
 

1 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE 
CATALUNYA 2015 



MERCAT DE TREBALL 

2 

ÍNDEX 

1. ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL ........................................................................................... 3 

1.1. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR .......................................................................................... 3 

1.2. POBLACIÓ ACTIVA ........................................................................................................................ 4 

1.3. POBLACIÓ OCUPADA .................................................................................................................... 5 

1.4. POBLACIÓ DESOCUPADA ......................................................................................................... 14 

1.5. CONTEXT DEL MERCAT DE TREBALL ..................................................................................... 18 

2. POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ .......................................................................................................... 26 

2.1. POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ ......................................................................................... 26 

2.2. POLÍTIQUES PASSIVES D’OCUPACIÓ ...................................................................................... 30 

3. RELACIONS LABORALS ............................................................................................................. 35 

3.1. NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA ........................................................................................................ 35 

3.2. LA CONFLICTIVITAT LABORAL .................................................................................................. 35 

3.3. SOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES ............................................................................ 38 

3.4. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ DE L’OCUPACIÓ ...................................................................... 45 

3.5. EMPRESES SOTMESES AL PROCEDIMENT CONCURSAL .................................................... 48 

4. PREVENCIÓ DE RISCOS I SINISTRALITAT LABORAL ............................................................... 50 

4.1. ANÀLISI DE LA SINISTRALITAT ................................................................................................. 50 

4.2. INCAPACITAT TEMPORAL ......................................................................................................... 63 

4.3. ACTUACIONS DE LA ITC PER A LA PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS ......................... 65 

 

 

 



 

3 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE 
CATALUNYA 2015 

1. ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL 

El creixement del nombre de persones ocupades l’any 2015 (+1,5%) ha consolidat el de 2014 (+2,1%), 
el primer any on augmentava la població ocupada des del 2007. Aquest increment s’ha produït en un 
context de dinamisme econòmic, en què el PIB català ha crescut el 3,4% en termes reals durant l’any 
2015, la productivitat aparent del treball s’ha incrementat el 0,4% en termes reals, mentre que els cos-
tos laborals unitaris han disminuït el 0,2%.1

Tot i aquesta tendència positiva, la població activa i la població en edat de treballar han retrocedit (-
0,7% i -0,6%, respectivament). La població desocupada també s’ha reduït un 9,2% i s’ha situat al vol-
tant de les 700 mil persones.
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GRÀFIC III.1.G1  Població en edat de treballar (16-64 anys), variació interanual segons relació amb l’activitat. Ca-
talunya, 2008-2015 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

La taxa d’activitat s’ha mantingut en valors elevats fruit de l’evolució gairebé paral·lela entre la població 
activa i la població en edat de treballar i s’ha situat al 78,9% (-0,1pp respecte a l’any 2014). En canvi, 
la taxa d’ocupació ha augmentat durant el 2015 i ha assolit el 64,2% (+1,3pp respecte al 2014), arri-
bant al 65,0% durant el tercer trimestre. La taxa d’atur també s’ha situat en el seu mínim al tercer tri-
mestre amb el 17,6%, amb una mitjana anual del 18,7% (-1,7% menys que l’any 2014). 

1.1. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR3

La població en edat de treballar s’ha reduït el 0,6% l’any 2015 després de 6 anys minvant. Així, la po-
blació de 16 a 64 anys s’ha situat en 4.756 milers de persones, 26 mil menys que el 2014 i 250 mil 
menys que el 2009, quan hi havia 5.007 milers de persones en edat de treballar. Tot i això, la pèrdua 
de població en edat laboral s’ha desaccelerat. Així doncs, els individus en edat de treballar s’han situat 
en un 65,0% del total de població, 0,3pp menys que l’any 2014. Aquest percentatge ha disminuït de 
forma clara des de l’any 2007, quan se situava al 68,4%. 

 

                                                      
1 Per a una anàlisi detallada de la conjuntura macroeconòmica, vegeu el capítol I d’aquesta Memòria. 
2 Vegeu l’annex III.1.A.T1. 
3 Vegeu el capítol V d’aquesta Memòria per a una anàlisi més detallada de l’evolució de la població a Catalunya. 
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Tot i una certa desacceleració, encara es produeix una pèrdua de població en edat de treballar. 

La disminució de la població en edat de treballar s’ha concentrat entre la població de 25 a 34 anys4

TAULA III.1.T1  Població en edat de treballar (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 
2014-2015 

 (-
4,7%) i entre la població de nacionalitat estrangera (-4,1%). També ha disminuït més la població mascu-
lina (-0,7%) que la femenina (-0,4%). En canvi, ha augmentat la població de 55 a 64 anys (+1,7%), fruit 
de l’augment de la població de nacionalitat espanyola d’aquesta franja d’edat (+2,1%). Aquest patró de 
major pèrdua de població jove, de nacionalitat estrangera i masculina s’ha repetit cada any des de 
l’inici de la crisi. 

  
2015 Var. 2014-2015 (%) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 
16-24 304 319 528 95 623 0,1 0,4 2,1 -8,7 0,3 
25-34 457 440 690 208 897 -4,4 -5,0 -6,0 -0,2 -4,7 
35-54 1.172 1.197 2.031 337 2.369 0,3 -0,1 1,0 -5,0 0,1 
55-64 447 420 816 52 868 1,7 1,6 2,1 -5,1 1,7 
Total 2.379 2.377 4.065 691 4.756 -0,4 -0,7 0,1 -4,1 -0,6 

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

1.2. POBLACIÓ ACTIVA 

La població activa retrocedeix, tot i que menys que al 2014. 

La població activa ha retrocedit el 0,7% l’any 2015 i s’ha situat en 3.753 milers de persones, 26 mil 
persones menys que l’any 2014. Al mateix temps, la taxa d’activitat ha disminuït fins al 78,9% (0,1pp 
menys que l’any 2014). Val a dir, però, que la pèrdua de població activa s’ha desaccelerat, com ja pas-
sava amb la població en edat de treballar. 

El descens de la població activa es concentra entre la població jove i la de nacionalitat estrangera. 

Destaca el descens de la població activa jove (menys de 35 anys) i l’increment de la població activa de 
més edat (55 a 64 anys), en un fenomen que ha estat una constant al llarg de la crisi econòmica. Tam-
bé ha estat recurrent en els darrers anys la pèrdua de població activa de nacionalitat estrangera (-3,7% 
l’any 2015), mentre que, per primer cop en els últims anys, la població activa femenina ha disminuït 
més del que ho ha fet la masculina (-0,9% i -0,5%, respectivament). 

TAULA III.1.T2  Població activa (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2014-2015 

  
2015 Var. 2014-2015 (%) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 
16-24 132 141 222 50 272 -1,9 -6,2 -4,7 -2,0 -4,2 
25-34 398 415 642 171 814 -6,1 -4,3 -6,4 -0,4 -5,2 
35-54 994 1.132 1.838 288 2.125 -0,5 0,1 0,7 -5,9 -0,2 
55-64 245 297 507 34* 541 7,9 6,3 7,8 -3,0* 7,1 
Total 1.768 1.985 3.209 544 3.753 -0,9 -0,5 -0,1 -3,7 -0,7 

  
Taxa (%) Var. 2014-2015 (pp) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 
16-24 43,3 44,2 42,1 53,2 43,8 -0,9 -3,1 -3,0 3,7 -2,0 
25-34 87,2 94,3 93,1 82,5 90,7 -1,5 0,7 -0,4 -0,2 -0,4 
35-54 84,8 94,5 90,5 85,4 89,7 -0,7 0,2 -0,2 -0,9 -0,3 

                                                      
4 Pèrdua concentrada entre la població de nacionalitat espanyola, amb un descens del 6,0%. 
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55-64 54,7 70,6 62,1 67,0* 62,4 3,2 3,1 3,3 1,4* 3,1 
Total 74,3 83,5 78,9 78,7 78,9 -0,4 0,2 -0,2 0,3 -0,1 

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

Les variacions de la població en edat de treballar i de la població activa són similars per a tots els 
grups, el que explica que les taxes d’activitat hagin variat poc. Les dues excepcions més notòries a això 
últim són la població de 16 a 24 anys, la taxa d’activitat de la qual ha retrocedit 2,0pp fins al 43,8%, i 
la població de 55 a 64 anys, en què ha augmentat 3,1pp per situar-se en un 62,4%. Això fa que la taxa 
d’activitat de la població de 16 a 24 anys se situï 13,5pp per sota de la que existia l’any 2007, mentre 
que la de la població de 55 a 64 anys ho faci 7,8pp per sobre.5

1.3. POBLACIÓ OCUPADA 

 

La població ocupada s’ha incrementat l’1,5% durant l’any 2015 amb 45 mil persones ocupades més 
que el 2014. Això fa que la població ocupada se situï en 3.051 milers de persones el 2015, un nivell 
lleugerament superior al de l’any 2012, però lluny encara dels 3.559 milers de persones ocupades a 
Catalunya l’any 2008 (507 mil menys). Val a dir, també, que el creixement de la població ocupada ha 
estat menor l’any 2015 (+1,5%) que l’any 2014 (+2,1%), en una lleugera desacceleració en la creació 
de llocs de treball. Pel que fa a la taxa d’ocupació, aquesta se situa en un 64,2% al conjunt de l’any, 
1,3pp més que el 2014, però encara 8,3pp per sota de la taxa d’ocupació de l’any 2007. 

L’increment de la població ocupada és més intens entre la població masculina, molt castigada durant 
la crisi. 

Si les dades s’estudien per col·lectius s’observa us increment generalitzat de la població ocupada, amb 
l’excepció del col·lectiu de 25 a 34 anys (-3,2%) i la població femenina (-0,2%). El lleuger descens del 
nombre de dones ocupades contrasta amb l’increment entre els homes (+3,1%), el que probablement 
tingui a veure amb el patró sectorial que està exhibint la recuperació econòmica. De fet, des de l’inici 
de la crisi, l’evolució de la població ocupada havia estat sempre més negativa entre la població jove, de 
nacionalitat estrangera i masculina, així que aquest canvi de patró de gènere l’any 2015 és significatiu 
(canvi que no s’observa ni pel que fa a l’edat ni pel que fa a la nacionalitat). 

TAULA III.1.T3  Població ocupada (16-64 anys) per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2014-2015 

  
2015 Var. 2014-2015 (%) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 
16-24 79 78 134 24* 157 8,5 0,8 1,3 27,9* 4,6 
25-34 325 336 537 123 661 -4,6 -1,7 -4,7 4,0 -3,2 
35-54 821 973 1.591 203 1.794 0,0 3,9 2,6 -2,1 2,1 
55-64 198 242 417 22* 439 3,4 7,6 6,3 -5,1* 5,6 
Total 1.423 1.628 2.679 372 3.051 -0,2 3,1 1,5 1,2 1,5 

  
Taxa (%) Var. 2014-2015 (pp) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 
16-24 26,1 24,5 25,3 25,0* 25,3 2,0 0,1 -0,2 7,2* 1,0 
25-34 71,1 76,2 77,9 59,4 73,6 -0,1 2,6 1,1 2,4 1,2 
35-54 70,1 81,3 78,3 60,1 75,8 -0,2 3,1 1,3 1,7 1,5 
55-64 44,2 57,5 51,1 43,0* 50,6 0,7 3,2 2,0 0,0* 1,9 
Total 59,8 68,5 65,9 53,8 64,2 0,1 2,5 1,0 2,8 1,3 

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

                                                      
5 En aquest sentit, convé destacar que des de l’any 2007 la taxa d’activitat femenina ha augmentat 5,9pp enfront d’un descens de 2,7pp en 
la masculina, mentre que, per nacionalitats, entre la població amb nacionalitat espanyola ha crescut 1,7pp i entre la població amb nacionalitat 
estrangera no ha variat. 
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Pel que fa a la taxa d’ocupació, l’increment ha estat encara més generalitzat i bastant uniforme, espe-
cialment entre els diferents grups d’edat (on la taxa augmenta a mesura que aquesta creix). En qualse-
vol cas, destaca l’increment moderat de la taxa d’ocupació femenina (+0,1pp), que contrasta amb la 
masculina (+2,5pp), així com també l’evolució diferenciada de les taxes d’ocupació si l’individu té la 
nacionalitat espanyola o no (+1,0pp i +2,8pp, respectivament). 

En canvi, la població ocupada no ha crescut tant entre els joves i els individus de nacionalitat estrange-
ra, també molt afectats per la pèrdua de treball durant la recessió. 

Malgrat tot, la taxa d’ocupació masculina se situa encara 12,8pp per sota de l’estimada l’any 2007, 
mentre que la femenina és 3,4pp inferior. La taxa d’ocupació de la població amb nacionalitat estrange-
ra se situa a 15,8pp de l’existent el 2007, mentre que entre la població amb nacionalitat espanyola la 
diferència és de 7,1pp. El mateix succeeix en els diferents trams d’edat, amb taxes d’ocupació 24,4pp i 
11,3pp menors per als joves de 16 a 24 anys i de 25 a 34 anys, mentre que entre la població de 55 a 
64 anys la taxa és només 1,2pp inferior. 

Sobresurt l’increment de la població ocupada a la indústria. 

Per sectors, sobresurt la creació de llocs de treball a la indústria, on el nombre de persones ocupades 
ha augmentat el 4,6% respecte al 2014. També s’ha incrementat el nombre d’individus ocupats a 
l’agricultura (7,0%), mentre que a la construcció i els serveis també han crescut, tot i que de forma més 
moderada (0,7% ambdós sectors). Aquest creixement generalitzat als quatre grans sectors no s’havia 
produït des de l’inici de la crisi. En aquest sentit, i per comparació al nombre d’ocupats/ades de l’any 
2008 a cada sector, la construcció presenta una pèrdua del 55,1%, la indústria del 24,1%, l’agricultura 
del 22,8% i els serveis del 3,7%. 

És destacat l’increment del pes de la indústria sobre l’ocupació, un fet que no s’havia produït des de 
l’inici de la crisi econòmica. 

No és estrany doncs, que el sector serveis hagi anat guanyant pes des de l’any 2008 (+8,1pp), en de-
triment de la construcció (-5,4pp), però també de la indústria (-2,5pp), com s’observa al gràfic. Tot i que 
aquesta tendència havia estat una constant durant aquest període, l’any 2015 la indústria ha recupe-
rat part del seu pes sobre l’ocupació (+0,6pp) en detriment del sector serveis (-0,6pp). 
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GRÀFIC III.1.G2  Població ocupada (16-64 anys), per sector d’activitat. Catalunya, 2008-2015 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Si l’anàlisi es duu a terme per branques d’activitat, dins de la indústria han augmentat la indústria de 
l’alimentació, tèxtil, del cuir, de la fusta i del paper (+8,5%), així com les indústries extractives, refina-
ment de petroli, química, farmacèutica, del cautxú i matèries plàstiques, subministrament d’electricitat, 
gas, vapor, aire condicionat i aigua, gestió de residus i metal·lúrgia (+6,8%). En canvi, a la construcció 
de maquinària, equips electrònics i material de transport i instal·lació i reparació industrial el nombre de 
persones ocupades ha retrocedit (-1,5%). 

Al sector serveis destaca el creixement de l’ocupació a la intermediació financera, assegurances, activi-
tats immobiliàries, serveis professionals, científics, administratius i altres (+4,6%) i, de forma més mo-
derada, el que s’ha produït al comerç, reparació d’automòbils i hostaleria (+2,4%). La resta de bran-
ques d’activitats del sector serveis han perdut població ocupada; destaquen les que s’han produït al 
transport, emmagatzematge, informació i telecomunicacions (-2,9%) i a la categoria altres serveis (-
3,1%). 

TAULA III.1.T4  Població ocupada (16-64 anys), per sectors i branques d’activitat. Catalunya, 2014-2015 

  2015 Var. 2014-2015 (%) Pes 2015 (%) Var. Pes 2014-2015 (pp) Var. 
absoluta Pes variació (%) 

Agricultura 47 7,0 1,5 0,1 3 6,9 
Indústria 580 4,6 19,0 0,6 26 56,5 
Indústria I 188 8,5 6,1 0,4 15 32,5 
Indústria II 214 6,8 7,0 0,3 14 30,0 
Indústria III 178 -1,5 5,8 -0,2 -3 -5,9 
Construcció 182 0,7 6,0 0,0 1 2,9 
Serveis 2.242 0,7 73,5 -0,6 15 33,7 
Serveis I 696 2,4 22,8 0,2 16 36,4 
Serveis II 266 -2,9 8,7 -0,4 -8 -17,7 
Serveis III 446 4,6 14,6 0,4 20 43,1 
Serveis IV 594 -0,8 19,5 -0,5 -5 -10,9 
Serveis V 240 -3,1 7,9 -0,4 -8 -17,2 
Total 3.051 1,5 100,0 0,0 45 100,0 
Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
Nota: Agricultura=agricultura, silvicultura i pesca. Indústria I=indústria de l’alimentació, tèxtil, del cuir, de la fusta i del paper. Indústria 
II=indústries extractives, refinament de petroli, química, farmacèutica, del cautxú i matèries plàstiques, subministrament d’electricitat, gas, 
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vapor, aire condicionat i aigua, gestió de residus i metal·lúrgia. Indústria III=construcció de maquinària, equips electrònics i material de trans-
port i instal·lació i reparació industrial. Construcció=construcció. Serveis I=comerç, reparació d’automòbils i hostaleria. Serveis II=transport, 
emmagatzematge, informació i telecomunicacions. Serveis III=intermediació financera, assegurances, activitats immobiliàries, serveis profes-
sionals, científics, administratius i altres. Serveis IV=Administració pública, educació i activitats sanitàries. Serveis V=altres serveis. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Si la comparativa es realitza respecte a l’any 2008, dins de la indústria, la de l’alimentació, tèxtil, del 
cuir, de la fusta i del paper és la que menys ha retrocedit, amb una disminució de l’11,8% de la pobla-
ció ocupada. Les indústries extractives, refinament de petroli, química, farmacèutica, del cautxú i matè-
ries plàstiques, subministrament d’electricitat, gas, vapor, aire condicionat i aigua, gestió de residus i 
metal·lúrgia han perdut el 28,2% de la població ocupada, enfront d’un 29,8% a la construcció de ma-
quinària, equips electrònics i material de transport i instal·lació i reparació industrial. 

Al sector serveis, des de l’any 2008 la pèrdua de llocs de treball ha estat més intensa al transport, 
emmagatzematge, informació i telecomunicacions (-11,8%) i a la intermediació financera, asseguran-
ces, activitats immobiliàries, serveis professionals, científics, administratius i altres (-9,1%). També ha 
retrocedit la població ocupada al comerç, reparació d’automòbils i hostaleria (-5,2%) i als altres serveis 
(-3,4%), mentre que a l’Administració pública, educació i activitats sanitàries la població ocupada ha 
augmentat durant aquest període (+7,5%). 

L’any 2015 s’ha incrementat la població ocupada entre el personal tècnic i directiu (+2,8%), el personal 
no qualificat (+2,1%) i els treballadors qualificats manuals (+1,7%). En canvi, entre els treballadors qua-
lificats no manuals la població ocupada ha disminuït (-0,1%). Val a dir, però, que des de l’inici de la crisi 
econòmica, el col·lectiu de treballadors qualificats no manuals ha estat l’únic que ha crescut (+4,1%), el 
que contrasta amb el descens del personal tècnic i directiu (-6,9%), però sobretot amb el dels treballa-
dors qualificats manuals (-34,7%) i els no qualificats (-28,7%). 

El creixement de la població ocupada l’any 2015 s’ha produït a partir dels estudis de primera etapa de 
secundària en amunt, sent més intens entre els individus amb estudis de segona etapa d’educació se-
cundària amb orientació professional (+8,0%). La població ocupada amb estudis de primària o inferiors 
ha retrocedit intensament l’any 2015 (-11,7%). Així mateix, per comparació a l’inici de la crisi l’únic 
col·lectiu que ha registrat increments de població ocupada és el dels individus amb educació superior 
(+12,4%). 

