aquest cas, el laude arbitral tindrà la mateixa efi-

càcia que els acords en el període de consultes. Pel que fa a aquesta novetat introduïda per la reforma, cal posar 

de manifest que, en el cas del Reial decret llei 3/2012, el fet d’acudir als procediments establerts per solucionar 

les discrepàncies en els acords interprofessionals tenia caràcter dispositiu. En canvi, la redacció donada per la 

Llei 3/2012 ho exigeix amb caràcter preceptiu. En relació amb la solució de discrepàncies i, en consonància amb 

els canvis introduïts per la reforma laboral, cal tenir en compte el V Acord sobre solució autònoma de conflictes 

laborals (sistema extrajudicial), ja apuntat anteriorment, com a instrument alternatiu al procediment judicial, per 

tal de donar solució a les discrepàncies sorgides entre treballadors/ores i empresaris/àries, o els/les seus repre-

sentants, mitjançant la intervenció d’un o diversos mediadors. La utilització dels mitjans extrajudicials en aquest 

Acord (mediació i arbitratge) es basa, en principi, en la voluntarietat, excepte quan, per acord de les parts corres-

ponents, a nivell d’empresa o àmbit superior, s’estableixi la seva obligatorietat. La mediació davant del SIMA 

substitueix la conciliació administrativa prèvia als efectes previstos a la Llei reguladora de la jurisdicció social.137 

D’altra banda, la reforma laboral preveu que quan no siguin aplicables els procediments establerts en els acords 

interprofessionals d’àmbit estatal o autonòmic o bé aquests no hagin solucionat la discrepància, qualsevol de les 

parts podrà sotmetre la solució a la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius, sempre que la inaplica-

ció de les condicions de treball afecti a centres de treball de l’empresa situats en el territori de més d’una comu-

nitat autònoma, o als òrgans corresponents de les comunitats autònomes en la resta de casos. La decisió 

d’aquests òrgans, que podrà ser adoptada per aquests mateixos o per un àrbitre designat per ells, s’haurà de dic-

tar en un termini no superior a 25 dies a comptar des de la data en què se sotmet el conflicte a aquests òrgans. 

Atès que la reforma ha afegit a la Comissió Consultiva funcions decisòries, endemés de les consultives, encoma-

na al Govern l’aprovació d’un reglament que en reguli la composició i funcions.138 En virtut d’aquest mandat, 

s’aprova el Reial decret 1362/2012,139 el qual regula les funcions decisòries de la Comissió i adapta la seva or-

ganització i funcionament a aquestes noves funcions. Aquest Reial decret també unifica i sistematitza la regulació 

de la composició i funcions de la Comissió, ja que fins ara es trobava dispersa en dues normes.140 Les funcions 

decisòries relatives a la solució de discrepàncies per falta d’acord en els processos d’inaplicació de condicions de 

treball previstes al conveni col·lectiu aplicable es troben recollides al capítol V del Reial decret, el qual es divideix 

en dues seccions. La primera inclou les disposicions generals de les funcions decisòries sobre el seu objecte, 

àmbit d’actuació i els subjectes legitimats per sol·licitar la seva actuació, és a dir, les empreses i els representants 

dels treballadors/ores. A la regulació de l’objecte es fa referència als dos procediments de solució de discrepàn-

cies que es poden seguir: el procediment al si de la pròpia Comissió o bé mitjançant la designació d’un àrbitre, 

amb indicació que, si hi ha acord entre les parts afectades per la discrepància, se seguirà el procediment escollit 

per elles i, en el cas contrari, el que la Comissió decideixi. La segona secció desenvolupa el procediment per a la 

solució de discrepàncies sorgides pel que fa a la inaplicació de condicions de treball previstes als convenis 

                                                           
136 En el cas dels acomiadaments aquesta disminució és de tres trimestres consecutius. 
137 Articles 63 i 156. 
138 Disposició addicional cinquena de la Llei 3/2012. 
139 Reial decret 1362/2012, de 27 de setembre, pel qual es regula la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius. BOE núm. 234, 

de 28.09.2012. 
140 Així, el Reial decret deroga el Reial decret 2976/1983, de 9 de novembre, pel qual es regulava la Comissió i l’Ordre ministerial de 28 de 

maig de 1984, per la qual es va aprovar el seu reglament de funcionament. 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/28/pdfs/BOE-A-2012-12136.pdf
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 col·lectius. Així, es regula l’inici del procediment a través d’una sol·licitud que s’haurà d’acompanyar de la docu-

mentació necessària per justificar les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que, tal i 

com estableix la reforma laboral, són requisit necessari per poder procedir a la inaplicació. Seguidament, el Reial 

decret regula el procediment de solució de discrepàncies mitjançant la decisió a la Comissió consultiva o mitjan-

çant la designació d’un àrbitre, el qual haurà de ser escollit entre experts imparcials i independents, essent 

l’escenari preferent pel legislador que existeixi conformitat entre les parts. La decisió de la Comissió haurà de 

pronunciar-se sobre la concurrència de les causes, la qual cosa dóna lloc a la inaplicació de les condicions de tre-

ball previstes al conveni col·lectiu. En el cas que no concorrin les causes, la decisió ho declararà i, conseqüent-

ment, no procedirà la inaplicació. No obstant això, es permet que la decisió moduli els efectes en el sentit 

d’acceptar la pretensió de la inaplicació en els seus propis termes o acceptant part de la modificació. 

Tal i com s’ha enunciat anteriorment, la reforma laboral també incideix en l’estructura de la negociació col·lectiva. 

La reforma produïda per la Llei 3/2012 no ha alterat substancialment les regles establertes pel Reial decret llei 

7/2011 pel que fa a l’àmbit supraempresarial de l’estructura negocial. Així doncs, el legislador deixa la relació en-

tre els nivells supraempresarials de la negociació col·lectiva als àmbits interprofessionals estatal i de comunitat 

autònoma, per una banda, i als àmbits sectorials estatal i de comunitat autònoma, per l’altra. En aquest sentit, tal 

i com es desprèn de la redacció de l’apartat normatiu de l’edició anterior d’aquesta Memòria, la regulació esta-

blerta pel Reial decret llei 7/2011 atorga, en última instància, al nivell estatal la potestat de determinar les matè-

ries que es poden negociar en els diferents nivells supraempresarials de la negociació col·lectiva. A diferència del 

nivell supraempresarial, el que sí ha estat afectat per la reforma laboral és la relació entre els nivells supraem-

presarials i el nivell d’empresa. En aquest sentit, la Llei 3/2012 ha atorgat prioritat aplicativa als convenis 

d’empresa141 a determinades matèries.142 Aquesta previsió difereix de la regulació del Reial decret llei 7/2011, 

atès que aquest últim subordinava la prioritat aplicativa del conveni d’empresa als nivells superiors previstos a 

l’article 83.2 de l’ET, els quals podien limitar i fins i tot eliminar aquesta prioritat. La Llei estén la prioritat aplicati-

va als convenis de grup d’empreses o de pluralitat d’empreses vinculades. No obstant la prioritat aplicativa dels 

convenis d’empresa, la reforma laboral estableix també que, en qualsevol cas, els convenis col·lectius han de res-

pectar el contingut mínim, així com els requisits de registre i publicació.  

Finalment, la reforma laboral introdueix canvis en matèria de la ultraactivitat de la negociació col·lectiva, amb la 

finalitat d’incentivar que la renegociació del conveni s’avanci a la finalització de la seva vigència sense necessitat 

de denúncia del conjunt del conveni i d’evitar que les condicions de treball pactades en un conveni es petrifiquin, 

tal i com indica l’exposició de motius de la Llei 3/2012. Així, en primer lloc s’elimina la referència a la pèrdua de 

vigència de les clàusules obligacionals quan es denúncia un conveni i ha conclòs la durada pactada.143 Amb la 

nova regulació, la vigència d’un conveni, una vegada denunciat i finalitzada la durada pactada, es produirà en els 

termes que s’estableixin en el propi conveni. D’altra banda, la reforma laboral elimina els terminis màxims de vuit 

i catorze mesos per a la negociació de la renovació del conveni col·lectiu, establerts pel Reial decret llei 7/2011. 

També estableix un termini màxim d’un any144 d’ultraactivitat del conveni, des de la denúncia d’aquest, excepte 

pacte en contrari. Transcorregut aquest any des de la denúncia del conveni col·lectiu sense que s’hagi acordat un 

nou conveni, s’aplicarà el conveni d’àmbit superior que sigui d’aplicació.145  

Finalment, pel que fa a la negociació col·lectiva, la Llei 3/2012 modifica la disposició addicional desena de l’ET  

pel que fa a les clàusules dels convenis col·lectius sobre acompliment de l’edat ordinària de jubilació.146 En 

aquest sentit, la nova disposició estableix que s’entendran nul·les i sense efecte les clàusules dels convenis 

col·lectius que possibilitin l’extinció del contracte de treball pel fet que el treballador/ora arribi a l’edat ordinària 

                                                           
141 La Llei va més enllà que el II Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva 2012-2014, el qual atorga a la negociació sectorial la funció 

de propiciar la negociació en l’àmbit d’empresa i estableix la necessitat de preservar l’àmbit provincial de negociació i afavorir que aquests 

convenis, per la seva proximitat amb l’empresa potenciïn la flexibilitat que aquesta necessita per adaptar-se a un mercat canviant i competitiu. 
142 Quantia del salari base i de complements salarials, inclosos els vinculats a la situació i resultats de l’empresa; abonament o compensació 

de les hores extraordinàries i la retribució específica del treball a torns; l’horari i la distribució del temps de treball, el règim de treball a torns i 

la planificació anual de les vacances; l’adaptació a l’àmbit de l’empresa del sistema de classificació professional dels treballadors; l’adaptació 

dels aspectes de les modalitats de contractació que s’atribueixen per la Llei 3/2012 als convenis d’empresa; les mesures per afavorir la con-

ciliació entre la vida laboral, familiar i personal i, finalment, aquelles que disposin els acords i convenis a què es refereix l’article 83.2 