En totes les províncies la població ocupada ha crescut, tot i que aquest creixement ha estat més intens 
a Lleida (+3,0%) i Tarragona (+2,0%) i més moderat a Barcelona (+1,4%) i Girona (+1,1%). Val a dir que 
la taxa d’ocupació ha crescut sobretot a Lleida (+1,7pp, fins al 67,8%), Barcelona (+1,4pp fins al 
64,6%) i Girona (+1,3pp fins al 63,4%), mentre que a Tarragona ha augmentat menys (+0,7pp i 60,1%), 
en un comportament divergent. En aquest sentit, la població ocupada a Barcelona (-14,8%), Tarragona 
(-14,2%) i Girona (-13,2%) encara dista molt de la de 2008, mentre que a Lleida (-9,2%) s’hi acosta 
més. 

Afiliació a la Seguretat Social 

Segons dades de la Seguretat Social, l’afiliació a Catalunya l’any 2015 ha augmentat el 3,5% respecte 
a l’any 2014, el que equival a 103 mil persones més. Això situa la mitjana d’afiliats/ades en 3.038 mi-
lers de persones. Aquest increment és molt superior al que estima l’EPA per a la població ocupada 
(+1,5%). 

L’afiliació a Catalunya l’any 2015 ha augmentat el 3,5% respecte a l’any 2014, el que equival a 103 
mil persones més. 
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El nombre d’individus afiliats en règim general6

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ofereix dades detallades 
d’afiliació a Catalunya, a partir de les quals es poden treballar variables que no apareixen a l’EPA.

 ha augmentat el 3,9% (93 mil persones), mentre que el 
nombre d’afiliats en règim especial de treballadors autònoms ho ha fet un 2,0% (10 mil persones) i al 
règim especial del mar la població afiliada ha crescut un 1,5%. 

7

Les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació mostren un increment de l’afiliació del 5,5% a la cons-
trucció, del 3,9% al sector serveis i un 2,2% a la indústria, mentre que a l’agricultura l’afiliació ha aug-
mentat un 0,4%, el que també dista de l’evolució sectorial que presentava l’EPA. Tot i així, el sector ser-
veis concentra el 82,2% de la nova afiliació generada, enfront d’un 9,1% de la indústria i un 8,6% de la 
construcció. 

 Així, 
amb aquesta font la població afiliada ha crescut un 3,7%, un augment superior al que registra la Segu-
retat Social (+3,5%) i molt superior al de l’EPA (+1,5%). Aquest creixement s’ha produït a tot tipus 
d’empreses, independentment de la seva mida. 

Si es desagrega la informació sectorial per seccions s’observa que, dins del sector serveis, destaquen 
sobretot els increments d’afiliació a l’hostaleria (+5,8%), la informació i comunicacions (+8,3%), les ac-
tivitats professionals, tècniques i científiques (+5,7%) i les activitats administratives i serveis auxiliars 
(+5,5%). Juntes representen gairebé la meitat de la nova ocupació generada al sector serveis. També 
és significatiu l’increment de població afiliada a les activitats immobiliàries (+7,0%), així com que gaire-
bé totes les seccions incrementin en nombre de persones afiliades, a excepció de les activitats finance-
res i d’assegurances (-1,8%) i les activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic o les 
activitats de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi (-0,9%). 

TAULA III.1.T5  Població afiliada(1), per seccions. Catalunya, 2014-2015 

    2015 
Var. 

14-15 
(%) 

Pes 
2015 (%) Var. (pp) 

Var. 
14-15 

absoluta 

Pes 
variació 

(%) 
Agricultura Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 33 0,4 1,1 0,0 0 0,1 

Indústria 

Indústries extractives 2 2,2 0,1 0,0 0 0,1 
Indústries manufactureres 416 2,2 14,2 -0,2 9 8,7 
Subministrament d'energia elèctrica, gas, 
vapor i aire condicionat 5 0,2 0,2 0,0 0 0,0 

Subministrament d'aigua; activitats de sa-
nejament, gestió de residus i descontami-
nació 

24 1,6 0,8 0,0 0 0,4 

Construcció Construcció 171 5,5 5,8 0,1 9 8,6 

Serveis 

Comerç a l'engròs i al detall; reparació de 
vehicles de motor i motocicletes 559 2,5 19,1 -0,2 14 13,0 

Transport i emmagatzematge 150 3,0 5,1 0,0 4 4,2 
Hostaleria 238 5,8 8,1 0,2 13 12,5 
Informació i comunicacions 90 8,3 3,1 0,1 7 6,7 
Activitats financeres i d'assegurances 66 -1,8 2,2 -0,1 -1 -1,1 
Activitats immobiliàries 28 7,0 0,9 0,0 2 1,7 
Activitats professionals, científiques i tècni-
ques 187 5,7 6,4 0,1 10 9,7 

Activitats administratives i serveis auxiliars 239 5,5 8,1 0,1 12 11,9 
Administració pública, defensa i Seguretat 
Social obligatòria 173 3,9 5,9 0,0 6 6,2 

                                                      
6 El règim general inclou el sistema especial agrari i el sistema d’empleats de la llar. 
7 Les dades del Departament d’Empresa i Ocupació fan referència a l’últim mes de cada trimestre per a la població afiliada en règim general, 
règim especial de la mineria i el carbó, i règim especial de treballadors autònoms. Així doncs, les dades no són comparables amb les d’afiliació 
per al conjunt de l’any que ofereix la Seguretat Social ni amb les dades de l’EPA. 
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Educació 147 3,4 5,0 0,0 5 4,6 
Activitats sanitàries i de serveis socials 249 3,2 8,5 0,0 8 7,4 
Activitats artístiques, recreatives i d'entre-
teniment 59 5,7 2,0 0,0 3 3,1 

Altres serveis 93 2,7 3,2 0,0 2 2,3 
Activitats de les llars que donen ocupació a 
personal domèstic; activitats de les llars 
que produeixen béns i serveis per a ús propi 

7 -0,9 0,2 0,0 0 -0,1 

Organismes extraterritorials 0 10,2 0,0 0,0 0 0,0 
Total 2.935 3,7 100,0 0,0 104 100,0 

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 2014 i 2015, 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 del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori d’Empresa i Ocupació). 

Atès que el gruix de l’afiliació a la indústria es concentra a la indústria manufacturera, si aquesta 
s’analitza per divisions, destaca el creixement per sobre de la mitjana del sector a les indústries de 
productes alimentaris (+3,6%) i a la fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 
(+2,6%). Fent la mateix anàlisi de divisions per al sector serveis, destaquen per damunt de la resta els 
increments d’afiliació als serveis de tecnologies de la informació (+13,9%), així com les activitats rela-
cionades amb l’ocupació (+13,3%). 

Amb dades d’afiliació d’Idescat8

 

 d’àmbit comarcal es pot veure que els principals increments de pobla-
ció afiliada s’han produït al nord de la província de Barcelona. Així, s’ha registrat un increment del 4,4% 
a Osona o un 4,0% al Bages, juntament amb l’augment al Vallès Oriental (+3,8%) i Occidental (+3,7%), 
el Maresme (+3,5%) i el Solsonès (+3,7%), a la província de Lleida. En canvi, a la Terra Alta s’ha reduït 
la població afiliada (-0,1%), mentre que al Priorat només ha augmentat un 0,6%, sent les comarques 
que registren els menors increments juntament amb les de l’interior de la província de Lleida. 

 

                                                      
8 S’utilitzen les dades que proporciona Idescat, atès que incorpora tots els règims de cotització i corregeix la informació que proporciona la 
Seguretat Social basant-se en el Padró poblacional. 
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MAPA III.1.M1  Població afiliada(1) per comarques(2), variació anual. Catalunya, 2014-2015 
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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 2014 i 2015, per a la població afilia-
da. 
(2) No s’hi inclou el Moianès. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

El treball a temps parcial 

La població ocupada a temps parcial ha disminuït de forma considerable l’any 2015 (-7,6%), cosa que 
contrasta amb l’increment de la població ocupada a temps complet (+3,1%). Això ha derivat en un des-
cens acusat de la taxa de treball a temps parcial (-1,4pp), que s’ha situat en el 13,8%. Aquest incre-
ment de la població ocupada a temps complet, combinat amb un descens de la població ocupada a 
temps parcial, no s’havia produït cap any des de l’inici de la crisi, període durant el qual la taxa de tre-
ball a temps parcial sempre havia augmentat. Així, la població ocupada a temps complet és encara un 
16,4% menor que l’any 2008, mentre que l’ocupada a temps parcial és un 2,5% major. 

La reducció de la població que treballa a temps parcial és notable i contrasta amb l’increment de la 
que ho fa a temps complet. 

El percentatge de població que treballa a temps parcial de forma involuntària9

La taxa de treball a temps parcial es redueix considerablement. 

 s’ha situat al 57,3% l’any 
2015, 2,0pp més que l’any anterior. Això és així tot i el descens del 4,3% dels treballadors/ores a 
temps parcial involuntari. Per comparació a l’any 2008, la població que treballa a temps parcial de for-
ma involuntària és un 114,2% superior, mentre que el percentatge de treballadors/ores a temps parcial 
involuntari se situa encara 29,9pp per sobre de l’existent llavors (27,4%). 

Destaca el descens de la població que treballa a temps parcial entre la població de 25 a 34 anys (-
20,0%), així com entre la població estrangera (-13,5%). En canvi, sobresurt l’increment de població 
ocupada a temps parcial entre la població de 55 a 64 anys (+2,2%). 

                                                      
9 Per no haver pogut trobar un lloc de treball a jornada completa. 
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TAULA III.1.T6  Població ocupada (16-64 anys) que treballa a temps parcial, per grups d’edat, gènere i nacionali-
tat. Catalunya, 2014-2015 

  
2015 Var. 2014-2015 (%) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 
16-24 34* 25* 53 7* 60 -4,4* -6,4* -5,4 -3,9* -5,2 
25-34 63 29* 73 19* 93 -18,9 -22,3* -17,2 -29,3* -20,0 
35-54 169 48 175 42* 216 -5,8 2,9 -4,4 -2,5* -4,0 
55-64 42 10* 47 5* 52 0,6 9,3* 7,5 -28,4* 2,2 
Total 308 113 348 73 420 -7,9 -6,5 -6,2 -13,5 -7,6 

  
Taxa (%) Var. 2014-2015 (pp) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 
16-24 43,0* 32,7* 39,7 27,6* 37,9 -5,8* -2,5* -2,8 -9,1* -3,9 
25-34 19,5 8,8* 13,7 15,6* 14,0 -3,4 -2,3* -2,1 -7,3* -3,0 
35-54 20,6 4,9 11,0 20,6* 12,1 -1,3 0,0 -0,8 -0,1* -0,8 
55-64 21,0 4,3* 11,2 23,9* 11,8 -0,6 0,1* 0,1 -7,8* -0,4 
Total 21,6 6,9 13,0 19,6 13,8 -1,8 -0,7 -1,1 -3,3 -1,4 

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

La taxa de treball a temps parcial ha disminuït entre els menors de 35 anys (-3,9pp entre la població de 
16 a 24 anys i -3,0pp entre la de 25 a 34), la població estrangera (-3,3%) i entre la població femenina (-
1,8pp). Tot i això, aquests col·lectius segueixen sent els que concentren un major percentatge de treba-
lladors/ores a temps parcial. 

1.3.1. POBLACIÓ ASSALARIADA 

Si s’analitzen les dades de l’EPA en funció de la situació professional, l’increment en nombre 
d’ocupats/ades és generalitzat. L’excepció es troba entre els assalariats del sector públic, que han re-
trocedit un 2,9%. Així, la població ocupada ha crescut de forma més moderada entre els assalariats del 
sector privat (+2,2%) i els empresaris sense assalariats (+2,3%) i ha crescut més entre els empresaris 
amb assalariats (+2,7%). En aquest sentit, però, des de l’inici de la crisi el col·lectiu d’empresaris amb 
assalariats és el que ha disminuït més (-30,0%), seguit del d’assalariats del sector privat (-17,0%). El 
d’assalariats del sector públic es manté al mateix nivell i el d’empresaris sense assalariats ha augmen-
tat l’1,5%. 

El nombre d’individus assalariats al sector públic ha retrocedit tot i l’evolució positiva de l’economia. 

Si s’observa només la població assalariada, aquesta s’ha incrementat l’1,4% respecte a l’any 2014, el 
que representa un creixement menor que l’experimentat entre els anys 2013 i 2014 (+1,8%), fruit del 
descens en la població assalariada al sector públic. Respecte a l’any 2008, la població assalariada s’ha 
reduït el 14,9%. 

El pes dels assalariats sobre el conjunt de la població ocupada s’ha mantingut invariable respecte al 
2014 en el 83,2%, mentre que el pes del sector públic sobre el conjunt dels assalariats ha disminuït 
0,7pp fins a situar-se al 15,0%. En qualsevol cas, però, el pes dels assalariats sobre el conjunt de la 
població ocupada és encara 0,6pp menor que l’any 2008, mentre que el pes dels assalariats del sector 
públic sobre el total d’assalariats és 2,2pp més elevat del que ho era a l’inici de la recessió. 

Temporalitat 

La població assalariada amb contracte temporal s’ha incrementat el 8,9%, la qual cosa contrasta amb 
el descens de la població ocupada amb contracte indefinit (-0,2%). Això ha suposat un increment de la 
taxa de temporalitat d’1,3pp, fins a situar-la al 19,7%. Aquest increment de la població assalariada 



 

13 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE 
CATALUNYA 2015 

ocupada amb contracte temporal és el més elevat des de l’any 2011 i ha situat la taxa de temporalitat 
pròxima al valor que existia aquest mateix any (20,1%). En aquest sentit, però, la població assalariada 
ocupada amb contracte temporal és encara un 21,6% menor a la de l’any 2008, enfront d’un 13,0% de 
la població assalariada amb contracte indefinit. 

La temporalitat ha augmentat fruit de l’increment de la població amb contracte temporal i el descens 
de la que disposa d’un contracte indefinit. 

La població assalariada amb contracte temporal ha crescut més entre la de 35 a 64 anys, la masculina 
(+16,6%) i la de nacionalitat espanyola (+10,0%). Es tracta, doncs, d’increments en els col·lectius que 
presentaven uns taxes de temporalitat més baixes l’any 2014. Així, les taxes de temporalitat masculina 
(+2,3pp) i femenina (+0,3pp) han convergit, com també ho han fet en funció de la nacionalitat (+1,5pp 
pels individus de nacionalitat espanyola i +0,4pp pels de nacionalitat estrangera). En canvi, per trams 
d’edat aquesta convergència no s’ha produït de forma tan clara, amb un increment de la taxa de tem-
poralitat més destacat entre la població de 25 a 54 anys que entre la de menys de 25 anys i la de 55 a 
64 anys10

TAULA III.1.T7  Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per grups d’edat, gènere i nacionali-
tat. Catalunya, 2014-2015 

. 

  
2015 Var. 2014-2015 (%) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 
16-24 45 44 78 11* 89 4,5 8,0 4,3 22,4* 6,2 
25-34 83 87 141 29* 170 -7,1 10,8 5,3 -14,7* 1,3 
35-54 104 116 172 48 221 10,6 22,5 16,6 16,4 16,6 
55-64 9* 11* 17* 3* 20* -16,5* 52,6* 15,8* -9,4* 11,9* 
Total 241 259 409 91 499 1,7 16,6 10,0 4,2 8,9 

  
Taxa (%) Var. 2014-2015 (pp) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 
16-24 59,0 60,9 61,2 52,3* 59,9 -2,1 2,8 0,7 -0,8* 0,3 
25-34 27,9 29,9 29,4 26,7* 28,9 -0,2 3,3 2,9 -5,1* 1,5 
35-54 14,6 15,2 13,2 28,3 14,9 1,3 2,2 1,6 3,5 1,8 
55-64 5,4* 7,0* 5,7* 14,9* 6,2* -1,4* 2,2* 0,5* -0,7* 0,4* 
Total 19,3 20,1 18,4 28,6 19,7 0,3 2,3 1,5 0,4 1,3 

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

La població assalariada amb contracte temporal s’ha reduït un 7,6% al sector públic, el que contrasta 
amb l’increment del 12,0% al sector privat. Així mateix, la població assalariada amb contracte indefinit 
ha disminuït un 1,8% al sector públic i ha augmentat un 0,1% al privat. Això explica l’augment de la 
temporalitat al sector privat (+1,7pp) fins al 20,0% i el descens al sector públic (-0,9pp) fins al 17,8%. 
En conseqüència, la taxa de temporalitat és la més baixa des de l’any 2003 al sector públic, mentre 
que és la més alta des del 2008 al sector privat. 

L’increment de la temporalitat es concentra al sector privat i és més intens a la construcció. 

La població assalariada amb contracte temporal ha augmentat de forma important a la construcció 
(+31,0%) i la indústria (+16,8%), tot i que també ha crescut molt als serveis (+5,4%) i menys a 
l’agricultura (+1,0%). A aquest fet cal sumar-hi un descens de la població amb contracte indefinit a la 
construcció (-7,6%) i els serveis (-1,1%) i un increment moderat a la indústria (+3,5%). La suma 
d’aquests fenòmens ha incrementat la taxa de temporalitat de forma molt notable a la construcció 
(+7,5pp), fins a situar-se al 35,7%, i també a la indústria (+1,5pp) i als serveis (+1,0pp). A l’agricultura, 

                                                      
10 Això últim podria ser conseqüència de la falta de mostra entre els individus de 55 a 64 anys amb contracte temporal. 
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on la població indefinida ha augmentat el 23,7%, la taxa de temporalitat s’ha reduït en 4,7pp, tot i que 
encara és elevada (34,8%). 

Per branques d’activitat, sobresurt l’increment de la població amb contracte temporal a la construcció 
de maquinària, equips electrònics i material de transport i instal·lació i reparació industrial (+30,4%), ai-
xí com a la intermediació financera, assegurances, activitats immobiliàries, serveis professionals, cien-
tífics, administratius i altres (+31,9%), on la taxa de temporalitat ha augmentat en 3,3pp i 4,1pp, res-
pectivament. 

El nombre de contractes firmats ha augmentat un 11,9% respecte a l’any 2014 i s’ha situat en 
2.731.815 contractes (11,9% indefinits i 88,1% temporals) segons dades de l’Observatori d’Empresa i 
Ocupació. Així, el nombre de contractes indefinits ha crescut un 14,1%, un increment superior al dels 
contractes temporals (+11,6%). Entre els principals contractes indefinits destaca que el contracte ordi-
nari i els convertits en indefinits han crescut a un ritme similar (14,1% i 14,6%, respectivament). Entre 
els temporals, els dos principals contractes han augmentat considerablement en nombre (els contrac-
tes per obra i servei augmenten l’11,8% i els eventuals per circumstàncies de la producció ho fan el 
13,2%), mentre que els contractes d’interinitat han crescut el 6,4%. 

1.4. POBLACIÓ DESOCUPADA 

La taxa d’atur encara queda lluny dels valors precrisi. 

La població desocupada ha retrocedit un 9,2% l’any 2015 (una reducció menor que la de l’any 2014, 
quan el nombre de persones desocupades va retrocedir un 13,4%), fins a situar-se en 702 milers de 
persones. Això ha deixat la taxa d’atur en un 18,7% (1,7pp menys que l’any 2014), la més baixa des de 
l’any 2010, malgrat que encara és 9,8pp superior a la de 2008 i 12,2pp més elevada que la de 2007. 
Als últims trimestres de l’any, però, la taxa d’atur s’ha situat ja per sota del 18,0% i la reducció de la 
població desocupada sembla haver-se accelerat de nou. 

La taxa d’atur es redueix més entre aquells col·lectius més afectats per la crisi: població masculina, jove 
i de nacionalitat estrangera. 