(d’aquesta última matèria se’n desprèn el caràcter obert del llistat). 
143 Regulat a l’article 86.3 de l’ET. 
144 Cal tenir en compte que el Reial decret llei 3/2012 fixava un termini de dos anys per negociar un nou conveni. Aquest termini es redueix a 

un any en la tramitació com a Llei del Reial decret llei. 
145 No obstant això, la disposició transitòria quarta de la Llei 3/2012 estableix que en els convenis col·lectius que ja estiguessin denunciats en 

la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, el termini d’un any començarà a comptar-se a partir del dia següent de la data d’entrada en vigor (8 

de juliol de 2012). En defecte de conveni d’àmbit superior, procediria l’aplicació de l’Estatut dels treballadors, tot i que la Llei no en fa una 

menció expressa. 
146 Aquesta modificació no estava prevista al Reial decret llei 3/2012, sinó que s’afegeix a la seva tramitació com a Llei. 
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de jubilació fixada en la normativa de la Seguretat Social, sigui quina sigui l’extensió i l’abast d’aquestes clàusu-

les.147 

Tal i com s’ha comentat a l’inici d’aquest apartat, la normativa també incideix en matèria de flexibilitat interna. Ai-

xí, la reforma laboral, en el seu capítol III, incorpora mesures en aquesta matèria per tal de facilitar a les empre-

ses la modificació i adaptació de les condicions de treball com a alternativa a l’extinció de l’ocupació, tal i com es-

tableix el preàmbul de la norma. Les modificacions en flexibilitat interna dutes a terme per la Llei 3/2012  afecten 

diversos aspectes. En l’àmbit de la classificació professional, desapareixen les referències legals a les categories 

professionals i es manté únicament el grup professional com a sistema de classificació professional, tal i com re-

comanava l’Acord bilateral per a l’ocupació i la negociació col·lectiva 2012-2014. L’eliminació de la categoria pro-

fessional també es trasllada a la regulació de la mobilitat funcional. En relació amb aquest nou marc jurídic, la 

Llei148estableix que els convenis col·lectius hauran d’adaptar-se a aquest nou sistema en el termini d’un any. 

Pel que fa al temps de treball, la Llei estableix que, en defecte de norma o acord, l’empresa podrà distribuir de 

manera irregular durant l’any el 10% de la jornada de treball,149 en la línia de l’Acord per a l’ocupació i la negocia-

ció col·lectiva 2012-2014. 

En relació amb la mobilitat geogràfica, es modifica la manera d’identificar el fet que concorrin causes econòmi-

ques, tècniques, organitzatives o de producció que hi permeten recórrer, de tal manera que amb la redacció do-

nada per la Llei 3/2012 es consideraran causes les que estiguin relacionades amb la competitivitat, la productivi-

tat o l’organització tècnica o del treball de l’empresa. En canvi, en la regulació anterior s’entenia que hi havia con-

currència de causes quan l’adopció de les mesures proposades contribuïa a millorar la situació de l’empresa a 

través d’una organització més adequada dels seus recursos que afavorís la seva posició competitiva al mercat o 

bé una millor resposta a les exigències de la demanda. Així mateix, pel que fa als trasllats col·lectius s’elimina la 

possibilitat que l’autoritat laboral, considerant les posicions de les parts i sempre i quan les conseqüències eco-

nòmiques i socials ho justifiquin, ordeni l’ampliació del termini d’incorporació de què disposa el treballador/a (30 

dies) i la conseqüent paralització de l’efectivitat del trasllat per un període de temps en cap cas superior a sis me-

sos. Per tal de fer efectiu el dret de protecció de la salut, s’estableix el dret preferent dels treballadors/ores dis-

capacitats/es  que acreditin la necessitat de rebre fora de la seva localitat un tractament relacionat amb la seva 

discapacitat a ocupar un altre lloc de treball que la empresa tingui vacant en un altre dels seus centres de treball. 

Finalment, s’inclou la possibilitat que, per conveni col·lectiu o per acord en període de consultes, s’estableixin pri-

oritats de permanència a favor de les persones treballadors d’altres col·lectius diferents dels representats legals 

dels treballadors/ores, com ara els treballadors/es amb càrregues familiars, els majors de determinada edat o les 

persones amb discapacitat. 

Pel que fa a la modificació substancial de les condicions de treball, ja siguin de caràcter individual o col·lectiu, 

s’inclou la quantia salarial entre les matèries susceptibles de modificació. D’altra banda, es modifica la identifica-

ció de les causes que poden justificar el recurs per part de l’empresari a les modificacions substancials, en els 

mateixos termes que els indicats anteriorment en relació amb la mobilitat geogràfica. Finalment, s’assimilen pro-

cedimentalment la modificació substancial de les condicions de treball establertes als convenis col·lectius estatu-

taris a la regulació de la desvinculació salarial i es recull amb la nova regulació un únic procediment d’inaplicació 

de les condicions de treball a l’article 82.3 de l’ET, el qual ha estat exposat anteriorment, ja que forma part de les 

normes reguladores de la negociació col·lectiva. 

Finalment, en matèria de flexibilitat interna, la reforma laboral modifica el règim de suspensió i reducció del con-

tracte per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, regulat a l’article 47 de l’ET. En primer 

lloc, es defineixen les causes150. Les definicions coincideixen amb les donades per la Llei pel supòsit d’inaplicació 

de les condicions de treball previstes al conveni col·lectiu aplicable, explicades anteriorment. Pel que fa al proce-

diment, s’elimina la remissió que anteriorment efectuava l’article 47 de l’ET a l’article 51 de l’ET, relatiu als aco-

miadaments col·lectius. S’elimina l’autorització de l’autoritat laboral pel que fa a l’aplicació d’aquesta mesura  i es 

manté la celebració d’un període de consultes amb els representants legals de les persones treballadores, si bé 

no s’exigeix arribar a un acord, de la mateixa manera que succeeix en el cas dels acomiadaments col·lectius,  els 

                                                           
147 Com a règim transitori per als convenis que preveuen clàusules de jubilació forçosa s’estableix que quan la finalització de la vigència inici-

al pactada d’aquests convenis es produeixi després de l’entrada en vigor de la Llei 3/2012, l’aplicació del nou contingut de la disposició addi-

cional desena de l’ET es produirà a partir de la data de finalització de la seva vigència. En canvi, si la finalització de la vigència inicial pactada 

dels convenis s’hagués produït abans de l’entrada en vigor de la Llei 3/2012, l’aplicació de la prohibició d’aquestes clàusules es produirà a 

partir de l’entrada en vigor de la Llei 3/2012. 
148 A la seva disposició addicional novena. 
149 En el Reial decret Llei 3/2012 el percentatge de distribució irregular de la jornada era del 5% i a través de la tramitació com a Llei s’amplia 

al 10%. 
150 El Reial decret llei 3/2012 no havia definit aquestes causes i a través de la tramitació com a Llei s’introdueixen les definicions correspo-

nents. 
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 quals seran analitzats a continuació. Es preveu la possibilitat de substituir el període de consultes pel procedi-

ment de mediació o arbitratge aplicable en l’àmbit de l’empresa, per acord entre l’empresari/ària i els/les repre-

sentants dels treballadors/ores. Després del període de consultes l’empresari/ària notificarà als treballa-

dors/ores i a l’autoritat laboral la seva decisió de suspensió i aquesta ho comunicarà a l’entitat gestora de la 

prestació per desocupació. La reforma possibilita també que les persones treballadores puguin exercir les accions 

d’impugnació corresponents en front de la jurisdicció social i regula el procediment que cal seguir segons si 

aquesta declara la mesura de suspensió justificada o injustificada. La Llei 3/2012 també estableix mesures de 

recolzament a la suspensió de contractes i a la reducció de la jornada en el seu article 15, el qual preveu que les 

empreses tindran dret a la bonificació del 50%151 de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingèn-

cies comunes, meritades per les persones treballadores en situacions de suspensió del contracte o reducció de la 

jornada  per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o força major, incloses les suspensi-

ons de contractes col·lectives tramitades de conformitat amb la legislació concursal. Per a l’obtenció d’aquesta 

bonificació serà requisit necessari que l’empresari/ària es comprometi a mantenir l’ocupació a les persones tre-

balladores afectades durant almenys un any amb posterioritat a la finalització de la suspensió o reducció. Final-

ment, l’article 16 de la Llei 3/2012 prorroga152 la reposició del dret a la prestació d’atur en casos d’expedients de 

regulació d’ocupació suspensius o de reducció de la jornada amb posterior extinció del contracte de treball. 

Juntament amb les principals modificacions en matèria de negociació col·lectiva i flexibilitat interna, exposades 

fins ara, el capítol IV de la Llei 3/2012 modifica diversos aspectes sobre l’extinció dels contractes de treball per 

causes tècniques, organitzatives o productives, agrupades sota la rúbrica de “mesures per afavorir l’eficiència del 

mercat de treball i reduir la dualitat laboral”. 

Pel que fa als acomiadaments col·lectius, la reforma laboral introdueix, en primer lloc, modificacions pel que fa a 

la definició de les causes que els justifiquen. En aquest sentit, s’ha modificat la definició de la concurrència de 

causa econòmica justificativa de les extincions basada en la disminució d’ingressos, un dels supòsits que configu-

ren la situació econòmica negativa que ha de patir l’empresa. A la nova regulació, pel que fa a la disminució per-

sistent, endemés d’incorporar la referència a les vendes, juntament amb els ingressos, es quantifica i, en aquest 

sentit, s’estableix que s’entendrà com a tal si durant tres trimestres consecutius el nivell d’ingressos ordinaris o 

de vendes de cada trimestre és inferior al registrat en el mateix trimestre de l’any anterior.153 A diferència de la 

disminució d’ingressos o de vendes, els altres supòsits que poden conformar una situació econòmica negativa, 

com són les pèrdues actuals o previstes, no s’han quantificat. D’altra banda, de la definició de la causa econòm i-

ca desapareixen les exigències que es puguin veure afectades la viabilitat de l’empresa o la seva capacitat de 

mantenir l’ocupació. També s’ha suprimit l’obligació de l’empresa de justificar la raonabilitat de la decisió extint i-

va per a preservar o mantenir la seva posició competitiva al mercat. Aquests canvis en la definició de la causalitat 

econòmica dels acomiadaments col·lectius s’apliquen també als acomiadaments individuals o plurals per causes 

objectives basats en causes econòmiques, atès que de la modificació de l’article 51 de l’ET no s’elimina la refe-

rència a l’article 52.c de l’ET. 

Destaca, en segon lloc, la supressió de l’autorització administrativa en els EROS d’extinció o acomiadaments 

col·lectius per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.154 Així doncs, s’elimina la sol·licitud 

a l’autoritat laboral per part de l’empresari/ària, de manera que la intervenció de l’autoritat laboral se centra bà-

sicament en traslladar la comunicació de l’obertura del període de consultes a l’entitat gestora de les prestacions 

per desocupació i sol·licitar informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social sobre els extrems de la comuni-

cació, així com de vetllar per l’efectivitat del període de consultes i remetre, si escau, advertències i recomanac i-

ons a les parts. D’altra banda, es mantenen les funcions de tutela i impugnació de l’acord en les de frau de Llei o 

vicis en el consentiment. 

En tercer lloc, pel que fa al procediment dels acomiadaments col·lectius, la reforma laboral introdueix canvis rela-

tius al període de consultes. En aquest sentit, estableix que la comunicació als representants legals de les perso-

nes treballadores i a l’autoritat laboral de l’obertura del període de consultes haurà d’anar acompanyada de tota 

                                                           
151 La durada de la bonificació coincidirà amb la situació de desocupació de la persona treballadora sense superar en cap cas els 240 dies 

per treballador/ora. 
152 Aquesta pròrroga s’aplicarà als expedients de regulació produïts entre 01.01.12 i 31.12.12 i les extincions produïdes entre 12.02.12 i 

31.12.13. Cal fer menció que, amb posterioritat, el Reial decret llei 1/2013 amplia la pròrroga pels expedients produïts entre 01.01.12 i 

31.12.13 i les extincions produïdes entre 12.02.12 i 31.12.14. 
153 A la redacció del Reial decret llei 3/2012 només s’exigia que la disminució es produeixi durant tres trimestres consecutius. En la seva tra-

mitació com a Llei s’estableix que durant aquests tres trimestres el nivell d’ingressos ordinaris o de vendes de cada trimestre ha de ser inferi-

or al registrat al mateix trimestre de l’any anterior. 
154 No obstant això, l’autorització es manté en les extincions per causa de força major, les quals es tramiten de conformitat a un procediment 

propi (article 51.7 de l’ET). 
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la informació necessària per tal d’acreditar les causes que motiven l’acomiadament col·lectiu.155 També 

s’estableix que es podrà acordar en qualsevol moment la substitució del període de consultes pel procediment de 

mediació o arbitratge que sigui aplicable a l’empresa.156 La reforma aclareix que, si bé no és necessària 

l’autorització de l’autoritat laboral, tal i com s’ha assenyalat anteriorment, aquesta podrà realitzar durant el perío-

de de consultes actuacions de mediació, a petició conjunta de les parts, i funcions d’assistència, a petició de 

qualsevol de les parts o a iniciativa pròpia.157 Una vegada comunicada la decisió als representants de les perso-

nes treballadores, l’empresari/ària podrà notificar els acomiadaments individualment als treballadors/ores afec-

tats/ades.158 

La Llei 3/2012, a la seva disposició final dinovena, encomana al Govern l’aprovació d’un Reial decret sobre el re-

glament de procediment d’acomiadaments col·lectius i de suspensió de contractes i reducció de la jornada que 

desenvolupi allò establert a la Llei, amb especial atenció als aspectes relatius al període de consultes, la informa-

ció que es facilitarà als representants de les persones treballadores, les actuacions de l’autoritat laboral a fi i 

efecte de vetllar per la seva efectivitat, així com els plans de recol·locació i les mesures d’acompanyament social 

assumides per l’empresari/ària. En virtut d’aquest mandat, s’aprova el Reial decret 1483/2012159, el qual, pel 

que fa als expedients de regulació extintius, regula l’inici del procediment, el desenvolupament i la finalització del 

període de consultes. 

Pel que fa a l’inici del procediment, el Reial decret preveu que, tal i com estableix la reforma laboral, aquest 

s’iniciarà mitjançant un escrit de comunicació de l’obertura del període de consultes dirigida per l’empresari/ària 

als representants legals de les persones treballadores, amb còpia a l’autoritat laboral. El Reial decret estableix la 

documentació que s’ha de facilitar als representants de les persones treballadores160 i aquesta haurà d’acreditar 

l’existència de causa però no s’exigeix que s’acrediti la raonabilitat de la decisió extintiva pel que fa a la causa 

al·legada, tal i com preveu la reforma laboral. El Reial decret estableix que si el procediment d’acomiadament 

col·lectiu inclou treballadors/ores de cinquanta o més anys, l’empresa haurà d’incloure una documentació addici-

onal.161 El Reial decret indica que en tota cas s’haurà d’incloure la documentació que es detalla, amb indepen-

dència de la naturalesa de les causes de l’acomiadament col·lectiu i que el grup d’empreses del grup del qual 

forma part l’empresa que inicia el procediment tinguin la mateixa activitat, pertanyin al mateix sector d’activitat o 

tinguin saldos deutors o creditors amb la mateixa. 

El Reial decret incideix també en l’activitat instructora que pot dur a terme l’autoritat laboral i la Inspecció de Tre-

ball, en aquesta primera fase, per la qual cosa reconeix la capacitat per advertir a l’empresari/ària que la comuni-

cació d’inici del procediment d’acomiadament no reuneix els requisits exigits. D’altra banda, si durant el període 

de consultes la Inspecció de Treball observa que la comunicació empresarial no reuneix els requisits ho comuni-

carà, abans de la seva finalització, a l’autoritat laboral perquè aquesta adverteixi l’empresari/ària. Aquesta adver-

tència no suposarà ni la paralització ni la suspensió del procediment. Finalment el Reial decret preveu que si 

l’empresa fos declarada en situació de concurs abans que l’autoritat laboral rebi la comunicació de la decisió 

empresarial d’acomiadament (o de suspensió de contractes o reducció de la jornada), aquesta autoritat procedirà 

a l’arxiu de les actuacions i donarà trasllat d’aquestes al jutge del concurs. 

Quant al desenvolupament del període de consultes, el Reial decret assenyala que ha de versar, com a mínim, 

sobre les possibilitats d’evitar o reduir els acomiadaments col·lectius i d’atenuar les seves conseqüències mitjan-

çant mesures socials d’acompanyament com les mesures de recol·locació o accions de formació o reciclatge pro-

fessional per a la millora de l’ocupabilitat. Destaca com a novetat la previsió d’una sèrie de reunions mínimes 

amb uns intervals temporals de realització i de separació162 entre elles que hauran de ser respectades en el cas 

que no s’acordi un calendari de reunions diferent. El Reial decret també regula el Pla de recol·locació externa163 i 

                                                           
155 No estava previst al Reial decret llei 3/2012 i s’afegeix a la seva tramitació com a Llei. 
156 No estava previst al Reial decret llei 3/2012 i s’afegeix a la seva tramitació com a Llei. 
157 No estava previst al Reial decret llei 3/2012 i s’afegeix a la seva tramitació com a Llei. 
158 En la redacció del Reial decret llei 3/2012 aquesta notificació individual tenia caràcter obligatori i no potestatiu. 
159 Reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de 

contractes i reducció de la jornada. BOE núm. 261, de 30.10.2012 
160 La documentació està regulada als articles 3 i 4 del Reial decret. L’article 3 regula la documentació comuna a tots els procediments 

d’acomiadaments col·lectius i l’article 4 la documentació en els acomiadaments col·lectius per causes econòmiques. D’altra banda, l’article 18 

estableix la documentació que cal aportar en els casos de suspensió del contracte i reducció de la jornada per causes econòmiques, tècni-

ques, organitzatives o de producció. 
161 La relació dels codis de compte de cotització de l’empresa que inicia el procediment i, si és el cas, de la resta de les empreses que formen 

el grup d’empreses i la relació dels contractes de treball que s’han extingit en els tres anys immediatament anteriors a la data de comunicació 

de l’inici del procediment per iniciativa de l’empresa o empreses pertanyents al grup. 
162 Varien en funció de la grandària de l’empresa, tal i com estableix l’article 7 del Reial decret 1483/2012. 
163 Exigible segons l’article 51 de l’ET en empreses que duguin a terme un acomiadament col·lectiu de més de cinquanta persones treballado-

res. El Reial decret concreta la manera de computar aquests treballadors/ores i, en aquest sentit, aclareix que també es tindran en compte els 

treballadors/ores, els contractes de treball dels quals s’hagin extingit per iniciativa de l’empresa o empreses del mateix grup, en virtut de mo-

https://www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13419.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13419.pdf
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 estableix que aquest ha de contenir mesures efectives adequades a la seva finalitat en matèria d’intermediació, 

orientació professional, formació professional i d’atenció personalitzada de les persones treballadores pel que fa 

a tots els aspectes relacionats amb la seva recol·locació, especialment pel que fa a la cerca activa de feina per 

part seva. Pel que fa al règim d’adopció d’acords, la norma estableix que aquests requeriran la conformitat de la 

majoria dels membres de la comissió negociadora que, en el seu conjunt, representin la majoria de les persones 

treballadores del centre o centres de treball afectats.164 De la mateixa manera que s’ha indicat en la fase 

d’iniciació del procediment, també en aquesta segona fase es reconeixen una sèrie de facultats a l’autoritat labo-

ral. Així, es preveu que aquesta tingui capacitat per vetllar per l’efectivitat del període de consultes (pot fer adver-

tències i recomanacions a qualsevol de les parts); per realitzar actuacions d’assistència a instància de part o 

d’ofici i per dur a terme activitat mediadora a petició conjunta de les parts. En relació amb l’informe de la Inspec-

ció de Treball, el Reial decret disposa que haurà de ser emès en un termini de quinze dies des de la notificació a 

l’autoritat laboral de la finalització del període de consultes  i quedarà incorporat al procediment. L’informe cons-

tatarà que la documentació presentada per l’empresari/ària pel que fa a les causes de l’acomiadament s’ajusta a 

l’exigida en funció de la causa al·legada; informarà en el cas que comprovi que concorre frau, dol, coacció o abús 

de dret en la conclusió de l’acord adoptat o que té per objecte la obtenció indeguda de prestacions per desocupa-

ció per part de les persones treballadores; verificarà que s’han acomplert els requisits establerts pel Reial decret 

pel que fa al període de consultes i informarà sobre el contingut de les mesures socials d’acompanyament, en 

especial el Pla de recol·locació externa, en el cas que sigui preceptiu. 