La reducció de la població aturada ha estat més intensa entre els homes (-14,0%) i els individus de na-
cionalitat estrangera (-12,9%). Per edats, destaca que el nombre d’aturats/ades ha caigut entre els 
menors de 55 anys i, en canvi, ha augmentat amb força entre els individus de 55 a 64 anys (+13,6%). 
Això últim es deu a l’increment del nombre de dones de nacionalitat espanyola en situació d’atur 
d’aquesta franja d’edat. 
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TAULA III.1.T8  Població desocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2014-
2015 

  
2015 Var. 2014-2015 (%) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 
16-24 52 63 88 27* 115 -14,3 -13,7 -12,4 -18,8* -14,0 
25-34 73 80 105 48 153 -12,0 -14,0 -14,2 -10,3 -13,0 
35-54 173 158 246 85 331 -3,1 -18,4 -10,1 -14,0 -11,1 
55-64 47 55 90 12* 102 32,6 1,2 15,6 0,9* 13,6 
Total 345 356 529 172 702 -3,6 -14,0 -7,9 -12,9 -9,2 

  
Taxa (%) Var. 2014-2015 (pp) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 
16-24 39,8 44,6 39,9 53,0* 42,3 -5,8 -3,9 -3,5 -11,0* -4,8 
25-34 18,4 19,2 16,3 28,0 18,8 -1,2 -2,2 -1,5 -3,1 -1,7 
35-54 17,4 14,0 13,4 29,5 15,6 -0,5 -3,2 -1,6 -2,8 -1,9 
55-64 19,2 18,6 17,7 35,7* 18,9 3,6 -0,9 1,2 1,4* 1,1 
Total 19,5 17,9 16,5 31,6 18,7 -0,5 -2,8 -1,4 -3,3 -1,7 

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

La taxa d’atur s’ha reduït més entre els homes (-2,8pp) i la població de nacionalitat estrangera (-3,3pp), 
però sobretot entre els menors de 25 anys (-4,8pp). La de la població de 55 a 64 anys ha crescut 
(+1,1pp) a conseqüència de l’increment de la taxa d’atur femenina. 

L’atur de llarga durada, tot i disminuir, es manté en valors elevats. 

La reducció del nombre de persones desocupades s’ha produït també entre els aturats/ades de llarga 
durada, que han retrocedit més que el conjunt de la població aturada (-11,3%). Això situa la taxa d’atur 
de llarga durada en el 60,4%, 1,4pp menys que l’any 2014, però encara un percentatge molt elevat 
respecte als valors precrisi (l’any 2008, la taxa d’atur de llarga durada era del 19,0%, 41,4pp menys 
que la del 2015). Així doncs, el nombre de persones aturades de llarga durada se situa en 424 milers 
de persones durant l’any 2015, un fenomen que és més intens a mesura que augmenta l’edat de la 
persona. Destaca, així mateix, l’increment de la severitat de l’atur de llarga durada, amb un 21,9% de la 
població aturada que fa 4 anys o més que busca feina, 5,2pp més que l’any 2014. 

El temps que fa que busquen feina les persones en situació d’atur de llarga durada es cada cop major. 

El percentatge de llars on tots els seus membres actius estan ocupats ha augmentat del 71,1% l’any 
2014 al 73,3% l’any 2015 (+2,3pp). Això s’ha traduït en un descens de les llars on hi conviuen ocupats 
i aturats (16,4% i -1,6pp) i de les llars on cap dels seus membres actius té feina (10,3% i -0,7pp). Això 
indicaria que la millora al mercat de treball ha beneficiat menys a les llars més necessitades (amb tots 
els seus membres actius en situació d’atur) que a les que es troben en una situació intermèdia (amb 
alguns membres actius ocupats i altres desocupats). 

Les llars amb tots els membres actius a l’atur són les que menys s’han beneficiat de l’augment de 
l’ocupació. 

Tot i que els valors de l’any 2015 s’aproximen als del 2011, aquests encara disten dels que es regis-
traven l’any 2007. Llavors el percentatge de llars amb tots els seus membres actius ocupats era del 
89,1% (15,8pp més que l’any 2015), el nombre de llars amb ocupats i aturats representava el 8,6% 
(7,8pp menys que l’any 2015) i el pes de les llars amb tots els membres actius desocupats suposava el 
2,4% (7,9pp menys que l’any 2015). 
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GRÀFIC III.1.G3  Llars agrupades pel nombre d’actius(1) en situació d’atur. Catalunya, 2007-2015 
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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 

El nombre de persones desocupades registrades ha estat de poc menys de 535 mil l’any 2015, el 
10,0% menys que l’any 2014 i un valor a cavall entre els de 2009 i 2010, segons dades de 
l’Observatori d’Empresa i Ocupació.  

Tots els sectors d’activitat han vist reduït el nombre de persones registrades com a demandants 
d’ocupació. Així, el nombre de persones aturades registrades ha disminuït amb força a la construcció (-
20,9%) o la indústria (-15,2%), amb descensos més modestos als serveis (-7,8%), però sobretot a 
l’agricultura (-2,2%) o entre els demandants sense ocupació anterior (-0,1%). Així doncs, ha crescut el 
percentatge de persones desocupades que havien treballat al sector serveis (+1,6pp), que no tenien 
ocupació anterior (+0,6pp) i a l’agricultura (+0,2pp). En canvi, han disminuït els que ho havien fet a la 
indústria (-0,8pp) i a la construcció (-1,6pp). Aquesta distribució sectorial de les persones desocupades 
s’assimila cada cop més a la distribució de la població ocupada. 
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GRÀFIC III.1.G4  Població desocupada per sectors d’activitat. Catalunya, 2009-2015 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori d’Empresa i Ocupació). 

Tot i la reducció de la taxa d’atur a totes les comarques catalanes, s’observa una major persistència a 
les comarques tarragonines, juntament amb l’Anoia i el Garraf. 

Si s’analitzen les taxes d’atur registral que proporciona l’Observatori d’Empresa i Ocupació,11

                                                      
11 Per al conjunt de Catalunya, les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació mostren una taxa d’atur registral del 15,3%, 1,9pp menys que 
l’any 2014, i 3,4pp menys que la taxa d’atur que estima l’EPA per a la població de 16 a 64 anys. 

 s’observa 
que les més elevades s’han registrat al Baix Penedès (23,9%), Montsià (19,5%), Anoia (19,2%) i Baix 
Ebre (18,4%). Així, destaca que 6 de les 10 comarques on l’atur registral és més elevat són comarques 
tarragonines. En canvi, les comarques amb una menor taxa d’atur registral són l’Alta Ribagorça (8,3%), 
la Vall d’Aran (8,5%) i la Cerdanya (8,9%); les comarques amb una taxa d’atur més baixa es concentren 
a la província de Lleida i Girona. 
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MAPA III.1.M2  Taxa d’atur registral(1), per comarques. Catalunya, 2015 
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Unitats: percentatges. 
(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2014 i 2015. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori d’Empresa i Ocupació). 

La taxa d’atur registral ha caigut a totes les comarques entre 2014 i 2015, on sobresurten els descen-
sos al Montsià (-2,7pp) o al Baix Penedès (-2,6pp). Això no ha impedit que aquestes dues comarques es 
mantinguin entre les que presenten les taxes d’atur registral més elevades de Catalunya. També ha 
disminuït força la taxa d’atur registral al Berguedà (-2,5pp) o a la Conca de Barberà i el Vallès Oriental (-
2,4pp). Per contra, a l’Alta Ribagorça (-0,7pp) i al Priorat, Pla d’Urgell o la Segarra (-0,8pp), el descens 
ha estat més moderat. 

1.5. CONTEXT DEL MERCAT DE TREBALL 

Per contextualitzar la situació del mercat de treball a Catalunya cal comparar-la amb la d’altres territo-
ris. A continuació s’analitza l’evolució de les principals magnituds a Espanya i les seves comunitats au-
tònomes -territoris que es regeixen per una mateixa normativa i on intervenen fortes connexions inter-
territorials. Posteriorment s’estudia l’evolució a Europa, amb una anàlisi dels països europeus primer i 
dels quatre motors d’Europa després -territoris amb diferent normativa i contextos. 

La població ocupada ha augmentat menys a Catalunya que a la resta de l’Estat, el que ha provocat que 
la població aturada també hagi disminuït menys que al conjunt d’Espanya. Tot i així, del creixement ex-
perimentat a Catalunya en destaquen el seu component industrial i basat en el treball a jornada com-
pleta. En canvi, la taxa d’ocupació ha crescut més a Catalunya que a Europa, tot i que encara es troba 
per sota de la mitjana continental. Això, juntament amb una elevada taxa d’activitat, fa que la taxa 
d’atur sigui encara molt elevada a casa nostra per comparació a altres països i regions europees. Tot i 
això, l’any 2015 s’ha mantingut la tímida convergència al mercat de treball europeu que es va iniciar 
l’any 2014.  

1.5.1. ESPANYA 

A diferència de l’any 2014, en què el creixement de la població ocupada era superior a Catalunya que a 
Espanya, l’any 2015 el nombre d’individus ocupats ha crescut més al conjunt del territori espanyol 
(+2,9%) que a Catalunya (+1,5%). Existeixen, però, algunes diferències en la forma com s’ha assolit 
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aquest creixement. Així, si a Espanya el motor del creixement ha estat el sector serveis, a Catalunya ha 
estat sobretot la indústria la que ha creat ocupació. Així mateix, Catalunya ha generat llocs de treball 
reduint de manera notable la taxa de treball a temps parcial, mentre que al conjunt d’Espanya aquesta 
reducció ha estat pràcticament inexistent. 

Població en edat de treballar 

Espanya ha experimentat un descens de la població en edat de treballar (de 16 a 64 anys) del 0,5% 
l’any 2015, una pèrdua lleugerament menor que l’experimentada a Catalunya (-0,6%). Això s’ha produït 
en un context on les úniques comunitats autònomes que han augmentat la seva població en edat de 
treballar han estat els dos arxipèlags: 0,4% a les Illes Balears i 0,3% a les Canàries. 

MAPA III.1.M3  Població en edat de treballar (16-64 anys) per comunitats autònomes. Variació anual. Espanya, 
2014-2015 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Població activa 

La població activa al conjunt d’Espanya ha retrocedit el 0,2%, menys del que ho ha fet a Catalunya (-
0,7%). Aquest descens a Catalunya s’allunya del creixement que han experimentat la Comunitat de 
Madrid (+1,3%), les Canàries (+1,5%) o les Illes Balears (+1,6%), però també dels descensos a Astúries 
o Múrcia (-2,5% ambdues). Així, la taxa d’activitat de Catalunya (78,9% i -0,1pp) s’ha situat per sota de 
les taxes de la Comunitat de Madrid (79,9%) i les Illes Balears (79,4%), però per sobre de la mitjana es-
tatal (75,5% i +0,2pp). 
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MAPA III.1.M4  Població activa (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2014-2015 
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Unitats:percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Població ocupada 

El creixement de la població ocupada a Catalunya (+1,5%) ha estat inferior al del conjunt d’Espanya 
(+2,9%), però especialment de les comunitats autònomes veïnes: Aragó (+4,0%), Comunitat Valenciana 
(+4,1%) i Illes Balears (+4,9%). 

La població ocupada a Espanya ha augmentat el 2,9%, 1,4pp més que a Catalunya, cosa que situa la 
taxa d’ocupació espanyola al 58,7%, 5,4pp per sota de la taxa catalana. Així, la població ocupada ha 
crescut menys a Catalunya (+1,5%) que a les comunitats autònomes veïnes: Aragó (+4,0%), Comunitat 
Valenciana (+4,1%) i Illes Balears (+4,9%). Si es compara la taxa d’ocupació, Catalunya (64,2%) es 
manté al grup capdavanter, però per sota de Navarra (64,7%), la Rioja (65,0%), Illes Balears (65,6%) i 
la Comunitat de Madrid (66,2%). 
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MAPA III.1.M5  Població ocupada (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2014-2015 
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Unitats:percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

La contribució de la indústria a la creació de llocs de treball és significativa si es compara amb altres 
comunitats autònomes espanyoles, on predomina el creixement basat en el sector serveis. 

Catalunya destaca per un major pes de la indústria entre la població ocupada que al conjunt d’Espanya, 
la qual cosa es compensa amb un menor pes de l’agricultura i el sector serveis. Aquesta distribució 
sectorial és similar a la major part de comunitats autònomes del nord d’Espanya (Aragó, Cantàbria, 
Comunitat Valenciana, Navarra, País Basc i la Rioja, com es pot veure a l’annex III.1.A.G1). El gruix de 
l’increment de la població ocupada a Espanya l’any 2015 s’explica pel major nombre d’individus ocu-
pats al sector serveis, fet que s’ha produït a un elevat nombre de comunitats autònomes. També hi ha 
contribuït la construcció i la indústria. Tanmateix hi ha algunes comunitats autònomes on l’increment 
de la població ocupada s’explica sobretot per l’augment del nombre d’individus que treballen a la in-
dústria (Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana i País Basc). A Extremadura, en canvi, l’augment 
s’explica pels ocupats a la construcció, mentre que a La Rioja ho fan els ocupats a l’agricultura. 
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GRÀFIC III.1.G5  Variació de l’ocupació (16-64 anys) i pes de cada sector d’activitat en aquesta variació, per com-
unitats autònomes(1). Espanya, 2014-2015 
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Unitats: percentatges. 
(1) Comunitats autònomes ordenades en funció de la variació de la població ocupada, de major a menor. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

El comerç, la reparació d’automòbils i l’hostaleria expliquen una part important d’aquest increment de 
la població ocupada al sector serveis a Espanya, juntament amb la intermediació financera, asseguran-
ces, activitats immobiliàries, serveis professionals, científics, administratius i altres, així com 
l’Administració pública, l’educació i les activitats sanitàries. A la indústria, l’augment s’ha produït sobre-
tot a les indústries extractives, refinament de petroli, química, farmacèutica, del cautxú i matèries plàs-
tiques, subministrament d’electricitat, gas, vapor, aire condicionat i aigua, gestió de residus i me-
tal·lúrgia. 

A diferència d’Espanya, a Catalunya la població ocupada a l’Administració pública, l’educació i les acti-
vitats sanitàries ha disminuït (amb una contribució negativa al creixement), mentre que la indústria de 
l’alimentació, tèxtil, del cuir, de la fusta i del paper explica una part important del creixement de la po-
blació ocupada. 

La taxa de treball a temps parcial al conjunt d’Espanya s’ha situat al 15,6% l’any 2015 (0,1pp menys 
que l’any 2014) i s’allunya de la taxa catalana, que ha retrocedit fins al 13,8% (-1,4pp). Així, la taxa de 
treball a temps parcial a Catalunya s’ha col·locat entre les més baixes d’Espanya, només per sobre de 
les de Cantàbria (13,1%) i la Comunitat de Madrid (13,7%). També és, amb diferència, la comunitat on 
aquesta ha disminuït més durant l’any 2015, en un context on la taxa de treball a temps parcial ha 
augmentat a moltes comunitats autònomes. 
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MAPA III.1.M6  Població que treballa a temps parcial (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2015 
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Unitats: percentatges i punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

La població assalariada a Espanya ha crescut més (+3,4%) que a Catalunya (+1,4%). També ha aug-
mentat més que la població ocupada al conjunt de l’Estat (+2,9%), cosa que ha incrementat el pes de 
la població assalariada sobre el total d’individus ocupats (83,0% i +0,4pp). Aquest últim fet contrasta 
amb la situació a Catalunya, on la població assalariada ha augmentat a un ritme similar al de la pobla-
ció ocupada, mantenint el seu pes sobre el total. 

La taxa de temporalitat de Catalunya (19,7% i +1,3pp) s’ha situat molt per sota de la taxa espanyola 
(25,2% i +1,2pp), tot i que ha crescut una mica més durant l’any 2015. Així, només la Comunitat de 
Madrid (17,1%) presenta una taxa de temporalitat inferior a la de Catalunya. Així mateix, Catalunya se 
situa en una posició intermèdia pel que fa a la variació de la taxa. 

MAPA III.1.M7  Població assalariada amb contracte temporal (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 
2015 
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Unitats: percentatges i punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 



MERCAT DE TREBALL 

24 

Població desocupada 

La població desocupada ha disminuït més a Espanya (-9,9%) que a Catalunya (-9,2%), tot i que la taxa 
d’atur espanyola (22,2% i -2,4pp) és superior a la catalana (18,7% i -1,7pp). El descens de la població 
desocupada a Catalunya ha estat dels més baixos d’Espanya, només per davant de les Canàries (-
8,6%), la Comunitat de Madrid (-7,6%) o Extremadura (-2,5%). Això ha fet que la taxa d’atur catalana se 
situï més pròxima a la mitjana espanyola, distanciant-la de les comunitats del nord de la península. 

MAPA III.1.M8  Població aturada (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2014-2015 

Variació anual 2014-2015 (%) 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

1.5.2. EUROPA12

La població en edat de treballar ha retrocedit més a Catalunya (-0,6%) que a la mitjana de la UE-28 (-
0,2%). Aquest descens s’alinea amb el dels països del sud d’Europa com Portugal (-0,8%), Grècia (-
0,8%), Espanya (-0,4%) o Itàlia (-0,3%), tot i que queda lluny del descens experimentat l’any 2014 (-
1,4%). 

 

El descens de la taxa d’activitat a Catalunya l’any 2015 ha sigut un fenomen aïllat que només es pro-
dueix a Alemanya i Bèlgica. Tot i això, la taxa d’activitat catalana es manté entre les més elevades 
d’Europa, per darrere de Suècia, Suïssa i Països Baixos. 

Els majors increments de la taxa d’ocupació s’han produït en aquells països amb taxes més baixes 
(Portugal, Irlanda, Espanya o Grècia). 

La taxa d’ocupació a Catalunya s’ha situat per sota de la mitjana de la UE-28, lluny dels països del nord 
d’Europa, gairebé tots amb taxes d’ocupació superiors al 70,0%. Val a dir, però, que el major creixe-
ment de les taxes d’ocupació l’any 2015 ha tingut lloc entre els països amb les taxes més baixes l’any 
2014 (Portugal, Irlanda, Espanya o Grècia). En canvi, entre aquells que les tenien més altes (Noruega, 
Alemanya o Àustria) el creixement ha estat menor, cosa que s’ha traduït en una certa convergència en 
les taxes d’ocupació. 

                                                      
12 Vegeu l’annex, de III.1.A.G2 a III.1.A.G7, per a més informació. 
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L’increment de la temporalitat a Catalunya és dels més intensos d’Europa, tot i ser una regió amb una 
elevada taxa de temporalitat. 

La taxa de treball a temps parcial catalana és baixa per comparació a la UE-28. Aquest fet s’accentua 
amb el descens experimentat a Catalunya, on la taxa ha retrocedit amb més intensitat. Així, Catalunya 
se situa lluny de països com Dinamarca (24,7%), Alemanya (26,8%) o Països Baixos (50,0%), entre 
d’altres. En canvi, la temporalitat a Catalunya se situa per sobre de la mitjana de la UE-28 i és on ha 
augmentat de forma més intensa l’any 2015. Aquest increment s’ha produït també al conjunt 
d’Espanya, França i en menor mesura Portugal, territoris amb una elevada taxa de temporalitat l’any 
2014. 

La taxa d’atur catalana es manté a la cua dels països europeus. 

Catalunya presenta una elevada taxa d’atur, només per darrere d’Espanya i Grècia i per davant de Por-
tugal. És en aquests territoris on més s’ha reduït la taxa d’atur juntament amb Irlanda, cosa que ha de-
rivat en una convergència en l’àmbit europeu. 

1.5.2.1. ANÀLISI COMPARATIVA DE L’EVOLUCIÓ DELS PRINCIPALS AGREGATS DEL MERCAT 
DE TREBALL A LES REGIONS DELS QUATRE MOTORS PER A EUROPA13

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 Cata-
lunya, però amb una estructura econòmica similar (tant per mida demogràfica com per composició sec-
torial o pes relatiu en els seus respectius països). 

 

Catalunya és l’única regió dels quatre motors on ha disminuït la població en edat de treballar, fet que 
contrasta amb el creixement de Baden-Württemberg (+1,0%). En canvi, el pes de la població ocupada a 
la indústria ha augmentat més a Catalunya que a les altres tres regions, entre les que resulta notori el 
descens a Roine-Alps (-1,0pp). 

La població activa només ha retrocedit a Catalunya, mentre que a Baden-Württemberg i Roine-Alps ha 
crescut de forma notable. Tot i això, la taxa d’activitat catalana s’ha mantingut com la segona més ele-
vada dels quatre motors, per darrera de la regió alemanya i per davant de la francesa. 

En canvi, la població ocupada a Catalunya ha crescut més que a les altres tres regions, que han expe-
rimentat creixements més moderats. Aquest increment, sumat al descens de la població en edat de 
treballar, ha fet que la taxa d’ocupació augmenti considerablement més a Catalunya que als altres ter-
ritoris. Malgrat això, Catalunya s’ha mantingut com la regió amb la taxa d’ocupació més baixa de les 
quatre. 

Catalunya concentra gairebé tants individus desocupats com les altres tres regions juntes, tot i el des-
cens més intens de la població aturada. Aquest descens, que contrasta amb els increments a Baden-
Württemberg (+2,3%) i Roine-Alps (+6,1%), ha servit per acostar la taxa d’atur catalana a la de les al-
tres regions. Malgrat això, encara es queda lluny de les regions francesa i italiana i molt lluny de la taxa 
d’atur de la regió alemanya. 

                                                      
13 Vegeu l’annex, de III.1.A.T2 a II.1.A.T5, per a més informació. 
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2. POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ 

S’ha aprovat una nova Llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Enguany hi ha hagut una intensa activitat normativa a la qual s’ha de fer referència abans d’entrar a 
analitzar les dades referides a polítiques actives i prestacions d’atur.  

En l’àmbit català, s’aprova la nova Llei d'ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d'Ocupació de 
Catalunya, que defineix les finalitats del sistema d’ocupació de Catalunya i defineix el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) com l’organisme de la Generalitat que exerceix les competències en 
matèria de polítiques d’ocupació i d’intermediació i ha de ser el centre de governança del conjunt del 
sistema. La Llei defineix les finalitats del sistema d’ocupació de Catalunya: promoure el ple desenvolu-
pament del dret a l’ocupació, estable i de qualitat; afavorir la configuració d’un mercat de treball que 
contribueixi de manera eficient a garantir l’ocupabilitat de les persones; cobrir les necessitats de per-
sonal d’acord amb els requeriments de les empreses, i afavorir la cohesió social i territorial mitjançant 
la gestió integral de totes les polítiques d’ocupació que li puguin correspondre des del punt de vista 
competencial.14

En l’àmbit estatal destaca l’aprovació dels nous textos refosos de la Llei d’ocupació

 Així mateix, en l’àmbit català cal tenir en compte l’aprovació de la Llei 10/2015 de 
formació i qualificació professionals, a la qual es fa referència en l’apartat d’educació del capítol IV 
d’aquesta Memòria. 

15 i de l’Estatut dels 
treballadors16 així com l’aprovació de la Llei del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en 
l’àmbit laboral.17

2.1. POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ 

   

Augmenta el pressupost definitiu destinat a foment de l’ocupació. 

El pressupost definitiu destinat pels pressupostos de la Generalitat a la política de foment de l’ocupació 
ha estat de 620,5 M€, el 21,4% més que l’any anterior. Aquest import representa l'1,8% sobre el total 
de despeses de la Generalitat.18

L’execució pressupostària de la política de foment de l’ocupació a Catalunya l'any 2015 ha estat de 
502,8 M€, el 2’7 % més que l'any anterior, la qual cosa representa el 81% del total pressupostat en 
aquesta política i l’1'4% respecte del total d’obligacions reconegudes per la Generalitat l’any 2015.  

  

Aquesta política es desenvolupa a través de tres programes: Ocupabilitat; Igualtat, qualitat i integració 
laboral; i Formació professional agrària i pesquera.  

El Programa Ocupabilitat té per finalitat mantenir i fomentar l’ocupació estable i de qualitat i 
l’autoocupació; prevenir i reduir la desocupació i oferir protecció a les persones en situació d’atur i do-
nar oportunitats a la resta de població activa que estigui en recerca de millora de la seva ocupació.  

El pressupost inicial destinat a aquest Programa ha estat de 323,8 M€, el 35,4 % més que l’any anteri-
or.19 Aquest augment s’explica principalment per la dotació destinada a la iniciativa Garantia juvenil.20

                                                      
14 

  

Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. DOGC núm. 6914, de 
16.07.2015. 
15 Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'ocupació. BOE núm. 255, de 24.10.2015. 
16 Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors. BOE núm. 255, de 
24.10.2015. 
17 Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral. BOE núm. 
217, de 10.09.2015. 
18 El pressupost inicial en aquesta política de despesa és de 551,0 M€. 

http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5520�
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5572�
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5571�
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5550�
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El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) és l’encarregat de gestionar majoritàriament les activi-
tats que es duen a terme en el marc del Programa Ocupabilitat. El seu pressupost definitiu ha estat de 
469,8 M€, el 27,1% més que el 2014.21

TAULA III.2.T1 Pressupost definitiu de la política de foment de l’ocupació de la Generalitat i pressupost definitiu 
i obligacions reconegudes del Servei d’Ocupació de Catalunya, 2012-2015 

 D’aquest pressupost se n’ha executat el 52,3%. 

  2012 2013 2014 2015 2014-2015 

Pressupost definitiu política foment de l’ocupació 672,9 534,1 511,5 620,5 21,4 

Pressupost definitiu Servei Ocupació de Catalunya (SOC) 622,6 398,8 369,3 469,8 27,1 

Obligacions reconegudes pel SOC 313,9 193,9 225,8 245,8 8,8 
Unitats: milions d’euros i percentatge. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat. 

El Programa Igualtat, qualitat i integració laboral té diversos objectius. Entre aquests, i des del punt de 
vista de les polítiques actives d’ocupació, s’inclou facilitar la inserció sociolaboral dels col·lectius amb 
més dificultats i promocionar mesures que afavoreixin l’accés i el manteniment de llocs de treball a 
l’empresa ordinària.  

El pressupost inicial per a aquesta política ha estat de 232,6 M€, el 3,1% menys que l’any anterior.22

El Programa Formació professional agrària i pesquera està dotat amb 1,5 M€, el mateix import que 
l’any anterior.

 
Cal tenir en compte que el gruix d’aquest import es destina a la gestió de la renda mínima d’inserció, 
que s’analitza en el capítol IV d’aquesta Memòria. 

23

219 M€ del pressupost gestionat en l’àmbit de la política de foment de l’ocupació de la Generalitat 
provenen de la distribució feta per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals. 

 La seva missió és professionalitzar el sector agroalimentari a partir de la millora de la 
qualificació professional dels agricultors i de les persones que viuen en el món rural, tant des de la 
formació inicial com des del reciclatge de coneixements i la formació permanent. 

D'acord amb la distribució que aprova la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals, el 2015 a 
Catalunya li ha correspost gestionar 219 M€, el 24,4% més que el 2014.24 Cal destacar que el 60% de 
l'import distribuït entre les comunitats autònomes ha estat condicionat al grau de compliment assolit 
en relació amb els objectius del Pla anual de polítiques d’ocupació 2014 i el  40% restant en funció del 
percentatge de repartiment corresponent a cada comunitat autònoma l’any anterior.25 A la política de 
foment de l’ocupació es destinen també 38 M€ provinents del Fons Social Europeu i 80 M€ del Pro-
grama d’ocupació juvenil.26

                                                                                                                                                                                
19 L’import de les obligacions reconegudes en el marc d’aquest Programa ha estat de 246,6 M€. 

  

20 Així, dins els ingressos procedents de la Unió Europea, s’inclouen 80 M€ del Programa d’ocupació juvenil. 
21 El pressupost inicial del SOC és de 324,1 M€. 
22 L’import de les obligacions reconegudes en el marc d’aquest Programa ha estat de 254,7 M€. 
23 L’import de les obligacions reconegudes en el marc d’aquest Programa ha estat de 1,6 M€. 
24 Ordre ESS/2570/2015, de 30 de novembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l’exercici 2015, 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. 289, de 03.12.2015 i Ordre ESS/1978/2015, de 17 de setembre, per la qual es distribueixen territorialment per l’exercici 
2015, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càr-
rec als pressupostos generals de l’Estat, destinades a l’execució de les competències del Programa d’activació per a l’ocupació. BOE núm. 
234, de 30.09.2015. 
25 El pressupost estatal del Pla anual de polítiques d’ocupació (PAPE) per a l’any 201525 ha estat de 4.778 M€, el 16,3% més que el 2014. 
Del pressupost total, 1.543 M€, el 22,3% més que 2014, es distribueixen per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals entre les 
comunitats autònomes per tal que el gestionin directament. 
26 Transferències de l’FSE a cost total, el 50% els aporta la Generalitat. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/03/pdfs/BOE-A-2015-13122.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/03/pdfs/BOE-A-2015-13122.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/03/pdfs/BOE-A-2015-13122.pdf�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10482�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10482�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10482�
https://www.boe.es/boe/dias/2015/08/11/pdfs/BOE-A-2015-8990.pdf�
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D’acord amb la informació proporcionada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,27 l’any 
2015 el SOC i el Departament d’Empresa i Ocupació (DEMO) han desenvolupat diversos programes 
emmarcats tant en convocatòries anuals com en convocatòries pluriennals, el detall de les quals es pot 
consultar a la Memòria del Departament, en la qual està inclosa la del SOC. Aquests programes s’han 
d’ajustar al que preveu el Pla anual de política d’ocupació 2015, que inclou ja la cartera comuna de 
serveis aprovada a principis d’any28 així com el nou Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació 
en l’àmbit laboral.29

La taula següent resumeix per grans àmbits els programes que s’han dut a terme.  

 

TAULA III.2.T2 Pressupost i beneficiaris dels programes executats en l’àmbit de la política de foment de 
l’ocupació, Catalunya, 2015 

 
Pressupost atorgat  

i/o assignat 
Persones beneficiàries 
 atorgades i/o previstes 

 
Gestió 

Programa 
Pressupost 

Total 296,7 210.965   

Orientació 14,7 42.733 SOC 331 

Anual 10,0 33.283   

Pluriennal 4,7 9.450   

Formació 95,4 106.281 
SOC 

CONSORCI 
331 

Anual 95,1 105.081   

Pluriennal 0,3 1.200   

Oportunitats d’ocupació 65,1 20.484 
 

SOC 
 

331 

Anual 20,5 2.329   

Pluriennal 44,6 18.155   

Desenvolupament local 39,3 21.932 
 

SOC 
 

331 

Agències de col·locació 8,2 18.283 
 

SOC 
 

Altres actuacions 0,3 1.252 SOC  

Igualtat, qualitat i integració 79,3 n.d. 
 

DEMO 
 

333 

Formació professional agrària i pes-
quera 1,5 n.d.  

 
335 

Unitats: milions d’euros i persones. 
Nota: n.d.: No disponible. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

L’import majoritari de les actuacions gestionades pel SOC s’ha destinat, seguint la tendència dels dar-
rers anys, a activitats formatives.30

                                                      
27  Assumeix les competències en matèria de polítiques actives d’ocupació que corresponien al Departament d’Empresa i Ocupació (DEMO). 
Decret 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. DOGC núm. 7041, de 10.01.2016. 

 Destaca en concret la formació d’oferta adreçada prioritàriament a 

28 Reial decret 7/2015, de 16 de gener, pel qual s’aprova la Cartera comuna de serveis del Sistema Nacional d’Ocupació. BOE núm. 31, de 
05.02.2015. 
29 Aprovada inicialment pel Reial decret llei 4/2015, de 22 de març, per a la reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a 
l’Ocupació en l’àmbit laboral, BOE núm. 70, de 23.03.2015, posteriorment tramitat com a Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es re-
gula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit laboral. BOE núm. 217, de 10.09.2015. 
30 En matèria de formació de demanda també cal tenir en compte la gestionada per la Fundació Tripartida per a l’Ocupació (FTFE), si bé no 
s’ha pogut disposar de la informació referida a l’any 2015. 

http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5633�
https://boe.es/boe_catalan/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3031-C.pdf�
https://boe.es/boe_catalan/dias/2015/03/23/pdfs/BOE-A-2015-3031-C.pdf�
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5550�
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5550�
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persones treballadores desocupades (54,5 M€ per 24.450 places ofertades). Així mateix, el Consorci 
per a la Formació Contínua de Catalunya ha gestionat l’oferta formativa per a persones treballadores 
ocupades a la qual enguany s’han destinat 25,2 M€ i que ha beneficiat 69.281 persones.  

A les actuacions destinades a incentivar la contractació, la creació d’ocupació o el manteniment dels 
llocs de treball s’han destinat 65,1 M€.31

Als programes de desenvolupament local, que tenen per objectiu promoure la identificació i concreció 
de les oportunitats d’ocupació dels diferents territoris de Catalunya, s’han destinat 39,3 M€ (21.932 
beneficiaris). Entre aquests, el Programa Treball als barris concentra 27,9 M€ i ha beneficiat 16.473 
persones).  

 D’aquest import, el 68% prové de convocatòries pluriennals. 
Cal destacar en concret les actuacions desenvolupades en el marc dels programes Treball i formació i 
les dirigides a persones joves. El Programa Treball i formació ha comptat amb dues línies d’ajuts. En 
primer lloc, l’orientada a subvencions d’accions formatives i d’experiència laboral per a persones de 
més de 45 anys en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi (20,5 
M€ i 2.329 persones beneficiàries). En segon lloc, la destinada al foment de la contractació de les per-
sones amb greus dificultats econòmiques i socials beneficiàries de la renda mínima d’inserció (8,7 M€ 
per a les entitats locals i 0,6 M€ per a les entitats sense ànim de lucre). Pel que fa a les actuacions di-
rigides a persones joves, destaquen els projectes inclosos dins Joves per a l’ocupació 2015-2017 (9,6 
M€ i 2.758 persones beneficiàries) i els inclosos dins Fem ocupació per a joves (5.7 M€ i 1.618 perso-
nes beneficiàries). En col·laboració amb el Departament d’Ensenyament s’ha creat el Programa inter-
departamental de noves oportunitats per als joves adreçat a reduir les taxes elevades d’abandonament 
prematur del sistema educatiu. El Departament d’Ensenyament actua de forma preventiva durant 
l’escolarització obligatòria del jovent i el SOC en les fases posteriors. L’any 2015 s’han atorgat 1,9 M€ 
del pressupost total per al període 2015-2017 (23,6 M€). 

A les activitats d’orientació se’ls ha destinat en conjunt 14,7 M€. S’hi integren tant els serveis que ofe-
reixen les oficines de treball (assessorament i orientació individual, amb 51.587 persones beneficiàri-
es, i grupal, amb 45.083 persones beneficiàries) com els programes específics d’orientació (Programa 
Accions d’orientació i acompanyament a la inserció al qual s’han destinat 6,2 M€ i que ha beneficiat 
18.900 persones i els Espais de recerca als quals s’han destinat 4,7 M€ i que han beneficiat 9.450 
persones). Enguany també s’ha creat la Xarxa d’impulsors del Programa de garantia juvenil a Catalunya 
a la qual s’han destinat 2,2 M€ i ha beneficiat 2.175 persones. 

Addicionalment, d’ençà de la seva aprovació el febrer de 2011, el Programa PREPARA32

En el marc de la convocatòria destinada a les agències de col·locació s’han atorgat 8,2 M€ i ha benefi-
ciat 18.283 persones, que hi ha estat adreçades per les oficines de Treball. A aquestes persones bene-
ficiàries se’ls han cercat ofertes adequades, se’ls ha fet el seguiment i se’ls ha preparat entrevistes de 
treball. L’any 2015 hi ha 248 agències de col·locació autoritzades. 

 ha tingut 
114.271 participants que s’han beneficiat dels itineraris individualitzats i personalitzats d’inserció pro-
fessional i de les mesures de polítiques actives d’ocupació encaminades a la requalificació i/o reinser-
ció professional. Aquest Programa atorga un ajut econòmic d’acompanyament que es percep durant sis 
mesos per import del 75% de l’IPREM vigent, és a dir, 400 euros mensuals, excepte si la persona bene-
ficiària té a càrrec com a mínim tres membres de la unitat familiar, cas en què l’ajut és de 452,3 euros 
(el 85% de l’IPREM vigent). El Servei Públic d’Ocupació Estatal no computa aquest col·lectiu com a be-
neficiaris de prestacions d’atur. 

                                                      
31 També cal tenir en compte els incentius a la contractació, gestionats pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, als quals inicialment els 
pressupostos generals de l’Estat destinen 1.500 M€. 
32 Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur. Creat pel Reial decret llei 1/2011, el Reial 
decret llei 1/2013 el prorroga automàticament, per períodes de sis mesos, mentre la taxa d’atur sigui superior al 20%. La darrera pròrroga es 
produeix fins al 16.08.2016.  
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Pel que fa a la intermediació laboral, l’any 2015 s’han registrat 27.278 ofertes (el 64,2% més que l’any 
anterior), que afecten 48.720 llocs de treball (el 62,9% més que l’any anterior). Les ofertes d’ocupació 
que arriben a l’Administració catalana es canalitzen a través de les seixanta-nou oficines del SOC que 
conformen la Xarxa Ocupacional del SOC i del portal Feina Activa.33

El 2015 s’han formalitzat 2.643.195 contractes de treball a Catalunya, el 8,2% més que l’any anterior. 
Atesos els llocs de treball oferts a les ofertes d’ocupació registrades a les oficines dels serveis públics 
d’ocupació i al portal d’internet Feina Activa, el SOC, ha intermediat en l’1,8% dels contractes. 

 

Finalment, cal fer referència a les actuacions gestionades pel DEMO dirigides a la integració laboral 
dels col·lectius amb més dificultats, a les quals s’han destinat 79,3 M€. Especialment significatius són 
els diversos ajuts destinats a persones discapacitades i als centres especials de treball (71,6M€). A la 
integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió a través d’empreses d’inserció s’han destinat 7,7 
M€. 

2.2. POLÍTIQUES PASSIVES D’OCUPACIÓ 

Les prestacions d’atur protegeixen aquells que han perdut la seva feina amb caràcter temporal o defini-
tiu o se’ls redueix la jornada amb la corresponent reducció salarial.  

2.2.1. PERSONES BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS D’ATUR 

D’ençà de 2012 es redueix el nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur. 

La mitjana anual de persones beneficiàries de prestacions d’atur ha continuat la tendència descendent 
iniciada l’any 2012. Enguany ha estat de 304.197 persones, el 15,4% menys que l’any anterior. Aques-
ta tendència descendent es constata també en l’àmbit estatal, on la mitjana de persones beneficiàries 
ha estat de 2.224.172 i ha descendit el 12%. 

GRÀFIC III.2.G1 Evolució del nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur. Catalunya i Espanya, 2007-
2015 
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Unitats: persones. 
Nota: mitjana anual. 
Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

                                                      
33 Les dades s’han extret de l’estadística d’ofertes de lloc de treball actualitzades a 13.01.2016. 
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Del total de persones beneficiàries de prestacions d’atur,34

Les persones beneficiàries de prestacions del nivell contributiu representen el 45,8% del total de per-
sones beneficiàries de prestacions d’atur. 

 el 50,9% són dones i el 49,0% homes.  

Enguany, excepte el nombre de persones beneficiàries del Programa d’activació de l’ocupació, han 
disminuït totes les persones beneficiàries de prestacions d’atur.  

GRÀFIC III.2.G2 Evolució del nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur, per tipus de prestació. Ca-
talunya, 2015 
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Unitats: persones. 
Nota: mitjana anual. 
Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

Per segon any consecutiu es constata que les prestacions contributives perden pes enfront de les pres-
tacions assistencials en sentit ampli. Així, del total de persones beneficiàries de prestacions d’atur, el 
45,8% ho és d’una prestació del nivell contributiu (139.433 persones) i la resta d’una prestació assis-
tencial, incloent-hi el nivell assistencial en sentit estricte (43,4%, 132.282 persones), la renda activa 
d’inserció (9,8%, 29.977 persones) i el Programa d’activació de l’ocupació (0,8%, 2.506 persones).  