Pel que fa a la finalització del període de consultes el Reial decret estableix un termini de quinze dies que es 

comptaran des de la data de la última reunió celebrada en el període de consultes per realitzar la comunicació.165 

D’altra banda, en consonància amb la reforma laboral assenyala que, després de la comunicació de la decisió 

empresarial, l’empresari/ària podrà començar a notificar els acomiadaments de manera individual als treballa-

dors/ores afectats i que hauran de transcórrer, com a mínim, trenta dies entre la data de comunicació de 

l’obertura del període de consultes a l’autoritat laboral i la data d’efectes dels acomiadaments. 

A banda d’allò exposat fins ara, el Reial decret també introdueix, en el seu Títol II, previsions pel que fa al proce-

diment de suspensió i acomiadament col·lectiu a les administracions públiques166 i als ens, organismes i entitats 

que formen part del sector públic167 i assenyala que pel que fa a la documentació justificativa de l’expedient  és 

aplicable la relació de causes amb els principis continguts a la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera.168 Es regula el procediment d’acomiadament col·lectiu aplicable a les administracions pú-

bliques i destaca la definició sobre quan concorren causes econòmiques. Així, el Reial decret estableix que aques-

tes concorren quan es produeixi una situació d’insuficiència pressupostària sobrevinguda i persistent per al finan-

çament dels serveis públics corresponents. En tot cas, es quantifica la insuficiència pressupostària en tres trimes-

tres consecutius, de la mateixa manera que fa la reforma laboral. Juntament amb aquestes previsions, el Reial 

decret concreta les circumstàncies que determinen l’existència de la insuficiència pressupostària, a efectes de 

determinar l’existència de causes econòmiques: que en l’exercici anterior l’Administració pública en què s’integra 

el Departament, òrgan, ens, organisme o entitat hagués presentat una situació de dèficit pressupostari i que els 

crèdits del Departament o les transferències, aportacions patrimonials o crèdits a aquest òrgan, ens, organisme o 

entitat s’hagin reduït en un 5% en l’exercici corrent o en un 7% en els dos exercicis anteriors. Pel que fa a les cau-

ses tècniques i organitzatives, també es trasllada a aquest capítol la mateixa definició que estableix la reforma 

per als acomiadaments col·lectius. 

Enllaçant amb les modificacions de la reforma laboral en matèria d’acomiadaments col·lectius cal assenyalar, en 

quart lloc, que la supressió de l’autorització administrativa ha motivat una sèrie de canvis i adaptacions a la Llei 

reguladora de la jurisdicció social,169 recollides al capítol V de la Llei 3/2012, les quals han afectat, entre d’altres 

                                                                                                                                                                                                 
tius no inherents als treballador dins dels previstos a l’article 49.1.c) de l’ET, sempre i quan aquestes extincions de contractes s’hagin produït 

dins dels noranta dies immediatament anteriors a l’inici de l’acomiadament col·lectiu. 
164 El Reial decret preveu també els supòsits en què la comissió negociadora estigui integrada per representants de diversos centres de tre-

ball (en què s’aplicarà el que decideixi la pròpia comissió i, en el cas que no hi hagi decisió serà considerat el percentatge de representació 

que tingui cadascun dels integrants) i els casos en què el procediment afecti a diversos centres de treball i s’hagin format tantes comissions 

negociadores com centres de treball (es considerarà que s’ha assolit acord en el període de consultes únicament en els centres de treball on 

hagi votat a favor del mateix la majoria dels membres de la comissió negociadora de cada centre). 
165 Transcorregut aquest termini sense que l’empresari/ària hagi comunicat la decisió de l’acomiadament col·lectiu es produirà la caducitat 

del procediment d’acomiadament col·lectiu, sens perjudici de la possibilitat d’iniciar-ne un de nou. 
166 Tal i com també estableix la disposició addicional segona de la Llei 3/2012. 
167 Tal i com estableix la disposició addicional tercera del Reial decret és aplicable a les entitats de dret públic vinculades o dependents d’una 

o vàries administracions públiques i altres organismes públics, sempre i quan es financin majoritàriament amb ingressos obtinguts com a con-

trapartida d’operacions realitzades al mercat. 
168 Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. BOE núm. 103, de 30.04.2012 
169 Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social. BOE núm. 245, d’11.10.2011 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/30/pdfs/BOE-A-2012-5730.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/11/pdfs/BOE-A-2011-15936.pdf
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aspectes, endemés de les modalitats processals, a les regles de competència dels jutjats i tribunals, així com a la 

impugnació dels acomiadaments col·lectius i els seus efectes. 

Finalment, en matèria d’acomiadaments col·lectius, cal fer referència a la previsió de la disposició final quarta de 

la Llei 3/2012 pel que fa a les mesures per afavorir el manteniment de l’ocupació de les persones treballadores 

de més edat. Aquesta modifica la Llei 27/2011, d’actualització, adequació i modernització del sistema de Segure-

tat Social,170 la qual va establir l’obligació d’efectuar aportacions econòmiques al Tresor públic per part de les 

empreses que realitzin acomiadaments col·lectius que incloguin persones treballadores de cinquanta o més anys. 

La reforma laboral redefineix els requisits per tal que les empreses estiguin obligades a dur a terme aquesta apor-

tació i exigeix que els acomiadaments siguin realitzats per empreses de més de 100 treballadors/ores o per em-

preses que formin part de grups d’empreses que ocupin aquest nombre de treballadors/ores171; que afectin tre-

balladors/ores de 50 o més anys i que, tot i que concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de 

producció que els justifiquin, les empreses o grups d’empreses del qual formen part hagin tingut beneficis en els 

dos exercicis econòmics anteriors a aquell en què l’empresari/ària inicia el procediment d’acomiadament 

col·lectiu. 172 Per al càlcul de l’aportació econòmica es tindran en compte l’import de les prestacions i subsidis per 

desocupació de les persones treballadores de 50 o més anys afectades per l’acomiadament col·lectiu, incloses 

les cotitzacions a la Seguretat Social realitzades pel Servei Públic d’Ocupació estatal. No obstant això, 

s’exclouran, a petició de l’empresa afectada, aquells imports o prestacions i subsidis dels treballadors/ores que 

hagin estat objecte de recol·locació a la mateixa empresa o en una altra en els sis mesos posteriors a la data 

d’extinció del contracte. La reforma també determina la quantia de l’aportació, tant l’escala per fixar el tipus com 

els conceptes sobre els quals s’aplica. D’altra banda, es preveu la possible adopció de mesures cautelars per tal 

d’assegurar el pagament de l’aportació o el destí d’almenys un 50% de les quantitats recaptades als pressupos-

tos del Servei Públic d’Ocupació estatal per finançar accions de reinserció laboral per al col·lectiu de treballadors 

de 50 o més anys.173 

Tenint en compte la modificació de la regulació de les aportacions, exposada en el paràgraf anterior, s’aprova el 

Reial decret 1484/2012,174 el qual regula el procediment per a la liquidació i el pagament d’aquestes, incorpo-

rant aquells aspectes instrumentals i les qüestions tècniques perquè els òrgans competents puguin liquidar i re-

captar el seu pagament. Per al procediment de liquidació de l’aportació, la norma situa el Servei Públic 

d’Ocupació estatal com l’organisme públic encarregat de gestionar la liquidació de les aportacions econòmiques 

que han d’abonar les empreses en els casos en què sigui preceptiu. El Reial decret estableix també que les em-

preses no estaran obligades a fer les aportacions per aquells treballadors de 50 o més anys que hagin estat re-

col·locats durant els sis mesos posteriors a la data d’extinció del contracte, sempre i quan el nou contracte de tre-

ball sigui de naturalesa anàloga i amb una jornada equivalent a la que tenia en el contracte extingit, i de duració 

mínima de tres anys. 

A banda de les mesures relatives als ERO, la reforma laboral ha realitzat altres modificacions en matèria 

d’acomiadaments, entre les quals destaca la generalització per a tots els acomiadaments improcedents de la in-

demnització de 33 dies de salari per any treballat, amb un límit de 24 mensualitats.175 D’altra banda, la reforma 

estableix que només s’abonaran els salaris de tramitació si l’empresari/ària opta per la readmissió del treballa-

dor/a o bé si el treballador/a és representant legal de les persones treballadores i, per tant, suprimeix els salaris 

de tramitació en el cas que l’empresari/ària opta per la indemnització. Pel que fa al FOGASA, s’estableix que 

aquest abonarà 8 dies d’indemnització per acomiadaments objectius a les empreses de menys de 25 persones 

                                                           
170 Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. BOE núm. 184, de 02.08.2011 
171 El Reial decret llei 3/2012 exigia que les empreses tinguessin més de 500 treballadors/ores. 
172 Cal fer menció de l’aprovació, durant el procés de redacció d’aquesta Memòria, del Reial decret llei 5/2013, de 5 de març, de mesures per 

a afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l’envelliment actiu. BOE núm. 65, de 16.03.2013. Pel 

que fa al règim d’aportacions per acomiadaments que afectin persones treballadores de 50 o més anys, aquest Reial decret afegeix com a re-

quisit que el percentatge de persones treballadores de 50 o més anys sobre el total de persones treballadores acomiadades sigui superior al 

percentatge de persones treballadores de 50 o més anys sobre el total de persones treballadores de l’empresa. D’altra banda, afegeix una 

nova condició en el supòsit en què concorren causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció: que les empreses o el grup 

d’empreses de què formin part obtinguin beneficis en almenys dos exercicis econòmics consecutius dins del període comprès entre l’exercici 

anterior a la data d’inici del procediment d’acomiadament col·lectiu i els quatre exercicis econòmics posteriors a aquesta data. Cal tenir en 

compte també que aquest Reial decret llei deroga la disposició addicional primera del Reial decret 1483/2012, relativa a la documentació en 

els procediments per acomiadaments col·lectius que inclouen treballadors de cinquanta o més anys. 
173 Aquestes previsions en matèria d’acomiadaments col·lectius que afecten treballadors/ores de 50 o més anys en empreses amb beneficis 

són d’aplicació als procediments d’acomiadament col·lectiu iniciats a partir del 27 d’abril de 2011. 
174 Reial decret 1484/2012, de 29 d’octubre, sobre les aportacions econòmiques a realitzar per les empreses amb beneficis que realitzin 

acomiadaments col·lectius que afectin a treballadors de cinquanta o més anys. BOE núm. 270, de 09.11.2012 
175 Tal i com estableix la disposició transitòria cinquena de la Llei 3/2012, la indemnització per acomiadament de 33 dies per any treballat 

serà aplicable als contractes subscrits a partir del 12 de febrer de 2012. La indemnització per acomiadament dels contractes formalitzats 

amb anterioritat a aquesta data es calcularà a raó de 45 dies per any treballat per al temps de serveis anterior a la reforma i 33 dies per al 

temps posterior. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/16/pdfs/BOE-A-2013-2874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/16/pdfs/BOE-A-2013-2874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13420.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13420.pdf
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 treballadores quan es tracti de contractes indefinits que no hagin estat declarats improcedents. Finalment, pel 

que fa a les causes de l’acomiadament objectiu, s’introdueixen modificacions quant a la falta d’adaptació del tre-

ballador/a a les modificacions tècniques operades al seu lloc de treball (article 52.b de l’ET) i pel que fa a les fa l-

tes d’assistència a la feina. En el primer cas, la reforma estableix l’obligació que l’empresari/ària, prèviament a 

les modificacions tècniques, ofereixi al treballador/a un curs dirigit a facilitar l’adaptació de les modificacions i es-

tableix que el temps destinat a la formació es considerarà en tot cas temps de treball efectiu, per la qual cosa, 

s’abonarà al treballador/a el salari mitjà que estigui percebent. Pel que fa a les faltes d’assistència, la reforma  

estableix com a requisit que en el cas que assoleixin el 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius, el 

total de faltes d’assistència en els dotze mesos anteriors assoleixi el 5% de les jornades hàbils.176 