                                                      
34 Sense tenir en compte les 29.977 persones que, en mitjana anual, han rebut la renda activa d’inserció, respecte a les quals no s’ha pogut 
disposar de la distinció en funció del sexe. 
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GRÀFIC III.2.G3 Percentatge de persones beneficiàries de prestacions d’atur, per tipus de prestació. Catalunya, 
2015 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

A més del descens de la taxa de cobertura que ja s’ha analitzat, cal tenir en compte que la qualitat de 
les prestacions també es deteriora, atès que el nombre de prestacions assistencials en sentit ampli és 
superior al de prestacions contributives. 

L’extinció del contracte temporal és la causa majoritària d’accés a la prestació (36,3%), seguida de 
l’acomiadament tramitat d’acord amb la Llei 45/200235

Pel que fa al nivell assistencial, guanya pes el col·lectiu de les persones més grans de 55 anys que han 
esgotat una prestació o subsidi previs, que representen el 44,2%  del total.  El següent col·lectiu és el 
de les persones menors de 45 anys que han esgotat prestacions d’atur, que representen el 19,2% del 
total i els que no tenien el període mínim cotitzat per accedir a una prestació contributiva, que repre-
senten el 17,9%.  

 (23,3%) i l’acomiadament objectiu (16,3%).  

2.2.2. INDICADOR DE COBERTURA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ D’ATUR 

L’indicador de cobertura ha estat del 60,7%, 3,5 punts percentuals menys que l’any anterior i 24,9 
menys que l’any 2010. 

La quantificació de la taxa de cobertura del sistema de protecció per desocupació i del nombre de per-
sones que no reben cap prestació és complexa. Atès el Servei Públic d’Ocupació Estatal, l’any 2015 
l’indicador de cobertura36

                                                      
35 Fa referència a les altes per acomiadaments en què no se’n coneix la resolució en el moment de sol·licitar la prestació d’atur. 

 ha estat del 60,7%, 3,5 punts percentuals menys que l’any anterior i 24,9 
menys que l’any 2010, quan va començar la tendència descendent. En l’àmbit estatal, la taxa de cober-
tura ha estat del 55,8%, 3,1 punts menys que l’any anterior i 22,6 punts percentuals menys que l’any 
2010. 

36 El Servei Públic d’Ocupació Estatal calcula l’indicador de cobertura del sistema de protecció d’atur dividint el nombre total de beneficiaris 
de prestacions entre la suma del nombre d’aturats registrats als serveis públics d’ocupació amb experiència laboral prèvia i els beneficiaris 
dels subsidis eventuals agraris (que a Catalunya no n’hi ha). 
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GRÀFIC III.2.G4 Evolució de l’indicador de cobertura. Catalunya i Espanya, 2008-2015 
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Unitat: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

Cal posar de manifest, però, les singularitats d’aquest indicador que en el numerador inclou persones 
ocupades que reben prestació d’atur (per exemple, persones que compatibilitzen la percepció de la 
prestació amb una feina a temps parcial) i que en el denominador exclou demandants d’ocupació sen-
se experiència laboral prèvia37 així com els demandants d’ocupació no ocupats no inclosos en el con-
cepte oficial d’atur registrat.38

Pel que fa a la quantificació del nombre de persones que no perceben cap prestació d’atur, a desembre 
de 2015, 218.797 persones de les 515.668 registrades com a aturades no cobraven cap prestació. En 
mitjana anual, 230.262 persones. Si es compara la xifra de persones beneficiàries de prestacions amb 
la xifra de demandants d’ocupació no ocupats,

  

39

2.2.3. DESPESA EN PRESTACIONS D’ATUR 

 262.751 persones no rebien prestació (283.548 de 
mitjana anual). El nombre de persones que no reben prestació és encara superior si es compara amb 
l’atur estimat. En aquest cas, tenint en compte les mitjanes anuals, 389.900 persones aturades no re-
bien cap mena de prestació del sistema de protecció per desocupació. 

La despesa en prestacions d’atur ha continuat disminuint... 

                                                      
37 Atès el disseny de la protecció d’atur, els supòsits en què es pot percebre una prestació sense experiència laboral prèvia -emigrants retor-
nats, privació de llibertat- són molt poc representatius. 
38 L’atur registrat es correspon amb les demandes d’ocupació pendents de cobrir l’últim dia de cada mes a les oficines del Servei d’Ocupació 
de Catalunya excloent-hi, d’acord amb l’Ordre ministerial d’11 de març de 1985: a) Demandants que es considera que no tenen una disponibi-
litat immediata per treballar o que es troben en situació incompatible amb la feina: pensionistes de jubilació o que tenen seixanta-cinc anys o 
més; estudiants amb menys de vint-i-cinc anys o que siguin demandants de primera feina; assistents a cursos de formació ocupacional del 
Servei Públic d’Ocupació Estatal de més de vint hores que tinguin beca i siguin demandants de primera feina; persones en situació 
d’incapacitat temporal; pensionistes amb invalidesa absoluta o gran invalidesa, etc. b) Demandants que sol·licitin exclusivament una feina de 
característiques especifiques: demandants d’una feina per a un període inferior a tres mesos, d’una feina de jornada inferior a vint hores; ins-
crits per a selecció per a un lloc determinat o sol·licitants d’una feina exclusivament per a l’estranger o d’una feina a domicili. c) Demandants 
inscrits que siguin persones beneficiàries del subsidi per desocupació dels treballadors i treballadores agraris de caràcter eventual 
d’Andalusia i Extremadura. 
39 D’ençà de la implantació del SISPE (Sistema d’Informació dels Serves Públics d’Ocupació) l’any 2005 s’incorpora a l’estadística oficial (tot i 
que sense suport normatiu) el concepte de “demandant d’ocupació no ocupat” que fa referència al col·lectiu que inclou la xifra d'atur registrat 
més cinc col·lectius que, segons els criteris de l'Organització Internacional del Treball (OIT), podrien complir les condicions per ser considerats 
aturats: estudiants, demandants de serveis previs a l'ocupació, demandants d'ocupació conjuntural, demandants d'ocupació de jornada redu-
ïda (inferior a 20 hores) i  treballadors eventuals agraris subsidiats.  
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L’any 2015 la despesa en prestacions d’atur ha estat de 3.226,9 M€ a Catalunya, el 18,1% menys que 
l’any 2014. Aquesta despesa ha representat el 15,6% de l’import de la despesa en prestacions d’atur 
en el conjunt de l’Estat, que ha estat de 20.609,8 M€, el 16,1% menys que l’any anterior.  

GRÀFIC III.2.G5 Evolució de la despesa en prestacions d’atur. Catalunya i Espanya, 2007-2015 
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Unitat: milions d’euros. 
Nota: mitjana anual. 
Font: elaboració a partir de dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

i l’import de les prestacions també s’ha reduït. 

L’import líquid mitjà de la prestació contributiva ha estat de 768,9€ mensuals, 13€ menys que l’any 
anterior. En el conjunt de l’Estat l’import mitjà líquid és de 732 euros mensuals, 9€ menys que l’any an-
terior. La reducció de l’import és conseqüència de diversos factors: canvis normatius en la quantificació 
de la prestació a partir del setè mes al 50%; al pagament de la totalitat Seguretat Social a càrrec del 
treballador; menors salaris que donen lloc a prestacions més baixes. 

L’import de la prestació de nivell assistencial i de la renda activa d’inserció s’ha mantingut en 426€ 
mensuals com els darrers anys.40

Per a més informació sobre la normativa relacionada amb l’educació, la formació i la requa-
lificació professionals aprovada durant l’any 2015, vegeu el 

 Aquest mateix import és el percebut per les persones beneficiàries 
del Programa d’activació per a l’ocupació.  

Recull normatiu al web del 
CTESC.  

 

 

 

                                                      
40 Correspon al 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). 

http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?any=2015&tema=34�
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?any=2015&tema=34�
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3. RELACIONS LABORALS 

3.1.   NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 

En el moment d’elaboració de la Memòria, les darreres dades disponibles són de l’any 2012. 

3.2. LA CONFLICTIVITAT LABORAL 

3.2.1. VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS 

Vagues41

L’any 2015 es manté la tendència a la baixa pel que fa al nombre de vagues, si bé es constata un lleu-
ger increment pel que fa a les persones treballadores que hi participen. 

 

Durant l’any 2015 s’han produït 123 vagues a Catalunya, el 21,2% menys que l’any anterior. Aquestes 
xifres mostren una tendència a la baixa per segon any consecutiu pel que fa al nombre de vagues. En 
canvi, tal com es pot observar al gràfic següent, es produeix un lleuger increment interanual pel que fa 
a les persones treballadores participants en les vagues, que marca un canvi de tendència respecte de 
l’any anterior. 

Pel que fa a les jornades no treballades, es manté la tendència a la baixa. En relació amb les hores no 
treballades per persona treballadora cal destacar que davallen un 29%, la qual cosa contrasta amb 
l’increment interanual observat l’any anterior. 

Es manté la tendència a l’alça de l’índex d’incidència. 

L’índex d’incidència de les vagues ha estat del 71,1%, 19 punts percentuals més que l’any anterior. 
Aquestes xifres mostren una tendència a l’alça per tercer any consecutiu. 

                                                      
41 Dades actualitzades a 6 d’abril de 2016.  
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GRÀFIC III.3.G1 Vagues, persones treballadores participants i jornades no treballades. Catalunya, 2010-2015 

Vagues 

142

121
141

188

156
123

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2010 2011 2012 2013 2014 2015
 

Unitats: nombre de vagues. 
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                                                                Unitats: jornades. 
Font: elaboració pròpia a partir de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.   

Tal com es pot observar a la taula III.3.A.T1 de l’annex, pel que fa a l’àmbit sectorial de les vagues, es 
produeixen decrements interanuals d’aquestes a la indústria, construcció i serveis, essent el més signi-
ficatiu el del sector de la construcció (el 33,3% menys, contràriament al que va succeir l’any anterior, 
en què es va mantenir el seu nombre). En aquest sector cal destacar també el decrement que s’ha 
produït pel que fa a les persones treballadores participants en les vagues, més significatiu que el de 
l’any anterior. Conseqüentment, el seu índex d’incidència també ha baixat 34,2 punts percentuals. 

En relació amb el sector serveis, si bé el nombre de vagues ha disminuït el 27,3%, s’ha produït un lleu-
ger increment de les persones treballadores afectades, el qual contrasta amb el decrement del 76% 
observat l’any 2014. Així mateix, també augmenta l’1,8% la participació de les persones treballadores a 
les vagues del sector industrial. 

Els subsectors d’activitat econòmica més conflictius han estat el dels vehicles a motor, remolcs i semi-
remolcs (17 vagues), el del transport terrestre i per canonades (12 vagues) i el de materials i equips 
elèctrics (10 vagues). Respecte a aquest darrer subsector, cal posar de manifest que durant l’any 2014 
només es va registrar una vaga.  
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Enguany s’han registrat vagues en sectors que no varen ser conflictius l’any 2014. Aquests són: el 
transport aeri (4 vagues), la reparació i instal·lació de maquinària (2 vagues), la mediació financera (2 
vagues), el transport marítim i per vies interiors (1 vaga), les activitats veterinàries (1 vaga) i els jocs 
d’atzar i apostes (1 vaga).  

Els subsectors amb més persones treballadores participants a les vagues han estat el de vehicles a 
motor, remolcs i semiremolcs (27.209 persones treballadores) i el de les telecomunicacions (17.170 
persones treballadores). 

Disminueixen les vagues a l’empresa privada i es produeix un lleuger increment a la pública. 

Si bé la majoria de les vagues s’han produït a l’empresa privada, s’observa un decrement del 22,9%. 
Així mateix, també decreixen el nombre de persones treballadores participants (el 6,1%) i el seu índex 
d’incidència (2,4 punts percentuals). En canvi, a l’empresa pública es produeix un lleuger increment del 
nombre de vagues, del 4,8%, acompanyat d’augments considerables pel que fa a les persones treba-
lladores participants (20%) i al seu índex d’incidència (30,7 punts percentuals). 

Tot i que la majoria de vagues, el 54,5%, es produeixen a les empreses amb conveni d’àmbit sectorial, 
aquestes decreixen el 16,3%, seguint la tendència de l’any anterior. També s’observen decrements a 
les empreses amb conveni d’empresa i de grups d’empreses, del 39% i del 90%, respectivament. Per 
contra, es produeix un increment del 20% de les vagues de les empreses sense conveni, de manera co-
incident amb l’any anterior. Aquest augment també queda reflectit en les persones treballadores parti-
cipants i el seu índex d’incidència. 

En relació amb l’àmbit territorial, la majoria de les vagues, el 69,9%, són d’àmbit municipal, tot i que es 
produeix un decrement del 14%, seguint la tendència dels anys anteriors. També disminueix el nombre 
de vagues d’àmbit estatal, tot i que el seu índex d’incidència creix 16,5 punts percentuals. Per bé que 
també es produeix un decrement significatiu de les vagues d’àmbit comunitari, el seu índex 
d’incidència augmenta 20,2 punts percentuals. 

Pel que fa a les persones treballadores participants, cal destacar que, contràriament al que va succeir 
l’any anterior, es produeixen increments en els participants en les vagues d’àmbit estatal, del 77,3%, i 
d’àmbit municipal, de l’1%. 

Barcelona segueix sent la província amb un nombre major de vagues, el 91,9% del total, seguint la ten-
dència dels anys anteriors. El segon lloc l’ocupa Tarragona i a poca distància se situen Girona i Lleida. A 
les tres províncies s’han produït decrements del nombre de vagues, sent el cas de Lleida el més desta-
cable (-65,9%). Així mateix, en el cas de Lleida també han baixat les persones treballadores participants 
(-75,1%) i l’índex d’incidència (5,5 punts percentuals). A Girona, per bé que s’ha produït un decrement 
del 16,8% pel que fa a les persones treballadores participants, l’índex d’incidència ha crescut 17,9 
punts. Per últim, a Barcelona i a Tarragona han crescut de manera moderada tant les persones treba-
lladores participants com l’índex d’incidència de les vagues. 

Pel que fa als motius de les vagues realitzades l’any 2015 es produeix un increment del 16,7% de les 
classificades per causa d’accident laboral, seguretat i higiene; del 25% quant a les motivades per altres 
causes laborals, com el tancament d’empresa i del 5,6% per regulació d’ocupació. Per contra, disminu-
eixen el 72,2% les vagues convocades per acomiadaments, sancions o altres mesures disciplinàries i el 
34,8% les motivades per impagament de salaris. 

Cal destacar també un decrement de les vagues per motius derivats de la negociació col·lectiva, com, 
per exemple, la pressió durant la negociació del conveni (-50%), la pressió per la negativa a negociar un 
conveni (-12,5%) o de les millores independents del conveni (-100%). Al contrari, hi ha hagut 8 vagues 
per conflictes no derivats de la negociació col·lectiva, mentre que l’any 2014 no n’hi va haver cap. 
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Les vagues amb motiu d’accident laboral, seguretat i higiene són les que han tingut més persones tre-
balladores participants, així com jornades i hores no treballades. 

Si bé les vagues causades per organització/sistemes de treball han disminuït el 27,3%, són les que han 
tingut més centres i plantilla implicats. Les vagues amb motiu d’accident laboral, seguretat i higiene 
són les que han comptat amb més persones treballadores participants i les que han suposat més jor-
nades i hores no treballades. 

El 90,2% de les vagues han acabat i la majoria ho han fet sense acord. 

De les 123 vagues que s’han produït a Catalunya, n’han acabat el 90,2%, seguint la tendència dels 
anys anteriors. La majoria d’aquestes, el 66,7%, han acabat per finalització del temps fixat en la convo-
catòria. També de manera coincident amb els anys anteriors, predominen les vagues acabades sense 
acord, que representen el 69,4% de les vagues acabades. 

3.3. SOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES 

3.3.1. CONCILIACIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES 

En aquest apartat s’analitzen les conciliacions individuals i col·lectives, enteses com l’intent obligatori 
d’avinença entre els interessos en conflicte de persones treballadores i d’empreses amb la intervenció 
de l’Administració en matèria derivada del contracte de treball i de la interpretació de les normes que 
regulen les relacions laborals. L’objectiu és arribar a un acord entre les parts en conflicte per tal 
d’evitar les demandes davant dels jutjats socials, tot i que s’admet la conciliació en qualsevol instant 
del procés judicial fins al moment de dictar sentència. Les dades de l’any 2014 que s’utilitzen per fer la 
comparativa interanual estan actualitzades a 26 de febrer de 2015; per aquest motiu, es poden obser-
var variacions respecte de les dades analitzades a l’edició anterior d’aquesta Memòria. Pel que fa a les 
dades del 2015 no es disposa de la informació agregada de tot l’any i s’han analitzat les dades publi-
cades mensualment. 

Conciliacions individuals 

Aquest any s’han realitzat 74.889 conciliacions individuals, el 19,2% menys que l’any anterior; així es 
consolida la tendència de descens de les conciliacions que es va començar a produir l’any passat. Des-
agregant les conciliacions pels motius al·legats per presentar-les es pot observar que es produeix el 
descens en tots els supòsits. El descens més important s’ha produït en les conciliacions per reclamaci-
ons de quantitat (-33,2%), seguit de les conciliacions per acomiadament, que s’han reduït el 9,4%; les 
conciliacions per sancions han baixat el 6,5% i les conciliacions per la resta de supòsits (que, entre 
d’altres, inclouen les extincions de contracte segons l’article 50 de l’Estatut dels treballadors, modifica-
cions substancials de les condicions de treball, reconeixements de dret, i impugnacions amb preavís) 
han sofert un decrement del 18,4%. 

Del total de conciliacions realitzades, el 59,1% correspon a les conciliacions per acomiadament; les 
conciliacions per reclamacions de quantitat representen el 32,6% del total, les conciliacions per sanci-
ons el 3,3% i les conciliacions per la resta de supòsits representen el 5%. 

Per la forma d’acabament de les conciliacions, les que acaben amb avinença representen el 36,8% del 
total, i respecte a l’any anterior són les úniques que han augmentat (el 0,3%). Les conciliacions que 
acaben sense avinença suposen el 35,9% i les intentades sense efecte, el 21,9%. Les considerades no 
presentades, és a dir, que la part interessada no ha comparegut a l’acte de conciliació suposen el 2,8% 
i les desistides, el 2,6%. Respecte a l’any anterior, el descens més important (del 44,9%) el trobem en 
les conciliacions que es consideren no presentades. Seguidament hi ha les conciliacions desistides, 
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que han sofert un descens del 43,8%. Les conciliacions intentades sense efecte han disminuït el 31,4% 
i en les conciliacions sense avinença s’ha produït un descens del 20,9% respecte de l’any anterior. 

El 58% de les conciliacions individuals per acomiadaments acaben amb avinença, en la resta de supò-
sits el nombre més elevat de conciliacions acaben sense avinença. 

Si s’analitzen les conciliacions tenint en compte el motiu de la sol·licitud i la forma d’acabament, tal 
com es pot observar a la taula següent, en les conciliacions per acomiadament, el 57,9% de les realit-
zades acaben amb avinença. En la resta de supòsits el nombre més elevat de les conciliacions acaben 
sense avinença. Així el 67,8% de les conciliacions per sanció acaben sense avinença, en les conciliaci-
ons per reclamacions de quantitat no hi ha hagut avinença en el 49,6% dels casos i en la resta de su-
pòsits no s’ha produït avinença en el 56,1% dels casos. En relació amb l’any anterior, i tenint el compte 
el que ja s’ha comentat anteriorment, que hi ha hagut un descens del nombre de conciliacions, la dava-
llada més important la trobem en les conciliacions presentades per reclamació de quantitat amb un 
33,2%. Les conciliacions per acomiadament s’han reduït el 9,4% En el cas de les conciliacions per san-
ció el decrement ha estat del 6,5% i en la resta de supòsits, del 18,4%. 