5.3. NOVETATS NORMATIVES I INICIATIVES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE 

RISCOS I SINISTRALITAT LABORAL  

Àmbit de la Unió Europea 

La normativa més rellevant en l’àmbit de la UE és la que afecta les disposicions mínimes de seguretat i salut rela-

tives a l’exposició de les persones treballadores als riscos derivats del agents físics (camps electromagnètics). El 

mes d’abril el PE i el Consell de la EU adopten la Directiva 2012/11/UE177 per la qual es modifica la Directiva 

2004/40/CE, en tant que el termini que tenen els estats per transposar-la a les seves legislacions s’amplia fins al 

31 d’octubre de 2013.  

En relació als equips de protecció individual cal destacar les comunicacions de la Comissió en el marc de 

l’aplicació de la Directiva 89/686/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1989, sobre l’aproximació de les legis-

lacions dels estats membres relatives als equips de protecció individual del 16 de febrer i del 20 de 

bre.178 En ambdues es fa una publicació de títols i referències de normes harmonitzades conforme a la Directiva 

esmentada. 

Així mateix, es fa una modificació de la Directiva 89/686/CEE del Consell mitjançant el Reglament 1025/2012 

del PE i del Consell sobre la normalització europea.179 El Reglament estableix les normes relatives a la cooperació 

entre les organitzacions europees de normalització i els organismes nacionals de normalització, els estats mem-

bres i la Comissió. Alhora estableix normes europees i de documents europeus de normalització per productes i 

serveis de suport a la legislació i polítiques de la UE. En el text s’assenyala que l’existència de disposicions diver-

gents genera incertesa per als agents econòmics i les organitzacions europees de normalització. Pel que fa als 

equipis individuals se suprimeix l’article 6, apartat 1, que determina el procediment quan les normes harmonitza-

des no compleixen les exigències essencials de sanitat i seguretat establertes a l’Annex II. 

                                                           
176 Aquest requisit s’afegeix a la tramitació del Reial decret llei 3/2012 com a Llei. 
177 DIRECTIVA 2012/11/UE del PE i del Consell de 19 d’abril de 2012 per la qual es modifica la Directiva 2004/40/CE, sobre les disposicions 

mínimes de seguretat i de salut relatives a l’exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents físics (camps electromagnètics) (dècim 

vuitena Directiva específica d’acord a l’article 16 apartat 1, de la Directiva 89/391/CEE) (DOUE L 110, de 24.04.2012). Cal tenir en compte 

que el termini establert perquè els estats membres transposessin la Directiva 2004/40/CE finalitzava el 30 d’abril del 2012 però, pa-

ral·lelament en aquest període, el 14 de juny de 2011 la Comissió va adoptar una Proposta de nova directiva que havia de substituir 

l’esmentada Directiva. Com a conseqüència, a l’espera de l’aprovació de la nova directiva, la majoria dels estats no van transposar la Directiva 

2004/40/CE. Finalment, atesa la complexitat tècnica i preveient que la nova directiva no s’adoptaria abans de l’abril del 2012, s’ha hagut 

d’aprovar la Directiva 2012/11/UE que amplia el termini de transposició. 
178 Comunicació de la Comissió en el marc de l’aplicació de la Directiva 89/686/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1989, sobre aproxi-

mació de les legislacions dels estats membres relatives als equips de protecció individual (1)(Publicació de títols i referències de normes har-

monitzades d’acord a la directiva) (DOUE C 45, de 16.2.2012) i Comunicació de la Comissió en el marc de l’aplicació de la Directiva 

89/686/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1989, sobre aproximació de les legislacions dels estats membres relatives als equips de pro-

tecció individual (DOUE C 395, de 20.12.2012).  
179 Reglament (UE) 1025/2012 del PE i del Consell, de 25 d’octubre de 2012 , sobre la normalització europea, pel qual es modifiquen les Di-

rectives 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consell i les Directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 

2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del PE i Consell i pel qual es deroga la Decisió 87/95/CEE del Consell i la Decisió 1673/2006/CE 

del PE i del Consell (DOUE L 316, de 14.11.2012).  Altres normes modificades en matèria de prevenció de riscos són: la Directiva 93/15/CEE 

del Consell, de 5 d’abril de 1993, relativa a la harmonització de les disposicions sobre la posada en el mercat i el control dels explosius amb 

fins civils, la Directiva 94/9/CE del PE i del Consell, de 23 de març de 1994, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres 

sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives, la Directiva 97/23/CE del PE i del Consell, de 29 

de maig de 1997, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats membres sobre equips a pressió, la Directiva 2004/22/CE del PE i 

del Consell, de 31 de març de 2004, relativa als instruments de mesura, la Directiva 2007/23/CE del PE i del Consell, de 23 de maig de 

2007, sobre la posada al mercat d’articles pirotècnics, la Directiva 2009/23/CE del PE i Consell, de 23 d’abril de 2009, relativa als instru-

ments de pesatge de funcionament no automàtic i la Directiva 2009/105/CE del PE i del Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa a los 

recipients a pressió simples. 

http://www.boe.es/doue/2012/110/L00001-00002.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/110/L00001-00002.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/110/L00001-00002.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:045:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:045:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:045:0001:0024:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:395:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:395:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:395:0001:0026:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:ES:PDF


MERCAT DE TREBALL 

100 

A més, enguany s’han aprovat set reglaments amb l’objectiu de modificar el Reglament (UE) 1907/2006 (RE-

ACH),180 que regula el registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics i 

també les substàncies i preparats continguts en alguns articles. Aquest Reglament pretén garantir un nivell elevat 

de protecció de la salut humana i del medi ambient, així com la lliure circulació de substàncies, com a tals, en 

forma de preparats o contingudes en altres articles. Pel que fa a l’àmbit laboral en el Reglament REACH es distin-

geixen quatre categories d'empreses on els treballadors/ores manipulen substàncies químiques, preparats i arti-

cles afectats (els fabricants, els importadors, els usuaris intermedis i els distribuïdors), amb els conseqüents efec-

tes sobre les mesures preventives i la seguretat laboral. 181 

En un altre àmbit el mes de març la Comissió Europea ha presentat una Proposta de Directiva del PE i del Consell 

relativa a la garantia de compliment de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplaçament de treballadors/res efectu-

at en el marc de una prestació de serveis».182 En aquesta proposta la Comissió Europea denuncia que les protec-

cions mínimes establertes a la Directiva 96/71/CE sobre hores de treball, salari, vacances, hores extra, condici-

ons de contractació, seguretat, salut i higiene, entre d’altres, no sempre s’apliquen de forma correcta o no són 

prou controlades pel país d’acollida. Aquesta Proposta ha estat objecte de Dictamen del CESE, el qual considera 

que és important que la Directiva garanteixi la protecció dels treballadors/res desplaçats.183 

Enguany entre les iniciatives de caire divulgatiu l’Agència Europea per a la Seguretat i Salut en el treball (EU-

OSHA) ha presentat una nova campanya biennal “Treballs saludables” sota el lema “Treballant junts per a la pre-

venció de riscos”. En la nova campanya es crida l’atenció respecte a la importància del lideratge de la direcció i la 

participació de les persones treballadores en la millora de la seguretat i salut en els llocs de treball. A més, en el 

marc d’aquesta campanya s’analitzen les dades de l’Enquesta europea d’empreses sobre nous riscos i emer-

gents (ESENER)184 sobre aquests dos ítems en els països on es van realitzar les enquestes.185 Altra de les activi-

tats que forma part d’aquesta campanya és la celebració de la Setmana europea per a la seguretat i la salut en el 

treball (22-28 d’octubre), l’acte de clausura de la qual ha tingut lloc a Madrid. 

A més, l’EU-OSHA en la seva voluntat de promocionar la prevenció de riscos ha publicat el 2012 diversos estudis 

basats en l’Enquesta ESENER:  

                                                           
180 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 perillositat i 

el volum de comercialització dels productes, fins a l’1 de juny de 2018. 
181 REGLAMENT (UE) nº 109/2012 de la Comissió, de 9 de febrer de 2012, pel qual es modifica el Reglament (CE) 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 (substàncies CMR). Aquest annex en les seves entrades 18-21 prohibeix la venda al públic en general de substàncies classificades 

com carcinògenes, mutàgenes o tòxiques per a la reproducció (substàncies CMR), categories 1A i 1B de les barreges que les continguin en 

concentracions superiors a determinats límits especificats i el present reglament amplia les substàncies en ell detallades. DOUE L 37, de 

10.02.2012. 

REGLAMENT (UE) nº 125/2012 de la Comissió, de 14 de febrer de 2012, pel qual es modifica l’annex XIV del Reglament (CE) 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 aquest cas 

s’amplia la llista de substàncies subjectes a autorització recollides a l’annex XIV (DOUE L 41, de 15.02.2012).   

REGLAMENT (UE) nº 412/2012 de la Comissió, de 15 de maig de 2012, pel qual es modifica l’annex XVII del Reglament (CE) 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 tant que res-

tringeix la fabricació, comercialització i l’ús del dimetilfumarato (DMF) (DOUE L 128, de 16.05.2012). 