TAULA III.3.T1 Conciliacions individuals segons motiu i forma d’acabament. Catalunya, 2014-2015 

  Acomiadaments Sancions 
  2014 2015 2014 2015 
Total 48.904 44.284 2.622 2.451 
Amb avinença 25.282 25.624 207 183 
Sense avinença 13.635 11.013 1.706 1.662 
Sense efectes 7.663 5.948 499 476 
Considerades no presentades 1.195 790 108 62 
Desistides 1.129 909 102 68 
  Reclamacions de quantitat Diversos 
  2014 2015 2014 2015 
Total 36.529 24.399 4.603 3.755 
Amb avinença 1.759 1.481 201 249 
Sense avinença 15.994 12.109 2.654 2.106 
Sense efectes 14.191 8.834 1.248 1.132 
Considerades no presentades 2.176 1.113 326 132 
Desistides 2.109 862 174 136 
Unitats: nombre de conciliacions. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.   

Pel que fa a les quantitats acordades en les conciliacions, el total de les quantitats acordades aquest 
any ha estat de 612.728.340 €, amb un augment de l’1,1% respecte a l’any anterior. Així, ens trobem 
que les quantitats acordades han augmentat en dos casos: en primer lloc, en les conciliacions per 
acomiadaments, que s’han incrementat l’1,3% respecte a l’any passat i s’han situat en 601.802.70 € i, 
en segon lloc, en la resta de supòsits, que la quantitat gairebé s’ha doblat (augment del 96%) i s’ha si-
tuat en 3.530.892 €. D’altra banda, les quantitats acordades en reclamacions de quantitat han sofert 
un descens del 26,7% i l’import ha estat de 7.394.678 €.  

Conciliacions col·lectives 

Enguany s’han realitzat 122 conciliacions col·lectives, que han afectat 124 empreses i 114.979 perso-
nes treballadores. Respecte a l’any anterior, tant el nombre de conciliacions (-31,5%) com el 
d’empreses afectades (-34,7%) han sofert un descens, no així el nombre de persones treballadores 
afectades per aquestes conciliacions, que ha augmentat el 68,1%. 
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Respecte a l’any anterior hi ha hagut una davallada del nombre de conciliacions col·lectives i 
d’empreses afectades, no així del nombre de persones treballadores afectades, que ha augmentat el 
68%.  

Pel que fa a la forma d’acabament d’aquestes conciliacions, el 76,2% acaben sense avinença, les 
quals afecten el 76,6% de les empreses i el 63,7% de les persones treballadores. Les conciliacions que 
acaben amb avinença suposen el 6,6% del total i afecten el 6,5% d’empreses i l’1,2% de les persones 
treballadores. 

TAULA III.3.T2 Conciliacions col·lectives, empreses i persones treballadores afectades segons el resultat de la 
conciliació. Catalunya, 2014-2015 

  Conciliacions Empreses Persones treballadores 
  2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Total 178 122 190 124 68.379 114.979 
Amb avinença 14 8 15 8 8.261 1.372 
Sense avinença 124 93 133 95 53.908 73.256 
Sense efectes 33 13 35 13 5.697 38.146 
Considerades no presentades 0 2 0 2 0 1.490 
Desistides 7 6 7 6 513 715 
Unitats: nombre de conciliacions, d’empreses afectades i de persones treballadores afectades. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Pel que fa al sector econòmic al qual pertanyen les empreses afectades per les conciliacions, el 66,4% 
de les conciliacions col·lectives es produeixen en el sector serveis (81 conciliacions), seguit de la indús-
tria, amb el 26,2% (32 conciliacions). El tercer lloc l’ocupa l’agricultura amb el 4,9% (6 conciliacions); 
en el sector de la construcció s’han realitzat 3 conciliacions, que representen el 2,5% del total. Respec-
te a l’any anterior, la davallada de les conciliacions en termes absoluts ha estat de 56 conciliacions, 26 
de les quals en el sector de la industria, 20 en el sector serveis i 11 en la construcció; en canvi, en el 
sector agrari hi ha hagut una conciliació més.  

3.3.2. MEDIACIONS 

Si les parts implicades ho sol·liciten, l’Administració pot actuar com a mediadora entre empresa i per-
sones treballadores que estan immerses en un conflicte, ja siguin vagues, conflictes col·lectius o altres 
tipus de conflicte. Aquest any s’han dut a terme 317 mediacions, 23,2% menys que l’any anterior, con-
tinuant així la tendència de l’any anterior de disminució del nombre de mediacions dutes a terme per 
l’autoritat laboral. Així, el nombre de mediacions con a conseqüència d’una vaga ha sofert un descens 
del 26,6%. Les mediacions derivades dels conflictes col·lectius s’han reduït el 20,2% i les mediacions 
per altres tipus de conflictes han tingut un descens del 18,1%. 
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TAULA III.3.T3 Mediacions dutes a terme per l’autoritat laboral catalana segons el tipus de conflicte i l’òrgan 
mediador. Catalunya 2014-2015 

Catalunya Total Vagues Conflictes col·lectius Altres tipus 
  2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Direcció General de Relacions Laborals 61 50 41 32 2 7 18 24 
Serveis Territorials de Barcelona 252 128 131 104 97 81 24 20 

Serveis Territorials de Girona 34 28 6 12 12 3 16 11 
Serveis Territorials de Lleida 22 2 19 0 1 0 2 0 

Serveis Territorials de Tarragona 38 26 20 15 7 3 11 4 
Serveis Territorials de Terres de l'Ebre 6 1 5 0 0 1 1 0 

Total 413 235 222 163 119 95 72 59 
Unitats: nombre de mediacions. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.   

Com en anys anteriors, la majoria de les mediacions s’han dut a terme com a conseqüència d’una vaga 
(51,4%). Les mediacions derivades de conflictes col·lectius han representat el 30% del total i les medi-
acions per altres tipus de conflictes han suposat el 18,6%. 

Pel que fa a la forma d’acabament, en les mediacions per vagues, en el 54,65 % dels casos no s’ha ar-
ribat a un acord, percentatge que s’eleva fins al 94,7% en les mediacions per altres tipus de conflictes. 
En canvi, en les mediacions per conflictes col·lectius el percentatge de desacord és més baix i se situa 
en el 27,1%. 

Segons l’òrgan mediador, el 64,7% de les mediacions es duen a terme als Serveis Territorials de Barce-
lona, seguit de la Direcció General de Relacions Laborals, que en realitza el 19,9%. En tercer lloc se si-
tuen els Serveis Territorials de Girona, amb el 8,2% de les mediacions realitzades i en quart lloc els 
Serveis Territorials de Tarragona, amb el 6,9%. En els Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre s’ha 
realitzat una mediació sobre conflictes col·lectius. Aquest any, els Serveis Territorials de Lleida no han 
realitzat cap mediació. 

3.3.3. ACTIVITAT DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA 

L’any 2015 es manté la tendència a la baixa pel que fa al nombre d’expedients tramitats pel TLC i a les 
empreses afectades, si bé augmenta el nombre de persones treballadores afectades. 

Durant l’any 2015 el TLC ha tramitat 853 expedients, l’11,4% menys que l’any anterior. Tal com es pot 
observar als gràfics següents, es manté la tendència a la baixa pel que fa a les empreses afectades, si 
bé el nombre de persones treballadores augmenta lleugerament, a diferència de l’any anterior. 
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GRÀFIC III.3.G2 Evolució de l’activitat del TLC. Catalunya, 2010-2015 
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                                                              Unitats: nombre de persones. 
                                                               
Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 

La majoria dels expedients són conciliacions, tot i que es manté la tendència decreixent. En canvi, 
augmenta el nombre de mediacions de forma significativa. 

Tot i que el 80,9% dels expedients tramitats són conciliacions, aquestes decreixen el 18,2%, seguint la 
tendència de l’any anterior. També es produeix un decrement del 21,4% pel que fa als arbitratges, que 
representen l’1,3% del total dels expedients. En sentit contrari, s’observa un increment interanual del 
46,2% pel que fa a les mediacions, la qual cosa confirma la tendència observada l’any anterior. Tot i ai-
xò, enguany l’increment és més significatiu. 

Pel que fa a les empreses i persones treballadores afectades per les conciliacions/mediacions i arbi-
tratges, es constata un decrement, seguint la tendència de l’any anterior, exceptuant les persones tre-
balladores afectades per les conciliacions/mediacions, que augmenten el 2,8%. El decrement més sig-
nificatiu es produeix en les empreses afectades per les conciliacions/mediacions (-81,2%), seguit pel 
de les persones treballadores afectades pels arbitratges (-54,4%) i, en darrera instància, les empreses 
afectades pels arbitratges (-21,4%). 
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El següent punt que s’ha de prendre en consideració són les causes de la tramitació de les conciliaci-
ons i les mediacions col·lectives. D’una banda, del total de les conciliacions col·lectives, el 93% s’han 
tramitat a causa d’una vaga i la resta, el 7%, han estat sense vaga. De l’altra, del total de mediacions 
col·lectives, el 98% han estat a causa d’una vaga i el 2% restant, sense vaga. 

En les conciliacions col·lectives predomina la manca d’acord. 

En relació amb els resultats de les conciliacions i, tal com es pot observar als gràfics següents, en les 
conciliacions col·lectives predomina la manca d’acord; en canvi, en les conciliacions individuals i en les 
tramitades pel tribunal TRADE predomina l’acord.  

GRÀFIC III.3.G3 Resultat de les conciliacions del TLC. Catalunya 2014-2015 
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Resultat de les conciliacions individuals 
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Resultat de les conciliacions TRADE 
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Unitats: nombre de conciliacions. 
Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 

En les mediacions col·lectives predomina l’acord. 

Pel que fa a les mediacions, predomina l’acord davant de la manca d’acord i, tal com es pot observar al 
gràfic següent, es produeix un increment d’aquest tipus de mediacions. Aquest increment es deu a 
l’augment de les mediacions col·lectives amb avinença, ja que en el cas de les individuals hi ha un lleu-
ger predomini de la manca d’acord. Durant l’any 2015 no ha tingut entrada en el TLC cap sol·licitud de 
mediació TRADE. 
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GRÀFIC III.3.G4 Resultat de les mediacions del TLC. Catalunya, 2014-2015 
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Unitats: nombre de mediacions. 
Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 
 

Seguint la tendència dels anys anteriors, Barcelona aglutina la majoria dels expedients tramitats pel 
TLC, el 84,4%, tot i que s’ha produït un decrement interanual del 10,6%. En segon lloc, apareix Tarra-
gona, amb el 7,4% dels expedients; en tercer lloc, Girona, amb el 6,9% dels expedients i, per últim, 
Lleida, amb l’1,3% restant.  

Cal destacar que a la província de Lleida, així com l’any anterior es va produir un increment significatiu 
del nombre d’expedients, enguany es constata un decrement del 75%. A Girona també es constata un 
decrement de l’1,7% dels expedients tramitats. En canvi, Tarragona és l’única província on es produeix 
un increment, del 18,9%, a diferència de l’any anterior. 

Quant a les empreses afectades, es produeixen decrements a Barcelona, Girona i Lleida (82%; 85,8% i 
62,2%, respectivament). En canvi, a Tarragona augmenten el 32,1%. Pel que fa a les persones treba-
lladores, disminueixen a Girona i Lleida, el 64,1% i el 48%, i augmenten especialment a Tarragona, el 
72,2%. A Barcelona es produeix un increment més moderat, del 5,7%. 

Pel que fa als procediments desagregats per comarques, destaquen el Barcelonès (37,6% dels expedi-
ents), el Baix Llobregat (15,7%) i el Vallès Occidental (15,2%), seguint la tendència dels anys anteriors. 
A la província de Barcelona, el 45% dels expedients s’han tramitat al Barcelonès; a Girona, el 38% dels 
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expedients s’han tramitat al Gironès, a poca distància de la Selva (32%); a Lleida, trobem el 73% dels 
expedients a la comarca del Segrià i, finalment, el 58% dels expedients de Tarragona han estat trami-
tats al Tarragonès. 

En relació amb els temes sobre els quals versen els procediments, predominen els que han sorgit per 
temes salarials (24,5%), per aspectes relacionats amb la jornada, el calendari o les vacances (16,3%) i 
per incompliment de convenis col·lectius i pactes d’empresa (12,2%), seguint la tendència dels anys an-
teriors. No obstant això, els procediments per temes salarials o per incompliment de convenis 
col·lectius o pacte d’empresa han disminuït respecte de l’any anterior, el 16,1% i el 19,3%, respectiva-
ment. En canvi, els motivats per jornada, calendari o vacances han augmentat el 5,8%. Altrament, és 
destacable l’increment que s’ha produït dels procediments motivats per la categoria professional, del 
87,5%. 

La majoria dels procediments, el 58,6%, pertanyen al sector terciari. El sector secundari aglutina el 
41,3% dels procediments i el sector primari, el 0,1% restant. Les activitats amb un major nombre de 
procediments són el metall, amb el 20,2% dels procediments; la sanitat, amb el 16,2%, els transports, 
amb l’11,8% i les indústries químiques, amb el 5,5%, a poca distància de les activitats relacionades 
amb el comerç, amb el 5,3% dels procediments. 

Finalment, pel que fa als procediments per la grandària de l’empresa es repeteix la tendència observa-
da durant els anys anteriors. Això és, les empreses més petites són les que han registrat un nombre 
major de procediments, el 29%, 4,1 punts percentuals més que l’any anterior.  

3.4. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ DE L’OCUPACIÓ42

L’any 2015 es manté la tendència a la baixa pel que fa als expedients i a les persones treballadores 
que hi estan afectades. 

 

Durant l’any 2015 s’han tramitat 806 expedients, la qual cosa suposa un decrement (-51,5%), per ter-
cer any consecutiu. També s’ha produït un decrement del 46,6% pel que fa a les persones treballado-
res afectades pels expedients, tal com mostren els gràfics següents. 

                                                      
42 Dades actualitzades a 6 d’abril de 2016. 
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GRÀFIC III.3.G5 Expedients de regulació d’ocupació acabats i persones treballadores afectades. Catalunya, 
2010-2015 
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Font: elaboració pròpia a partir de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.   

Pel que fa a la forma d’acabament, el 94,8% dels expedients han estat comunicats no desistits i resolts 
autoritzats, que són els que també han afectat la major part de persones treballadores, el 94,5%. No 
obstant això, s’ha produït un decrement interanual del 51,1% dels procediments i del 44,5% de les per-
sones treballadores. 

Els expedients desistits només representen el 4,8% sobre el total dels expedients i disminueixen el 
60,2% respecte de l’any anterior. Les persones treballadores afectades per aquests també davallen el 
68,3%. Per últim, els procediments resolts no autoritzats representen un percentatge mínim, el 0,4% 
del total, si bé augmenten el 50% respecte del 2014. 

En la majoria de procediments s’ha arribat a un acord, si bé s’ha produït un decrement. 

Cal destacar que del total d’expedients comunicats no desistits i resolts autoritzats, en el 88,9% dels 
casos s’ha arribat a un acord durant el període de consultes entre l’empresa i els representants de les 
persones treballadores. No obstant això, es produeix un decrement interanual del 53,5% pel que fa als 
procediments amb acord. 

La mesura més adoptada pels ERO ha estat la suspensió del contracte. 

En relació amb la mesura adoptada, en els expedients comunicats no desistits i resolts autoritzats, la 
majoria, el 45,3%, són de suspensió de contracte, per quart any consecutiu. Així mateix, aquests són 
els que afecten la major part de les persones treballadores, el 46,8%. 

Els expedients de reducció de la jornada representen el 34,7% del total dels expedients, tot i que no-
més afecten el 12% de les persones treballadores. Altrament, els expedients que adopten l’extinció del 
contracte com a mesura, representen el 20% sobre el total però afecten el 41,3% de les persones tre-
balladores. 

Per bé que s’han produït decrements interanuals pel que fa als procediments segons les tres mesures 
adoptades, els més rellevants han estat els de reducció de la jornada (-57%), a poca distància dels de 
suspensió del contracte (-52,5%). La davallada dels procediments d’extinció del contracte ha estat més 
moderada, del 29,8%. 
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GRÀFIC III.3.G6 Evolució dels expedients comunicats no desistits i resolts autoritzats i de les persones treballa-
dores afectades per mesura. Catalunya, 2010-2015 
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Font: elaboració pròpia a partir de Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.   

Del total de persones treballadores afectades pels expedients comunicats no desistits i resolts autorit-
zats, la majoria, el 66,1%, són homes. No obstant això, cal destacar que enguany s’ha produït un in-
crement del 33,5% de les dones treballadores afectades per expedients d’extinció del contracte. Pel 
que fa a la resta de mesures, s’han produït decrements en tots els casos i el de les dones treballadores 
afectades per expedients de reducció de la jornada és el més significatiu (-67,2%). 

El 72,1% de les persones treballadores ha estat afectat per ERO causats per mesures econòmiques. 
Han augmentat els ERO per força major. 

D’aquestes persones treballadores, el 72,1% ha estat afectat per expedients motivats per mesures 
econòmiques; el 13,7%, per causes de producció i l’11,1% per qüestions organitzatives. Altrament, el 
2% de les persones treballadores ha estat afectat per expedients amb causes tècniques i/o tecnològi-
ques i l’1,1%, per força major. En els casos en què s’han al·legat mesures econòmiques, el percentatge 
de treballadors i treballadores afectats és el mateix, al voltant del 72%. Pel que fa a les altres causes, 
hi ha un lleuger predomini d’homes afectats, excepte en les causes de producció, en què predominen 
les dones afectades (el 16% enfront del 12,5% d’homes). 

Es produeix un decrement de les persones treballadores afectades en relació amb totes les causes, ex-
cepte la força major, que afecta el 126,8% més de persones treballadores que l’any anterior. 

El 2015 la majoria de les persones treballadores afectades pels ERO, el 53,4%, pertanyen al sector 
serveis, si bé decreixen el 19,8% respecte de l’any anterior. En canvi, al 2014, va ser el sector industrial 
el que va aglutinar la major part de les persones treballadores afectades pels expedients. Aquests són 
els que decreixen de manera més significativa l’any 2015 (-60,4%). Per últim, les persones treballado-
res afectades pels EROS del sector agrícola i de la construcció davallen el 21,3% i el 52,3%, respecti-
vament. 

Cal destacar que en el sector serveis hi ha més dones afectades (65,7%) que no pas homes (47,1%). 
En canvi, a la resta de sectors es produeix la tendència contrària, tal com es pot observar a la taula 
III.3.A.T2 de l’annex. 

La mediació financera ha estat el sector (la divisió econòmica) amb més persones treballadores afec-
tades pels ERO. 
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Per divisió econòmica, la mediació financera és la que afecta un nombre més elevat de persones treba-
lladores (1.520), de les quals 1.518 han adoptat la mesura d’extinció del contracte. L’any 2014 no es 
va registrar cap expedient en aquesta divisió. 

També destaquen l’emmagatzematge i afins al transport (1.079 persones treballadores) i els vehicles 
de motor, remolcs i semiremolcs (1.024 persones treballadores). A diferència de l’any anterior, el caut-
xú i plàstic no figura entre les divisions econòmiques amb un nombre més elevat de persones treballa-
dores afectades (296 persones treballadores enfront dels 1.177 l’any 2014).  

El Barcelonès (4.386 persones treballadores), el Vallès Occidental (1.106 persones treballadores), el 
Baix Llobregat (1.052 persones treballadores) i el Vallès Oriental (736 persones treballadores) seguei-
xen sent les comarques amb més persones treballadores afectades pels ERO. Si bé es produeixen de-
crements interanuals en els quatre casos, el Vallès Occidental és el més significatiu (-70,8%). En canvi, 
a Barcelona és on la disminució ha estat més moderada (-7,4%). 

Finalment, tal com ha succeït els anys anteriors, la majoria dels expedients, el 64,1%, pertanyen als 
Serveis Territorials de Barcelona. 

3.5. EMPRESES SOTMESES AL PROCEDIMENT CONCURSAL43

Les empreses concursades han disminuït tant a Espanya com a Catalunya. 

 

Enguany hi ha hagut 974 empreses concursades a Catalunya i 4.916 al conjunt d’Espanya. Aquestes 
dades ens permeten constatar una tendència decreixent en ambdós casos, per segon any consecutiu. 
Pel que fa a Catalunya, el decrement ha estat del 27,5% i, en el cas d’Espanya, del 23,1%. 

Per bé que disminueixen les empreses concursades, Catalunya segueix sent la Comunitat Autònoma 
que en té un nombre més elevat, seguida de Madrid (747), Andalusia (542) i el País Basc (341). 

Els sectors del comerç a l’engròs, la construcció i la indústria són els que tenen més empreses concur-
sades, seguint la tendència dels anys anteriors. Si bé es produeixen decrements en els tres sectors, el 
més significatiu és de la construcció (-35,9%). La majoria de les empreses del sector de la construcció, 
el 62,8%, tenen com a activitat principal l’edificació i la promoció immobiliària. 

Pel que fa a la resta d’activitats econòmiques, la major part han tingut un decrement de les seves em-
preses concursades, i el del transport i emmagatzematge (-45,7%), el comerç al detall i vehicles (-
42,5%) i la informació i comunicacions (-40%) són els més significatius. Per contra, han augmentat les 
empreses concursades en l’agricultura i pesca (10%). 

Gairebé el 20% de les empreses concursades tenen entre una i dues persones treballadores; el 15,7%, 
entre 3 i 5 persones treballadores i el 15,3% són persones treballadores autònomes. Per tant, predo-
minen les empreses concursades amb un nombre baix de persones treballadores, seguint la tendència 
dels anys anteriors. S’han produït decrements interanuals en tots els trams d’assalariats i el més signi-
ficatiu ha estat el de les empreses de més de 100 persones treballadores (-44%). 

La majoria de les empreses, el 70,4%, tenen un volum de negoci reduït, fins a 2 milions d’euros, tot i 
que disminueixen el 12,4% respecte de l’any anterior. Per bé que les empreses concursades disminuei-
xen en tots els trams de volum de negoci, les que ho fan de manera més acusada són les que facturen 
més de 10 milions d’euros (-48,9%). 

                                                      
43 Dades actualitzades a 5 de febrer de 2016. 
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El 22,5% de les empreses concursades tenen una antiguitat de 20 o més anys. El 18,7% tenen entre 5 
i 8 anys i el 17,4%, entre 9 i 12. Les empreses entre 13 i 16 persones treballadores i entre 17 i 19 te-
nen un pes menor, del 12,9% i del 6,9%, respectivament. 
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4.   PREVENCIÓ DE RISCOS I SINISTRALITAT LABORAL  

4.1. ANÀLISI DE LA SINISTRALITAT  

4.1.1. ACCIDENTS DE TREBALL 

A Catalunya al llarg de l’any 2015 s’han registrat 225.801 accidents de treball (AT).44

TAULA III.4.T1 AT segons tipologia. Catalunya 2015 

 La major part 
d’ells no han causat baixa (56,6%, 127.849 AT). Els que si que han causat baixa i s’han produït dins de 
la jornada laboral han estat 81.916. En xifres més discretes se situen els AT in itinere, amb 16.036 AT 
registrats.  

AT en jornada sense baixa AT Var. absoluta Var. relativa 
% Dones 

 sobre el total 
Total  127.849 1.729 1,4% 34,5% 

AT en jornada amb baixa AT Var. absoluta Var. relativa 
% Dones  

sobre el total 
Total 81.916 4.654 6,0% 32,0% 
Lleus 81.306 4.600 6,0% 32,1% 
Greus  541 42 8,4% 17,6% 
Mortals 69 12 21,1% 10,1% 
Agricultura 1.878 105 5,9% 9,3% 
Indústria 18.409 666 3,8% 17,1% 
Construcció 7.499 675 9,9% 1,8% 
Serveis  54.130 3.208 6,3% 42,1% 
Fix 56.335 1.109 2,0% 33,6% 
Eventual 24.228 3.745 18,3% 29,5% 
Sense especificar 1.353 -200 -12,9% 14,6% 

AT in itinere AT Var. absoluta Var. relativa 
% Dones 

 sobre el total 
Total 16.036 1.061 7,1% 52,8% 
Lleus 15.803 1.064 7,2% 53,0% 
Greus  212 2 1,0% 40,6% 
Mortals 21 -6 -22,2% 23,8% 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.   

L’accidentalitat en termes absoluts augmenta en totes les tipologies d’AT. 

L’evolució del total d’AT constata un augment de la sinistralitat declarada, atès que s’han produït 7.415 
AT més (el 3,4%). L’augment de la sinistralitat en el seu conjunt és superior a l’increment de la població 
ocupada (16-64 anys), que creix en l’1,5%, si bé és inferior a la variació de l’afiliació, del 3,5%. Amb tot, 
les xifres dels AT segons la seva tipologia mostren algunes diferències. Els AT in itinere són els que més 
augmenten, seguits dels produïts en jornada laboral amb baixa, mentre que els AT sense baixa presen-
ten un repunt més atenuat.   

                                                      
44 Les dades que es recullen en aquest apartat corresponen al recull estadístic dels règims en què l'acció protectora comprèn de manera es-
pecífica la contingència d'accident de treball. Aquests són els següents: règim general, RE de la mineria del carbó, RE agrari i RE de treballa-
dors del mar. Els treballadors afiliats al RETA poden optar voluntàriament per la cobertura de les contingències professionals des de 2004. A 
Catalunya 75.117 persones afiliades al RETA han optat per tenir cobertes les contingències professionals (53.529 a Barcelona, 7.729 Girona, 
7.044 Lleida i 6.815 a Tarragona). Aquesta xifra absorbeix el 12,5% de les persones afiliades al RETA amb les contingències professionals co-
bertes de tot l’Estat (602.477 en total). (Segons dades facilitades per la Tresoreria General de la Seguretat Social).  
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Ara bé, la significació real de les variacions exposades s’obté a partir de l’anàlisi dels índexs 
d’incidència, ja que aquests permeten evitar les possibles desviacions ocasionades per modificacions 
en el nombre de persones ocupades i exposades als riscos.45

GRÀFIC III.4.G1 Evolució dels índexs d’incidència dels AT segons tipologia. Catalunya 2000-2015 
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Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la Seguretat Social amb les contingències professionals cobertes* 100.000.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació (dades descarregades el 26-4-2016).  

Els índexs d’incidència confirmen que el nombre d’AT sense baixa ha disminuït, mentre que la pujada 
de les xifres absolutes dels AT in itinere i dels AT en jornada laboral amb baixa ha superat els incre-
ments registrats en la població ocupada i afiliada. Així, en aquests casos els índexs d’incidència mos-
tren un augment en les seves xifres.  

Si el focus d’anàlisi s’amplia als 15 anys representats en la gràfica anterior, s’observa com a partir del 
2011 els registres d’AT sense baixa inicien una tendència decreixent, mentre que els AT amb baixa i els 
in itinere a partir del 2012 tenen pautes de comportament ascendents.  

4.1.1.1. AT EN JORNADA LABORAL SENSE BAIXA  

El nombre d’AT en jornada laboral sense baixa ascendeix a 127.849, xifra molt superior al nombre d’AT 
amb baixa i que representa un ascens de l’1,4% respecte a l’any anterior, fet que suposa 1.729 acci-
dents més.  

Aquesta circumstància trenca la tendència reduccionista dels darrers anys calculada en termes abso-
luts. 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, quan inicia el descens i és a partir del 2008 
quan els índexs d’incidència superen els dels AT amb baixa, tal com es pot observar en el gràfic anteri-
or.  

El sector serveis és el que registra un nombre més gran d’AT sense baixa, atès que amb 84.071 acci-
dents concentra el 65,9% del total.46

                                                      
45 Els índexs d’incidència indiquen el nombre d’AT per cada 100.000 treballadors o treballadores exposats amb les contingències professio-
nals cobertes, de tal forma que les fluctuacions de la població ocupada i assalariada s’integren en els resultats. 

 En segon terme figura la indústria, que absorbeix el 24,5%, segui-
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da de la construcció amb el 8,1%. A l’agricultura el nombre és força inferior, ja que concentra l’1,5% 
restant. Respecte al 2014, la reducció afecta la indústria i l’agricultura, mentre que l’augment es dóna 
en els serveis i la construcció.  

En nombres absoluts, el 51,7% dels AT sense baixa tenen lloc en una de les següents nou activitats 
econòmiques: comerç al detall (10.857), Administració pública, defensa i SS obligatòria (10.754), acti-
vitats sanitàries (8.480), comerç a l’engròs, excepte vehicles de motor (7.002), activitats especialitza-
des de construcció (6.669), serveis de menjar i begudes (6.404), productes metàl·lics, excepte maqui-
nària (5.551), indústries de productes alimentaris (5.181) i serveis a edificis i jardineria (5.076).  

L’anàlisi segons els índexs d’incidència dels AT sense baixa mostra que tots els sectors econòmics re-
dueixen les seves xifres.  

GRÀFIC III.4.G2 Evolució dels índexs d’incidència dels AT sense baixa segons sector d’activitat. Catalunya 2000-
2015 
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Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la Seguretat Social amb les contingències professionals cobertes* 100.000. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació (dades descarregades el 27.04.2016). 

Amb tot, les activitats econòmiques on els índexs d’incidència d’aquest tipus d’AT són més elevats són: 
suport a les indústries extractives (370.370,4), antracita, hulla i lignit (190.476,2), gestió de residus 
(26.066,5), metal·lúrgia (17.766,1) i silvicultura i explotació forestal (17.142,9). Els valors inferiors 
s’observen a les llars que ocupen personal domèstic (477,8), als serveis de tecnologies de la informa-
ció (1.002,7) i a la mediació financera (1.103,4). 

En les dades facilitades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies sobre els AT sense baixa 
s’observa que són més nombrosos entre els homes, perquè amb 83.756 AT quasi dupliquen els soferts 
per les dones, 44.093.47

També basant-se en aquestes dades, convé esmentar que en una de cada cinc ocasions els AT sense 
baixa tenen lloc el dilluns (19,5%), moment a partir del qual el risc disminueix al llarg de la setmana. Els 
caps de setmana la possibilitat de tenir un AT descendeix fins a valors del 5,0% el dissabte i del 3,3% el 
diumenge.   

 

Quant a les característiques dels AT sense baixa convé destacar que la forma d’accident més freqüent i 
que concentra el 29,0% dels AT sense baixa és el sobreesforç físic, el trauma psíquic, l’exposició a ra-

                                                                                                                                                                                
46 Per a l’anàlisi de l’accidentalitat al sector i a les branques d’activitat s’han emprat les dades extretes de l’Observatori d’Empresa i Ocupació 
que corresponen a un moment diferent d’actualització de la base de dades, fet que provoca que hi hagi algunes diferències amb les recollides 
a la primera taula d’aquest apartat.  
47 Les dades facilitades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es refereixen a 127.849 AT sense baixa, xifra superior a 
l’esmentada fins ara, 127.570 AT.  
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diacions, soroll, llum o pressió. En segon terme se situen els xocs o cops, les col·lisions contra objectes 
en moviment (24,3%). Les lesions més habituals són les ferides i lesions superficials (49,3) i les dislo-
cacions, esquinços i torçades (36,7%). A més, les parts del cos lesionades sovint són les extremitats 
superiors (36, 4%) i les inferiors (20,1%) (vegeu taules III.4.A.T1, III.4.A.T2 i III.4.A.T3 de l’annex). Val a 
dir que aquestes característiques són similars a les que es donen en els AT en jornada laboral amb bai-
xa.   

4.1.1.2. AT EN JORNADA LABORAL AMB BAIXA  

Segons les característiques dels AT 

La variació interanual mostra un ascens de la sinistralitat en tots els graus de gravetat dels AT en jor-
nada laboral que causen baixa.  

En termes absoluts, són els AT lleus els que més s’incrementen (4.600 AT), si bé percentualment convé 
destacar l’augment dels AT mortals (21,1%, amb 12 AT mortals més).48

Com es constata en el gràfic següent, els índexs d’incidència dels AT lleus i mortals mantenen els dar-
rers tres anys una tendència creixent, mentre que els AT greus trenquen la tendència a la baixa dels 
darrers anys amb un repunt en les seves xifres. Per tant, l’augment de la població ocupada s’ha acom-
panyat d’un increment lleugerament superior de l’accidentalitat. Les causes poden ser diverses però, 
sens dubte, influeix l’increment del nombre de persones assalariades amb contracte temporal, que són 
les que tenen una incidència més alta d’accidentalitat, o més ocupació en sectors que tenen els índex 
d’incidència més alts, com ara la construcció i la indústria (la població ocupada a la construcció ascen-
deix el 0,7%, al voltant de 1.000 persones ocupades més, i a la indústria el 4,6%, al voltant de 26.000 
persones).

   

49

GRÀFIC III.4.G3 Evolució dels índexs d’incidència dels AT amb baixa segons gravetat. Catalunya 2000-2015 
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Com en els anys precedents la forma o contacte que ocasiona més lesions en les persones treballado-
res a Catalunya es deriva de la categoria que agrupa el sobreesforç físic, el trauma psíquic, les radiaci-
                                                      
48 Entre aquests AT mortals es troben les 28 víctimes que viatjaven per motius laborals en l’avió de Germanwings el 24 de març de 2015. 
49 Per a més informació vegeu l’apartat “Mercat de treball” d’aquest mateix capítol.  
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ons, el soroll, la llum o la pressió, que concentra el 29,0% dels AT en jornada amb baixa. En segon ter-
me destaquen els cops o xocs contra objectes en moviment, que ocasionen el 24,3% dels AT, sent el 
cas més habitual que l’objecte provoqui la col·lisió per haver caigut o perquè ha estat projectat. Els aixa-
faments sobre o contra un objecte immòbils (el treballadors/ores en moviment vertical o horitzontal) 
són la tercera forma més freqüent dels AT absorbint el 14,3% dels AT, generalment com a conseqüèn-
cia d’una caiguda. Aquestes tres formes o contactes provoquen el 67,7% dels AT, percentatge que 
augmenta fins al 81,1, si afegim el contacte amb “agent material” tallant, punxant o dur (13,5% del to-
tal) (vegeu la taula III.4.A.T4 de l’annex) 

Segons la gravetat, el sobreesforç físic és la causa més freqüent entre els AT lleus (40,8% del total, 
33.185), l’aixafament sobre o contra un objecte immòbil entre els greus (30,7% del total, 166) i els 
xocs o cops, les col·lisions contra un objecte en moviment entre els mortals (34,8% del total, 24).  

Quant a les part lesionades, destaquen dos punts de forma especial: les extremitats superiors, que 
concentren el 36,4% dels AT (46.535) i les extremitats inferiors amb el 20,1% dels AT (25.694). 
L’agrupació del cap, els ulls, la cara, les dents i les orelles se situa en el tercer lloc més freqüent i ab-
sorbeix el 16,2% dels AT. Val a dir que els AT greus mostren un cert equilibri entre el nombre d’AT de les 
extremitats superiors i les inferiors (148 i 146 AT, respectivament). Entre els AT mortals les parts lesio-
nades afecten tot el cos o múltiples parts en 46 ocasions (vegeu la taula III.4.A.T5 de l’annex) 

Entre els AT amb baixa les lesions més habituals són: les ferides i lesions superficials (49,3% dels AT) i 
les dislocacions, els esquinços i les torçades (36,7%) (vegeu la taula III.4.A.T6 de l’annex). Entre els AT 
mortals s’observa una proporció elevada de lesions múltiples en 27 dels 69 AT mortals i de lesions 
produïdes per infarts, vessaments cerebrals i altres patologies no traumàtiques amb 17 AT. 

Segons el perfil de les persones accidentades 

Si el focus se centra en les persones accidentades al llarg de la jornada laboral, s’observa que els AT 
majoritàriament són patits per homes, el 68,0% del total, tot i que constitueixen el 53,4% de la població 
ocupada. A mesura que augmenta la gravetat el percentatge dels AT patits pels homes s’eleva, fins a 
assolir el 90,4% dels AT mortals.  

El 90,4% dels AT mortals han estat patits per homes.  

Tot i això, el pes relatiu dels AT patits per les dones s’incrementa progressivament i ja arriba al 32,0% 
(el 46,6% de la població ocupada són dones). A més, enguany cal destacar l’increment que tenen els AT 
greus en les dones, del 20,3%, enfront del 6,2% d’augment dels AT greus dels homes. També, 
s’observa que els AT mortals de les dones han passat de 3 el 2014 a 7 el 2015. 

Segons el sexe, el 86,6% dels AT de les dones tenen lloc al sector dels serveis i el 12,0% a la indústria, 
situació en consonància amb les pautes generals de l’ocupació femenina. En els cas masculí, la disper-
sió de l’accidentalitat entre els quatre sectors és més alta perquè, encara que es manté un predomini 
en el sector serveis, que absorbeix el 56,3% dels AT, també s’incrementa el pes relatiu dels patits a la 
indústria (27,4%), la construcció (13,2%) i l’agricultura (3,1%).  

Pel que fa a l’origen de les persones accidentades, convé destacar que el gran gruix dels AT són patits 
per persones autòctones, 71.308 AT, mentre que els patits per les persones de nacionalitat estrangera 
han estat 10.608 AT (el 12,9% del total).50

                                                      
50 No es disposa de les dades desagregades en funció de la nacionalitat de l’afiliació amb les contingències professionals cobertes que per-
metrien una anàlisi de l’accidentalitat de la població autòctona i estrangera. Amb tot, en una aproximació al col·lectiu de persones de naciona-
litat estrangera les xifres mostren que constitueixen el 13,7% del conjunt de la població resident a Catalunya (1 de gener del 2015) i el 12,5% 
de la població assalariada d’edats entre 16 i 64 anys.  
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Amb relació al lloc de feina que ocupen les persones accidentades, es constata que el nombre més alt 
d’AT es produeix entre les ocupacions de treballadors i treballadores manuals, que concentren el 
84,2% dels AT. Les ocupacions no manuals absorbeixen l’altre 15,8%.    

Altres trets que es relacionen sovint amb la sinistralitat són l’experiència en el lloc de feina i el conei-
xement de les tasques que s’han de realitzar. A mode estadístic es pot fer una aproximació a aquestes 
circumstàncies amb la valoració dels tipus de contracte i l’antiguitat en el lloc de treball de les perso-
nes treballadores. Així, els treballadors i treballadores amb contracte temporal van registrar 24.228 AT 
amb baixa, amb un augment del 18,3%. El 68,8% dels AT van ser patits per persones amb un contracte 
indefinit. Amb tot, la sinistralitat registrada per les persones amb contracte temporal és més elevada, ja 
que la taxa de temporalitat se situa en el 19,7%, xifra molt inferior al 29,3% dels AT declarats per les 
persones amb contracte temporal (vegeu el gràfic III.4.A.G1 de l’annex)  Quant a l’antiguitat en el lloc 
de treball, les xifres mostren un elevat percentatge d‘AT de persones que porten menys d’un any a 
l’empresa, el 34,5% del total d’AT, fent palesa la importància de l’experiència en el lloc de treball per a 
la disminució i la prevenció dels riscos de treball (vegeu el gràfic III.4.A.T7 de l’annex)  

En darrer terme, cal esmentar que la major part dels AT són de persones afiliades al règim general, 
97,5%, si bé l’1,7% són de persones afiliades al règim especial de treballadors autònoms (1.383 AT) 
(vegeu la taula III.4.A.T8 de l’annex). 