REGLAMENT (UE) nº 835/2012 de la Comissió, de 18 de setembre de 2012, pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 1907/2006 del PE i 

del Consell, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i barreges químiques (REACH), en el que respecta al 

seu annex XVII (cadmi) (DOUE L 252, de 19.09.2012).  

REGLAMENT (UE) nº 836/2012 de la Comissin, de 18 de setembre de 2012, pel qual es modifica, amb relació al plom, l’annex XVII del Re-

glament (CE) nº 1907/2006 del PE i del Consell, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i barreges quími-

ques (REACH) (DOUE L 252, de 19.09.2012).  

REGLAMENT (UE) nº 847/2012 de la Comissió, de 19 de setembre de 2012, pel qual es modifica, en el que respecta al mercuri, l’annex XVII 

del Reglament (CE) nº 1907/2006 del PE i del Consell, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de las substàncies i barreges 

químiques (REACH) (DOUE L 253, de 20.09.2012). 

REGLAMENT (UE) nº 848/2012 de la Comissió, de 19 de setembre de 2012, pel qual es modifica, en el que respecta als compostos de fenil-

mercuri, l’annex XVII del Reglament (CE) 1907/2006 del PE i del Consell, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de las subs-

tàncies i barreges químiques (REACH) (DOUE L 253, de 20.09.2012).  
182 Directiva del PE i del Consell relativa a la garantía de compliment de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplaçament de treballadors efectu-

at en el marc d’una prestació de serveis  (COM(2012) 131 final)  
183 Dictamen del CESE sobre la Proposta de Directiva del PE i del Consell relativa a la garantia de compliment de la Directiva 96/71/CE, sobre 

el desplaçament de treballadors/ores efectuat en el marc d’una prestació de serveis (DOUE C 351, de 15.11.2012). 
184 L’Enquesta ESENER es va realitzar a la primavera 2009 mitjançant entrevistes a 36.000 persones (directius i representants de treballa-

dors/res en matèria de salut i seguretat en centres de treball amb 10 o més ocupats/des, tant de caràcter públic com privat, de tots els sec-

tors) de 31 països europeus (27 estats membres UE, Croàcia, Turquia, Noruega i Suècia). Les entrevistes presten particular atenció als crei-

xents i relativament nous riscos psicosocials. Aquests riscos, vinculats al mode amb el qual es dissenya, organitza i gestiona l’activitat laboral, 

així coma al context econòmic i socials, donen lloc a un augment del nivells d’estrès que pot causar un greu deteriorament de la salut mental i 

física de les persones treballadores. 
185 A més enguany s’han editat dues guies pràctiques sobre aquests ítems: Participació dels treballadors/res en la salut i segureta en el tre-

ball. Una guia pràctica i Lideratge en la gestió de la prevenció en matèria de salut i seguretat en el treball. Una guia pràctica.  

http://www.boe.es/doue/2012/037/L00001-00049.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/037/L00001-00049.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/037/L00001-00049.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/037/L00001-00049.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/037/L00001-00049.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/041/L00001-00004.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/041/L00001-00004.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/041/L00001-00004.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/128/L00001-00003.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/128/L00001-00003.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/128/L00001-00003.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/252/L00001-00003.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/252/L00001-00003.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/252/L00001-00003.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/252/L00004-00006.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/252/L00004-00006.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/252/L00004-00006.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/253/L00001-00004.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/253/L00001-00004.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/253/L00001-00004.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/253/L00005-00007.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/253/L00005-00007.pdf
http://www.boe.es/doue/2012/253/L00005-00007.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0131:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0131:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0061:0064:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:351:0061:0064:ES:PDF
https://osha.europa.eu/es/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide
https://osha.europa.eu/es/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide
https://osha.europa.eu/es/publications/reports/liderazgo-en-la-gestion-de-la-prevencion-en-materia-de-salud-y-seguridad-en-el-trabajo-2014-una-guia-practica
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  Gestió dels riscos psicosocials en el treball: una anàlisi dels resultats de l'Enquesta europea d'empreses 

sobre riscos nous i emergents (ESENER). Aquest informe se centra en la gestió dels riscos psicosocials 

en el treball, explorant com aquesta varia en funció del país, tant pel que fa a la prevalença de les mesu-

res com en la seva extensió. Igualment hi ha diferències en funció del sector on se situa l’activitat eco-

nòmica. El baix nivell de mesures a sectors com la construcció o la indústria xoca amb les aplicades a 

l’educació, la sanitat o el treball social.  

 Els impulsors i les barreres per a la gestió del risc psicosocial: una anàlisi dels resultats de l'Enquesta eu-

ropea d'empreses sobre riscos nous i emergents (ESENER). Aquest informe se centra en els impulsors i 

les barreres per a la gestió dels riscos psicosocials. Així, examina les necessitats de suport i les eines 

amb les quals s’han de  dotar les empreses europees per gestionar eficaçment els riscos psicosocials. 

L’estudi posa de manifest que cal reforçar la sensibilització respecte als riscos psicosocials i la provisió 

de serveis d’assistència i orientació 

 Representació dels treballadors i les consultes sobre la salut i la seguretat: Una anàlisi dels resultats de 

l'Enquesta europea d'empreses sobre riscos nous i emergents (ESENER).  Aquest informe se centra en la 

participació dels treballadors en salut i gestió de la seguretat. Destaca com la participació varia a Europa 

i examina la relació entre la representació dels treballadors i la gestió eficaç dels riscos laborals. 

 Gestió de la seguretat i la salut: una anàlisi dels resultats de l'Enquesta europea d'empreses sobre riscos 

nous i emergents (ESENER). Aquest informe se centra en la gestió de la seguretat i salut en el treball, i 

examina com les pràctiques varien a tot Europa en funció de, per exemple, el volum de la empresa, de la 

ubicació i el sector. 

D’altra banda, el 2011 la EU-OSHA va encarregar un sondeig d’opinió paneuropeu sobre la seguretat i salut en el 

treball que ha finalitat el 2012.186 Al marge dels resultats detallats segons els països, en l’anàlisi de les opinions 

es posa de manifest que l’estrès d’origen laboral és motiu de preocupació per a la gran majoria de persones tre-

balladores europees. Igualment destaca que vuit de cada deu treballadors/ores creu que la xifra de persones que 

patirà estrès d’origen laboral augmentarà (80%), i un 52% preveu que aquest increment serà notable. També es 

desprèn que la majoria dels europeus estan d'acord que la seguretat ocupacional i les pràctiques de bona salut 

són necessàries per a la competitivitat econòmica (86% a tot Europa estan d'acord, el 56% "molt d'acord"). I pel 

que fa al treball conjunt per a la prevenció de riscos, en general els treballadors/ores es consideren ben informats 

sobre la salut i seguretat ocupacional (67%, incloent un 24% "molt ben informat"), però una minoria significativa 

diuen que no estan informats (27%, incloent un 8% "res informat"). 

I amb caràcter divulgatiu s’ha posat en marxa el web Workers' Health Education (Educació sobre la salut dels tre-

balladors) que té per objecte proporcionar una base de dades integrada per materials didàctics sobre salut i segu-

retat en el treball procedents de tot el mon.187  

Finalment, el 2012 destaca la “Campanya sobre riscos psicosocials en el treball 2012” posada en marxa pel Co-

mitè d’Alts Responsables de la Inspecció de Treball (Committee of Senior Labour Inspectors, SLIC). En ella un grup 

de treball, en el qual també ha participat la EU-OSHA, ha desenvolupat una eina per a la inspecció dels riscos psi-

cosocials disponible en 22 llengües. Aquesta campanya es dirigeix especialment als sectors de l’assistència sani-

tària, el treball social, els serveis i el transport de mercaderies. Els resultats i les conclusions es presentaran en la 

conferència final que tindrà lloc a Suècia (març 2013).188 

Àmbit estatal 

Enguany en el desenvolupament normatiu espanyol destaca la prevenció enfront els riscos químics. En primer lloc 

el Reial decret 1070/2012, de 13 de juliol, aprova el Pla estatal de protecció civil enfront del risc químic.  189  En la 

norma s’estableix que en els establiments on es produeixen, emmagatzemen, manipulen i transformen grans 

quantitats de substàncies perilloses, poden comportar un risc per al personal que hi treballa i per a la població de 

la rodalia, en cas de produir-se un accident. I, sens perjudici de les mesures preventives que cal adoptar, 

s’estableixen els mecanismes necessaris que permetin la mobilització dels recursos humans i necessaris per a 

l’assistència i protecció de la població.  

                                                           
186 Aquest sondeig es basa en 35.540 entrevistes entre el 24.10.2011 i el 17.01.2012, a persones de 36 països europeus (els 27 estats de 

la UE, 3 països dels EEE i 6 països candidats i possibles candidats). 
187 Workers' Health Education és una iniciativa del Coronel Institute adscrit al Centre Mèdic Acadèmic sobre Salut Ocupacional de la Universi-

tat d’Amsterdam. La iniciativa s’emmarca i compta amb el suport de la Xarxa de Centres Col·laboradors de l’OMS en matèria de salut ocupaci-

onal. La presentació oficial del web va tenir lloc el març del 2012: http://www.workershealtheducation.org/. 
188 A més, la EU-OSHA utilitzarà les conclusions i les experiències extretes d’aquesta campanya per a la seva pròpia campanya de llocs de tre-

ball saludables sobre riscos psicosocials que es desenvoluparà en 2014-2015. 
189 Reial decret 1070/2012, de 13 de juliol, aprova el Pla estatal de protecció civil enfront del risc químic (BOE núm. 190, de 09.08.2012). 

https://osha.europa.eu/es/teaser/SLIC-campaign-2012-on-psychosocial-risks
http://www.workershealtheducation.org/
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/09/pdfs/BOE-A-2012-10653.pdf
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Pel que fa als biocides, s’aprova la inclusió de diferents substàncies en l’annex I del Reial decret 1054/2002, 

d’11 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides. 

Concretament, l’Ordre PRE/927/2012, de 3 de maig, afegeix les substàncies actives imidacloprid, abamectina i 

4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona i l’Ordre PRE/928/2012, de 3 de maig, la creosota.190   

I pel que fa als productes fitosanitaris, el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, estableix el marc 

d’actuació per assolir un ús sostenible d’aquests productes.191 En aquest Reial decret s’estableixen les disposici-

ons necessàries per als registres d’ús de productes fitosanitaris i per a l’adequació, millora i simplificació dels re-

gistres ja existents, com el d’establiments i serveis plaguicides i el llibre oficial de moviment de plaguicides peri-

llosos. Aquests són instruments de suport imprescindibles per aplicar les polítiques de consecució de la sostenibi-

litat i del control oficial en l’ús d’acord amb el que s’estableix a la Directiva 2009/128/CE, del PE i del Consell, de 

21 d’octubre de 2009. Aquesta Directiva també introdueix una definició explicita de “requisits essencials de salut 

i seguretat” que han de complir les màquines utilitzades per a l’aplicació de plaguicides. Aquest fet ha donat lloc, 

en la seva transposició a la normativa espanyola, a l’aprovació del Reial decret 494/2012 pel qual s’estableixen 

les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, que modifica el Reial decret 1644/2008, 

de 10 de octubre.192    

En el marc dels riscos per l’ús dels equips de treball, el 10 de febrer s’aprova el Reial decret 346/2012 sobre la 

caracterització i registre de la maquinària agrícola.193 Aquesta norma modifica el Reial decret 1013/2009, de 19 

de juny, que estableix la normativa per acreditar la potencia i l’equipament dels dispositius de seguretat, així com 

regulació de les condicions bàsiques per a la inscripció d’aquest tipus de maquinària en els registres oficials de 

les CA. I l’Ordre FOM/2106/2012, de 24 de setembre, actualitza les condicions tècniques dels requisits que han 

de reunir els equips marins destinats a ser embarcats en els vaixells.194  

En la línia de les campanyes europees esmentades anteriorment, la legislació espanyola també es fa ressò de la 

importància dels riscos psicosocials. En aquest sentit cal assenyalar el registre i publicació de l’Acord sobre el 

protocol de prevenció enfront l’assetjament, l’assetjament sexual i per raó de sexe, d’acord amb el conveni 

d’aplicació a les empreses de comerç a l’engròs i importadores de productes químics.195  

Entre la normativa aprovada el 2012 adreçada a sectors d’activitat específics destaca el Reial decret 1335/2012 

que modifica el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria.196 Entre les modificacions que s’estableixen 

s’afegeix una nova instrucció tècnica complementària (26) “Butlletí estadístic d’accidents relacionats amb articles 

pirotècnics”. Aquesta instrucció té per objecte definir el format de la comunicació de dades sobre accidents rela-

cionats amb aquests productes que els òrgans competents de les CA han de comunicar al Ministeri d’Indústria, 

Energia i Turisme per tal de donar compliment al mandat de la UE relatiu a la recollida i actualització periòdica de 

dades sobre accidents (Directiva 2007/23/CE).  

Amb relació al sector pesquer, cal esmentar l’aprovació del Reial decret 1696/2012, pel qual es modifica la defi-

nició d’armador en el reglament on s’estableixen les disposicions mínimes de seguritat i salut en el treball a bord 

dels vaixells de pesca. L’objectiu que persegueix és facilitar la claredat jurídica del text i donar compliment als re-

queriments exigits en el Dictamen emès per la Comissió Europea.197 

                                                           
190 Ordre PRE/927/2012, de 3 de maig, per la qual s’inclouen les substàncies actives, en l’annex I del Reial decret 1054/2002, d’11 de oc-

tubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides (BOE núm. 107, de 04.05.2012).  

I Ordre PRE/928/2012, de 3 de maig, per la qual s’inclou la substància activa creosota, en l’annex I del Real Decreto 1054/2002, de 11 de 

octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides (BOE, núm. 107, de 04.05.2012). 
191 Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, estableix el marc d’actuació per assolir un ús sostenible dels productes fitosanitaris (BOE 

núm. 223, de 15.09.2012).  
192 Reial decreto 494/2012, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, pel quals s’estableixen les nor-

mes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, per incloure els riscos d’aplicació de plaguicides (BOE núm. 66, de 

17.03.2012).  
193 Reial decret 346/2012, de 10 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i registre de 

la maquinaria agrícola (BOE núm. 45, de 22.02.2012). 
194 Ordre FOM/2106/2012, de 24 de setembre, per la qual s’actualitzen les condicions tècniques de l’annex A del Reial decret 809/1999, de 

14 de maig, pel qual es regulen els requisits que han de reunir els equips marins destinats a ser embarcats en els bucs, en aplicació de la Di-

rectiva 96/98/CE (BOE núm. 240, de 05.10.2012). 
195 Resolució de 21 de febrer de 2012, de la Direcció General d’Ocupació, per la qual es registra i publica l’acta que conté l’acord sobre pro-

tocol de prevenció enfront de l’assetjament, l’assetjament sexual i per raó de sexe, de conformitat amb allò disposat en la disposició addicio-

nal segona del Conveni col·lectiu per a les empreses de comerç a l’engròs i importadores de productes químics industrials, i de drogueria, per-

fumeria i annexos (BOE núm. 58, 08.03.2012): 
196 Reial decret 1335/2012, de 21 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 563/2010, de 7 de maig, pel qual s’aprova el reglament 

d’articles pirotècnics i de cartutxeria (BOE núm. 235, de 29.09.2012).  
197 Reial decret 1696/2012, de 21 de desembre, pel qual es modifica la definició continguda a l’apartat 6 de l’article 2 del Reial decret 

1216/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguritat i salut en el treball a bordo dels vaixells de pesca 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12424
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-12424
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/04/pdfs/BOE-A-2012-5917.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/04/pdfs/BOE-A-2012-5917.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/04/pdfs/BOE-A-2012-5918.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/04/pdfs/BOE-A-2012-5918.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/15/pdfs/BOE-A-2012-11605.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3815.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/17/pdfs/BOE-A-2012-3815.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/22/pdfs/BOE-A-2012-2586.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/22/pdfs/BOE-A-2012-2586.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/05/pdfs/BOE-A-2012-12424.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/05/pdfs/BOE-A-2012-12424.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/05/pdfs/BOE-A-2012-12424.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/09/pdfs/BOE-A-2012-3372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/29/pdfs/BOE-A-2012-12198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/29/pdfs/BOE-A-2012-12198.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/22/pdfs/BOE-A-2012-15472.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/22/pdfs/BOE-A-2012-15472.pdf
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 En el sector de la industria i la mineria destaca l’Ordre PRE/235/2012 que modifica l’Ordre PRE/1263/2009, 

que actualitza les instruccions tècniques complementàries 2 i 15 del Reglament d’explosius. Mitjançant aquesta 

Ordre s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2012/4/UE de la Comissió, de 22 de febrer de 

2012, que modifica la Directiva 2008/43/CE per la qual s’estableix un sistema d’identificació i traçabilitat 

d’explosius amb finalitats civils.198  

Pel que fa al marc de la gestió de la prevenció de riscos, el 2 de febrer s’aprova l’Ordre ESS/184/2012, per la 

qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament 

d’activitat, Fons de garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2012,199 que en matèria d’accidents 

de treball i malalties professionals estableix que s’aplicarà la tarifa de primes establertes a la Llei 42/2006 de 

pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2007. També s’estableixen els coeficients per a la determinació de 

les aportacions a càrrec de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la SS al sosteniment 

dels serveis comuns de la SS.  

També en matèria de les cotitzacions cal esmentar la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos gene-

rals de l’Estat per a l’any 2013,200 que ajorna un any l’obligació de cotització per accidents de treball i malalties 

professionals a les persones treballadores per compte propi que causin alta a partir de l’1 de gener de 2013.  

I, mitjançant l’Ordre ESS/1368/2012, de 25 de juny,201 es prorroguen els terminis, fins al 30 de juny i el 15 

d’agost del 2012, respectivament, per a la presentació de sol·licituds i de remissió dels informes-proposta dels in-

centius corresponents a l’exercici 2011, d’acord amb les previsions establertes pel Reial decret 404/2010, de 31 

de març, que regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a 

les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral. L’ampliació 

dels terminis es fa amb la finalitat de garantir la recopilació de la informació que han de presentar les empreses 

juntament amb la sol·licitud, així com permetre a les entitats gestores i a les mútues la realització de les compro-

vacions necessàries per elaborar l’informe-proposta que s’ha de remetre a la Direcció General d’Ordenació de la 

Seguretat Social.  

D’altra banda, mitjançant el Real decret llei 20/2012, de 13 de juliol, es crea el Registre d’Òrgans de Represen-

tació del Personal al Servei de les Administracions Públiques, segons el qual seran objecte d’inscripció i/o anota-

ció la creació, modificació o supressió dels òrgans de representació del personal (juntes de personal, delegats de 

personal, comitès d’empresa i comitès de seguritat i salut).202 En darrer terme, destaca l’aprovació del Reial de-

cret 882/2012 mitjançant el qual s’adequa la representació de l’Administració general de l’estat en la Comissió 

Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, d’acord amb la nova organització dels departaments.203 

Dins de les funcions en matèria d’estudi i divulgació de l’INSHT, ha publicat el document recull dels límits 

d’exposició professional per agents químics per a l’any 2012.  A més, ha publicat la primera explotació de la VII 

Enquesta nacional de condicions de treball, l’objectiu de la qual és obtenir informació fiable sobre les condicions 

de treball dels diferents col·lectius de treballadors i treballadores mitjançant la informació que ells mateixos pro-

                                                                                                                                                                                                 
(BOE núm. 307, de 22.12.2012). La CE considera que sense una definició clara de qui és el responsable en la pràctica per aplicar les mesu-

res de seguretat i salut en els vaixells de pesca s’amplia el risc que aquestes no siguin aplicades.  
198 Ordre PRE/2035/2012, de 24 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre PRE/1263/2009, de 21 de maig, per la qual s’actualitzen les 

instruccions tècniques complementàries nombre 2 i 15, del Reglament d’explosius, aprovat pel Reial decret 230/1998, de 16 de febrer (BOE 

núm.233, de 27.09.2012). 
199 Ordre ESS/184/2012, de 2 de febrer, per la qual es despleguen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, pro-

tecció per cessament d’activitat, Fons de garantia salarial i formació professional per a l’exercici 2012 (BOE núm. 32, de 07.02.2012). 
200 BOE núm. 312, de 28.12.2012. La disposició addicional cinquanta-vuitena del Real decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei general de seguretat social, estableix que “amb efectes l’1 de gener de 2013, la protecció front les contingèn-

cies d’accidents de treball i malalties professionals formarà part de l’acció protectora obligatòria de tots els règims que integren el sistema de 

la Seguretat Social respecte als treballadors que causin alta en qualsevol d’ells a partir de l’indicada data”. Aquesta disposició fou afegida per 

la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social.  
201 Ordre ESS/1368/2012, de 25 de juny, per la que es prorroguen els terminis per a la presentació de les sol·licituds i de remissió dels in-

formes-proposta dels incentius corresponents a l’exercici 2011, a l’empara del Reial decret 404/2010, de 31 de març, pel que es regula 

l’establiment d’un sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin contribuït especialment a la 

disminució i prevenció de la sinistralitat laboral (BOE núm. 152, de 26.06.2012).  
202 Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE núm. 

168, de 14.07.2012). 
203 Reial decret 882/2012, de 1 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 1879/1996, de 2 d’agost, pel qual es regula la composició de la 

Comissió Nacional de Seguritat i Salut en el Treball, per a la seva adaptació a la nova estructura dels departaments ministerials de la Adminis-

tració General de l’Estat (BOE núm. 136, de 07.06.2012). 

http://www.oect.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/OBSERVATORIO/Informe%20%28VII%20ENCT%29.pdf
http://www.oect.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20PUBLICACIONES/EN%20CATALOGO/OBSERVATORIO/Informe%20%28VII%20ENCT%29.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/27/pdfs/BOE-A-2012-12086.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/27/pdfs/BOE-A-2012-12086.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1791.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/26/pdfs/BOE-A-2012-8511.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/26/pdfs/BOE-A-2012-8511.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/26/pdfs/BOE-A-2012-8511.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/26/pdfs/BOE-A-2012-8511.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/14/pdfs/BOE-A-2012-9364.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/07/pdfs/BOE-A-2012-7578.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/07/pdfs/BOE-A-2012-7578.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/07/pdfs/BOE-A-2012-7578.pdf
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porcionen. El treball de camp, amb una mostra de 8.892 persones ocupades, va finalitzar el 2011 i enguany s’ha 

publicat l’informe amb les conclusions principals.204 Entre elles destaca que:    

 El 69% de les persones ocupades percep que estan exposades al risc d’accidentar-se en el treball. 

 Una de cada 10 persones ocupades està exposada a un alt nivell de soroll en el seu lloc de treball. 

 L’exposició a agents químics, derivada tant de la seva manipulació com de la seva inhalació, afecta el 

23% de les persones treballadores. 

 Poc més del 7% de les persones ocupades estan exposades en el seu treball a contaminants biològics. 

 Les exigències físiques més habituals són: repetició de moviments de mans i braços (59%) i adoptar pos-

tures doloroses o fatigants (36%). 

 Els indicadors relatius a les exigències derivades de factors psicosocials han empitjorat respecte a 4 anys 

abans.  

 Una de cada set persones ocupades té algun problema de salut.  

 

En l’Enquesta s’assenyala que uns dels aspectes més positius que mereixen ser ressenyats són els importants 

esforços preventius duts a terme per les empreses espanyoles aquests anys, així com una proporció més gran de 

treballadors que avui disposen d’un representant específic (el delegat de prevenció) per facilitar la seva participa-

ció en la millora de la seguretat i salut en el treball, i que les activitats preventives com la vigilància de la salut, la 

formació i informació i l’avaluació de riscos mostren una creixent quotidianitat en els centres de treball.   

A més, un dels eixos de la campanya europea d’ITSS per avaluar els riscos psicosocials en el treball gira entorn a 

la divulgació i la informació entre les empreses dels riscos laborals, que tenen el seu origen en els denominats 

riscos psicosocials. A Espanya participen 60 inspectors que s’ha previst que realitzin més de 350 actuacions. A l-

hora el mes de juliol la ITSS ha publicat una “Guia d’actuacions de la ITSS sobre riscos psicosocials” .  

Àmbit autonòmic 

A Catalunya, la Resolució EMO/616/2012205 té per objecte aprovar les activitats preventives que han de desenvo-

lupar les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en el territori de Catalunya 

durant l’any 2012, d’acord amb el que disposa el capítol II de l’Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la 

qual es regulen les activitats preventives en l’àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació per a la 

Prevenció de Riscos Laborals. 

I, per tal de facilitar l’activitat de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) a Catalunya, s’han signat diver-

sos convenis de col·laboració amb altres organismes. La Resolució EMO/1557/2012 que dóna publicitat al con-

veni de col·laboració de 10 d'abril de 2012, sobre cessió d'informació entre el Servei Públic d'Ocupació estatal i 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya n’és un exemple.206 Aquest Conveni té per objecte fixar les condici-

ons i els termes de la col·laboració entre el SEPE i el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Cata-

lunya, per facilitar l’accés del personal funcionari del sistema d’ITSS al sistema d’informació del Servei Públic 

d’Ocupació estatal (SEPE), amb relació a les aplicacions informàtiques SISPE. Mentre que la Resolució  

EMO/1039/2012 que dóna publicitat al Conveni de col·laboració de 16 d’abril de 2012, sobre cessió 

d’informació entre l’Institut Social de la Marina (ISM) i l’Administració de la Generalitat, n’és un altre.207 Aquest 

Conveni té per objecte fixar les condicions i els termes de la col·laboració entre l’ISM i el Departament d’Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya per facilitar l’accés dels funcionaris del sistema de la IT i SS al sistema 

d’informació de la SS en relació amb les transaccions informàtiques determinades a l’annex 3 del propi Conveni.  

En matèria de gestió enguany destaca que a partir del 10 de desembre s’ha posat en marxa un nou portal de co-

municació i notificació dels accidents laborals, el Programa CoNTA. Aquest portal relleva l’anterior sistema de no-

tificació d’accidents cat365 que ha deixat de ser operatiu definitivament el 4 de desembre.  

                                                           
204 Al mes d’abril també es van publicar els primers resultats de la V Enquesta europea de condicions de treball elaborada per Eurofound. El 

treball de camp d’aquesta enquesta és anterior i es va realitzar entre els mesos de gener i juny del 2010. El qüestionari es referia a temes 

com la precarietat laboral, els models de direcció empresarial i de participació dels treballadors/ores, així com el context laboral en general, 

l’horari laboral, l’organització del treball, la remuneració, els riscos per a la salut relacionats amb el treball, els factors cognitius i psicosocials, 

l’equilibri entre el treball i la vida familiar i l’accés a la formació. A més, es van incloure una sèrie de qüestions amb l’objectiu de captar las re-

percussions de la crisis econòmica sobre las condicions de treball. 
205 Resolució EMO/616/2012, de 28 de març, per la qual es determinen les activitats preventives que han de desenvolupar les mútues d'ac-

cidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social a Catalunya durant l'any 2012 (DOGC núm. 6105, d'11.04.2012). 
206 Resolució EMO/1557/2012, de 10 de juliol, per la qual es dóna publicitat al conveni de col·laboració de 10 d'abril de 2012, sobre cessió 

d'informació entre el Servei Públic d'Ocupació estatal i l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6185, de 03.08.2012). 
207 Resolució  EMO/1039/2012, de 16 de maig, per la qual es dóna publicitat al Conveni de col·laboració de 16 d’abril de 2012, sobre cessió 

d’informació entre l’Institut Social de la Marina (ISM) i l’Administració de la Generalitat (DOGC núm. 6142, de 05.06.2012).  

http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa_y_Documentacion/Documentacion/Documentacion_ITSS/001/Guia_psicosociales.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/82/en/1/EF1182EN.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6105/1236241.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6105/1236241.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6185/1256785.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6185/1256785.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6142/1245588.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6142/1245588.pdf
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 Amb caràcter divulgatiu s’ha publicat el document “10 perquès per a una salut i una seguretat laboral amb per-

spectiva de gènere”, que s’emmarca en l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2010-2012, aprovada 

pel Govern que també estableix la perspectiva de gènere com un objectiu transversal.  

D’altra banda, la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball juntament amb el Centre de Segu-

retat i Salut Laboral de Barcelona ha organitzat una jornada el març 2012, “Els riscos ergonòmics: situació actual 

a Catalunya i experiències pràctiques per al seu abordatge” i una altra el maig “Les enquestes de condicions de 

treball: una reflexió mirant al futur. Segona Enquesta catalana de condicions de treball”, dirigida a professionals 

que treballen en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. En aquesta segona jornada es presenten els resultats 

de la II ECCT i altres treballs realitzats per aprofundir en el coneixement d’aspectes tan rellevants com són la qua-

litat de l’ocupació i participació de treballadors/ores, les condicions d’ocupació i treball de la població treballado-

ra jove de Catalunya o l’evolució de les condicions de risc psicosocials entre els anys 2006 i 2010. A més, en-

guany el Centre de Seguretat i Salut Laboral de Lleida ha estat present a la Fira F&T Formació Professional i Tre-

ball, organitzada a Lleida impartint una sèrie de tallers sobre la prevenció dels riscos laborals a diverses activitats 

professionals. 

A més, el Departament d'Empresa i Ocupació conjuntament amb la Universitat de Girona ha continuat el 2012 

l’espai de conferències “La Tribuna de Salut Laboral de Girona” que promou la reflexió rigorosa sobre la seguretat 

laboral i la prevenció de riscos, tot contribuint a incrementar la cultura preventiva de la nostra societat. Enguany 

s’han dut a terme dues conferències, la primera al mes de juny centrada en la “II Enquesta catalana de condici-

ons de treball: l’enquesta i les dades referents a Girona” i una segona al mes de novembre “La dona treballadora 

gestant: equilibri necessari entre la prevenció de riscos i la vida laboralment activa”.  

Finalment, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya el 24 d’abril ha organitzat una jornada on es planteja el 

tema, en forma de pregunta: Què fem després d'una situació d'assetjament psicològic laboral? L’objectiu de la 

jornada és analitzar el tractament de l'assetjament psicològic laboral en el marc de les administracions públiques, 

tenint en compte tant les implicacions econòmiques, jurídiques i socials que poden tenir per a les pròpies organit-

zacions com la manera d'abordar aquestes situacions des d'un punt de vista més preventiu i de salut laboral. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www20.gencat.cat/docs/treball/03%20-%20Centre%20de%20documentacio/Documents/01%20-%20Publicacions/06%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Arxius/10XQ_Genere_cat.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/treball/03%20-%20Centre%20de%20documentacio/Documents/01%20-%20Publicacions/06%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Arxius/10XQ_Genere_cat.pdf