Segons les condicions laborals 

Un dels eixos on s’han de focalitzar les actuacions preventives en matèria de seguretat i salut són les 
condicions laborals. En aquesta línia, el Reglament dels serveis de prevenció estableix que 
l’organització dels recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats preventives es realitza-
rà per l’empresari d’acord a alguna de les modalitats tipificades a la norma. Enguany l’activitat legislati-
va sobre aquest Reglament ha estat intensa. Així, cal destacar que ha estat modificat pel Reial decret 
899/2015 i pel Reial decret 598/2015, que, a més d’adreçar-se a l’esmentat Reglament, també conté 
modificacions sobre les mesures en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball, sobre 
protecció de les persones treballadores a l’exposició d’agents cancerosos i de protecció contra els ris-
cos relacionats amb els agents químics a la feina.51  En aquest mateix context, també en l’àmbit estatal 
s’ha aprova el Reial decret 901/2015  pel qual es modifica el Reial decret 843/2011, que estableix els 
criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de pre-
venció.52

En el gràfic següent es pot observar la distribució dels AT patits el 2015 segons la modalitat preventiva 
escollida a l’empresa. Val a dir que els serveis de prevenció aliens són els més nombrosos, ja que estan 
presents a 55.657 AT, el 67,9% del total d’AT. L’assumpció personal per l’empresari es dóna en 1.955 
AT.  

 

Pel que fa a la grandària de les empreses, més del 29% dels AT tenen lloc en les grans empreses (més 
de 250 treballadors/ores), assolint els 23.827AT, si bé també destaca la concentració en empreses 
amb una plantilla que oscil·la entre les 10 i les 49 persones treballant, les anomenades petites empre-

                                                      
51 Reial decret 899/2015, de 9 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels 
serveis de prevenció, BOE núm. 243, de 10.10.2015, i Reial decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, 
de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció; el Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes 
en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball; el Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerosos durant el treball i el Reial decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció 
de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant la feina, BOE núm. 159, de 04.07.2015. 
52 Reial decret 901/2015, de 9 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bà-
sics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció, BOE núm. 243, de 10.10.2015. 
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ses (27,2%). En la mitjana empresa s’ha declarat el 25,1% dels AT i en les microempreses, de menys 
de 10 treballadors/ores, el 18,7%.53

Dos de cada tres AT tenen lloc en el sector serveis.  

 

Sectorialment en els serveis es produeixen la major part dels AT en nombres absoluts, 54.130 AT. 
Aquesta xifra es refereix al 66,1% dels AT, tot i que en els serveis es concentra una proporció més ele-
vada de població ocupada (el 73,6%). En la construcció s’observa l’efecte contrari, ja que el sector su-
posa un 5,7% de l’ocupació i registra el 9,1% dels AT. En el cas de la indústria, de nou els AT tenen un 
pes relatiu més elevat que la seva proporció de població ocupada (19,0% i 22,5%, respectivament). La 
variació interanual mostra que tots els sectors han incrementat els seus índexs d’incidència si bé convé 
assenyalar que qui més ho fa són els sectors de l’agricultura i la construcció (vegeu el gràfic III.4.A.G2 
de l’annex). 

                                                      
53 Amb tot, aquesta distribució dels AT entre els grups d’empreses no es totalment paral·lela amb la distribució de persones que hi estan afili-
ades.  
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GRÀFIC III.4.G4 Distribució dels AT amb baixa segons modalitat d’organització preventiva, sector i grandària de 
l’empresa. Catalunya 2015 
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Segons els índexs d’incidència el risc de patir un AT és més elevat a la construcció (6.400,4). A relativa 
distància es troben els índexs de la indústria (4.447,6) i de l’agricultura (4.190,4). Finalment, convé 
esmentar el sector dels serveis (2.646,6). La variació interanual presenta increments que agreugen el 
risc d’AT a l’agricultura, amb 228 AT més cada 100.000 persones, i a la construcció, amb 179 AT més.   

De nou en valors absoluts, el 59,0% dels AT tenen lloc en 12 grups d’activitats econòmiques segons la 
classificació CNAE 2009. I cinc d’aquestes activitats registren més de 4000 AT cadascuna. Concreta-
ment les branques d’activitats econòmiques amb un nombre més elevat d’accidents registrats són: 
Administració pública, defensa i SS obligatòria, 7.187 AT, comerç al detall, excepte vehicles a motor, 
5.412, serveis de menjar i begudes, 5.214, activitats especialitzades de construcció, 4.541 i serveis a 
edificis i de jardineria, 4.208. Aquestes cinc activitats absorbeixen el 32,4% dels AT.  

Val a dir que l’accidentalitat mortal està més concentrada. Entre les activitats econòmiques amb un 
major nombre d’AT mortals es troben: el comerç a l’engròs, excepte vehicles de motor amb 10 AT mor-
tals, el transport terrestre i per canonades amb 8, les activitats especialitzades de construcció amb 5 i 
els materials i equips elèctrics amb 5 AT més. Només aquestes quatre branques d’activitats econòmi-
ques ja concentren el 40,6% dels AT mortals.  
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Tot i això, segons els índexs d’incidència s’observa un major risc de patir un AT en les branques de su-
port a les indústries extractives (37.037,0), silvicultura i explotació forestal (20.040,2), gestió de resi-
dus (11.194,0) i minerals no metàl·lics ni energètics (10.452,7). La prelació entre les activitats econò-
miques amb més risc també canvia en l’anàlisi a partir dels índexs d’incidència dels AT mortals, que en 
aquesta ocasió mostren com a activitats amb més accidentalitat els minerals no metàl·lics ni energètics 
(43,7), els materials i equipis elèctrics (38,9) i les indústries manufactureres diverses (15,3).  

4.1.1.3. AT IN ITINERE 

El nombre d’accidents in itinere l’any 2015 ha estat de 16.036. En el dret laboral es reconeix com ac-
cidents in itinere, els produïts a l’anada o la tornada del centre de treball, sempre que el camí recorre-
gut sigui el que habitualment es fa, sense interrompre’l voluntàriament.   

L’accidentalitat in itinere creix des del 2012 i és més freqüent entre les dones. 

Respecte a l’any 2014 aquesta xifra suposa un increment de 1.061 accidents més, el 7,1%, i es manté 
la tendència ascendent d’aquest tipus d’accidentalitat iniciada el 2012. En funció de la gravetat 
l’ascens s’ha produït en les categories d’AT lleus i greus, mentre que en el cas dels mortals s’han decla-
rat 6 accidents menys.   

El predomini dels accidents lleus és menys acusat que entre els accidents amb baixa. En aquest cas els 
15.798 accidents lleus absorbeixen el 98,5% del total (el 99,3% en el cas dels accidents en jornada la-
boral amb baixa). Els accidents in itinere greus registrats han estat 212 (l’1,3%) i els mortals 21 (el 
0,1%).    

Contràriament amb el que succeïa en els AT amb baixa mèdica, els AT in itinere són més nombrosos 
entre les dones, ja que el 2015 s’han registrat 8.465 soferts per les dones, mentre que els homes en 
registren 7.571 AT. 

Pel que fa al tipus d’AT s’observa que hi ha un percentatge molt alt d’accidents de trànsit, el 60,7% del 
total (9.740). En aquesta ocasió la proporció dels AT dels homes (55,1%) és més elevada que la de les 
dones. L’altre gran gruix dels AT in itinere correspon als derivats de causes traumàtiques (6.289) (ve-
geu la taula III.4.A.T9 de l’annex). A més, un de cada cinc AT in itinere tenen lloc el dilluns (20,4%), 
moment a partir del qual el risc disminueix al llarg de la setmana. Els caps de setmana la possibilitat de 
tenir un AT in itinere descendeix fins a valors del 5,6% el dissabte i 3,3% el diumenge.   
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GRÀFIC III.4.G5 Evolució dels índexs d’incidència del AT in itinere segons gravetat. Catalunya 2000-2015. 
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Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la Seguretat Social amb les contingències professionals cobertes *100.000. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació.   

Per demarcacions, els AT in itinere són més nombrosos a Barcelona, que concentra el 85,5% del total 
(13.711 accidents), seguida de Girona, amb el 6,3% (1002) i de Tarragona, amb el 5,7% (908). A Lleida 
l’accidentalitat és menor i absorbeix el 2,6% (410). En els següents gràfics, elaborats a partir del índexs 
d’incidència s’evidencia que el risc de patir un AT és més elevat a Barcelona. També destaca que a Tar-
ragona no s’ha registrat cap accident in itinere mortal.  

GRÀFIC III.4.G6 Índexs d’incidència dels AT in itinere segons gravetat i demarcació territorial. Catalunya 2015 
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Quant a les lesions més freqüents d’aquesta tipologia d’AT, el 53,6% respon a dislocacions, esquinços i 
torçades (8.587), patits de forma prioritària per les dones (4.937). Les ferides i lesions superficials 
concentren el 24,4% (3.908) i les fractures d’ossos el 13,0% (2.083) (vegeu la taula III.4.A.T10 de 
l’annex). Les lesions es produeixen principalment en les extremitats inferiors i en la zona del coll, inclo-
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sa la columna i les vertebres. Aquestes dues parts del cos són les que absorbeixen el 53,8% dels AT in 
itinere (vegeu la taula III.4.A.T11 de l’annex). 

4.1.2. MALALTIES PROFESSIONALS  

En el marc de la seguretat i salut de les persones treballadores cal analitzar detalladament, a més de 
l’anàlisi de l’accidentalitat, un altre element fonamental, les malalties professionals.  

Les malalties professionals inclouen aquelles alteracions, danys o desviacions de l’estat de salut con-
tretes com a conseqüència del treball executat en les activitats laborals que s’especifiquen en el qua-
dre aprovat per les disposicions d’aplicació.54

El nombre de notificacions d’MP realitzades i tancades augmenta. 

 A més, cal que estiguin provocades per l’acció dels ele-
ments o substàncies que en el mateix quadre s’indiquen per cadascuna de les malalties professionals. 
El procediment s’inicia a partir de la visita mèdica on es diagnostica la malaltia professional, moment a 
partir del qual l’entitat gestora o col·laboradora que assumeix les contingències professionals ha 
d’emetre una notificació i registrar-la en el sistema CEPROSS. En l’esmentat sistema informàtic cal es-
pecificar, entre d’altres qüestions, si aquesta produeix baixa laboral per incapacitat temporal o no.  

Segons les xifres de l’explotació estadística del sistema CEPROSS, enguany el nombre de notificacions 
realitzades a Catalunya presenta un repunt en les seves xifres, assolint les 3.349 notificacions (el 3,0% 
més que l’any anterior). D’aquestes, 1.557 corresponen a malalties que no han requerit una baixa la-
boral i 1.792 sí (el 53,5%). Com en els anys precedents, destaca que les malalties ocasionades per 
agents físics són majoritàries, absorbint el 80,3% del total dels expedients (2.690 notificacions). Una 
altra característica rellevant de les notificacions realitzades és que l’activitat econòmica que ha comu-
nicat un nombre més gran de malalties són les indústries manufactureres (el 42,7% del total, 765 noti-
ficacions), seguida a molta distància de les comunicacions del comerç i de les de les activitats sanitàri-
es o de serveis socials (232 i 189 notificacions, respectivament).  

GRÀFIC III.4.G7 Evolució de les notificacions de malalties professionals. Catalunya 2008-2015. 
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Unitats: nombres absoluts. 
Font: Observatori de les Contingències Professionals de la Seguretat Social (MESS).  

Les MP declarades afecten més les dones. 

Altrament, a més de saber on es produeixen, cal esmentar que les malalties notificades en el 68,3% 
dels casos són de persones entre 35 i 54 anys i que afecten lleugerament més les dones treballadores 

                                                      
54 En l’àmbit normatiu cal esmentar el Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el quadre de malalties professionals 
en el sistema de la Seguretat Social, i s’estableixen els criteris per a la seva notificació i registres. Però enguany la novetat normativa ha estat 
la modificació fixada pel Reial decret 1150/2015, de 18 de desembre, per tal d’incloure el càncer de laringe dins dels quadre de malalties 
professionals, BOE núm. 303, de 19.12.2015.  

http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5589�
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5589�
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(el 51,8% del total). A més, també són elles les que en més ocasions han necessitat una baixa laboral 
per a la seva recuperació, absorbint el 52,7% de les incapacitats.   

El nombre de processos tancats a la fi de l’any és de 1.658 (el 19,8% de tota Espanya).55

La distribució de les MP amb baixa entre els gèneres es presenta bastant equilibrada, si bé les dones 
absorbeixen el 52,8%. En aquest punt cal destacar que la distribució és molt diferent a la que s’observa 
en els accidents laborals.  

 En aquesta 
ocasió, respecte a l’any anterior s’observa un increment superior de les xifres, del 4,9%, fet que en 
nombres absoluts suposa el tancament de 77 expedients de malalties professionals més. Val a dir que 
la major part d’aquests expedients són de processos patits per homes (69).  

L’edat mitjana en els processos d’MP és molt similar entre homes i dones. El 67,8% dels processos te-
nen lloc entre els 35 i els 54 anys, tant en el cas del homes com en el de les dones. Es detecten algu-
nes diferències en funció del sexe pel que fa a la durada dels processos. En el cas de les dones les du-
rades més llargues han tingut lloc en processos amb pacients d’edats entre els 45 i els 54 anys (supe-
riors a 76 dies entre 45 i 49 anys i a 71 dies entre 50 i 54 anys), mentre que en els homes la franja 
d’edat es desplaça als 55-64 anys (superiors a 82 dies entre els 55 i 59 anys i a 92 dies entre els 60 i 
64 anys).  

El 81,5% de les MP són causades per agents físics. 

La incidència més gran de les MP que han causat baixa entre les persones treballadores es dóna en 
aquelles que s’inclouen en el grup 2, malalties causades per agents físics (1.351, el 81,5% del total). A 
continuació, amb xifres significativament inferiors, se situen les malalties de la pell (111 del grup 5), les 
causades per agents biològics (78 del grup 3), per agents químics (69 del grup 1), per inhalació de 
substàncies (57 del grup 4) i per agents carcinògens (1 del grup 6).56

El tipus d’MP també afecta la durada dels processos perquè si bé la durada mitjana dels processos fi-
nalitzats és de 65,4 dies, aquesta xifra varia en funció del grup de malaltia causant. La durada més 
llarga té lloc en un únic procés tancat provocat per agents carcinògens (437 dies). A molta distància se 
situa la durada mitjana registrada en processos tancats per inhalació de substàncies, que és de 100 
dies, i la de les causades per agents físics, 70 dies.  

  

La indústria manufacturera és la branca d’activitat amb un nombre més alt d’MP amb baixa laboral 
(715), seguida del comerç al detall i la fabricació de vehicles de motor (211), de les activitats adminis-
tratives i serveis auxiliars (180) i de les activitats administratives i serveis auxiliars . Així, les agrupaci-
ons de lletres C, G, Q i N del CNAE concentren el 75,3% dels processos tancats.    

D’altra banda, mitjançant el sistema PANOTRASS57

A Catalunya l’any 2015 s’han comunicat 985 notificacions (el 17,9% de l’estat espanyol).

 es poden estudiar les patologies no traumàtiques 
causades pel treball i protegides pel sistema d’SS. També s’inclouen les patides amb anterioritat per la 
persona treballadora, però que s’agreugen com a conseqüència de la lesió constitutiva d’accident.  

58

                                                      
55 El tancament dels expedients en què s’ha produït una baixa per incapacitat temporal es pot donar per: alta per curació i/o alta laboral; alta 
amb proposta d’incapacitat permanent; alta amb proposta de canvi de treball; defunció, lesions permanents no invalidants o per altres causes 
com la qualificació de l’expedient com AT o malaltia comuna, encara que la persona continuï en situació de baixa mèdica laboral.  

 Contrària-
ment al que va succeir l’any anterior, en aquesta ocasió hi ha un nombre més elevat de comunicacions 

56 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 97,92, G5 de 8,20, G3 és de 5,93, G4 de 5,82 i G4 de 3,59.   
57 Aquest sistema recull les malalties professionals que s’han de considerar contingència professional, d’acord amb els apartats e i f de l’art. 
115.2 de la LGSS, encara que no constin a la llista del Reial Decret. 
58 La comunitat autònoma amb un nombre més alt de comunicacions ha estat Catalunya, seguida de la Comunitat Valenciana (726) i d’Aragó 
(702).  
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derivades de processos patits pels homes (el 57,7%). El 57,9% de les notificacions són de processos 
que han causat baixa (570). L’evolució en el nombre de notificacions en el seu conjunt mostra una ten-
dència descendent, tal com mostra el gràfic següent, si bé s’observen algunes fluctuacions en els anys 
analitzats. 

GRÀFIC III.4.G8 Evolució del nombre de notificacions de les patologies no traumàtiques causades pel treball i 
protegides pel sistema d’SS segons sexe i causants o no de baixa. Catalunya 2011-2015 
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Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS (Sistema de comunicació PANOTRASS).  

Una altra mesura que s’obté a partir de les notificacions al sistema CEPROSS és el sistema d’alerta que 
permet realitzar una detecció en temps real de possibles “focus de risc” d’MP. L’objectiu és facilitar 
una eficiència més alta en les accions de prevenció mitjançant la detecció d’empreses que superen els 
límits de sinistralitat establerts per a cada grup d’MP. Val a dir que en la determinació final d’aquests 
límits es tenen en compte les característiques que presenta la distribució de les MP, com són el nom-
bre de treballadors de l’empresa i l’activitat desenvolupada, entre d’altres.   

El 2015 han estat 28 empreses catalanes diferents les que han superat els límits de sinistralitat, 5 
menys que les detectades l’any anterior. Les alertes de les empreses s’han produït com a conseqüèn-
cia de 41 malalties, de tal forma que hi ha empreses on les alertes s’han originat en més d’una malal-
tia.  

Les malalties professionals amb un nombre més gran de repeticions pertanyen al grup 2, malalties 
causades per agents físics, principalment provocades per postures forçades i moviments repetitius. 
S’han detectat 23 alertes del grup 2 que afecten empreses de diverses activitats econòmiques. En el 
sector de les activitats hospitalàries s’han registrat 8 de les 12 alertes produïdes per agents biològics, 
de forma que aquesta tipologia de malaltia està molt concentrada en poques activitats econòmiques. 
Amb tot, el nombre d’empreses d’aquesta branca econòmica és elevat, ja que de les 28 empreses que 
han superat els límits 9 treballen en activitats hospitalàries. Altres activitats econòmiques en registren 
només una o dos empreses que superin els límits. En concret, hi ha dues en assistència d’establiments 
residencials per a persones grans i dues en processat i conserva de carn; la resta de branques econò-
miques afectades només tenen una empresa.  
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4.2. INCAPACITAT TEMPORAL  

A més de l’impacte personal dels accidents de treball i de les malalties professionals analitzats fins ara, 
difícilment quantificable en la seva totalitat, la sinistralitat té altres repercussions en el món laboral. 
Les incapacitats temporals permeten fer una aproximació  a aquests efectes, tant segons el nombre de 
processos iniciats o en vigor com per la seva durada.   

Previ a l’anàlisi de les dades convé destacar alguns canvis normatius recents. En primer lloc, cal tenir 
present que la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei general 
de la Seguridad Social amb relació al règim jurídic de les mútues d’accidents de treball i malalties pro-
fessionals de la Seguretat Social, en la disposició addicional primera estableix que “Totes les referènci-
es a les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social realitzades en les 
normes legals i reglamentàries, se entendran fetes a les mútues col·laboradores amb la Seguretat So-
cial.”59

En segon terme cal destacar les modificacions en les notificacions que comprenen les baixes, altes i 
canvis en les bases tant d’AT com de contingències professionals. Val a dir que els primers canvis van 
tenir lloc amb l’entrada en vigor l’1 de setembre del 2014 del Reial decret 625/2014 i de l’Ordre 
ESS/1187/2015 que el desenvolupa i que és vigent des de l’1 de desembre del 2015.

 

60 Mitjançant 
aquesta normativa es modifica la freqüència de les confirmacions de baixa per IT, en tant que es des-
criuen quatre grups de processos de durada prevista en el moment de la baixa. A més, el Reial decret 
625/2014 també estableix que els comunicats mèdics d’alta de processos d’IT per contingències pro-
fessionals es comunicaran a les mútues col·laboradores, en el cas de les persones treballadores prote-
gides per elles, i aquestes han de comunicar a l’empresa l’extinció del dret, la seva causa i la seva data 
d’efectes. Posteriorment, el Reial decret 8/2015 estableix que correspon a les mútues col·laboradores 
amb la Seguretat Social la funció de declaració del dret a la prestació econòmica, així com les de dene-
gació, suspensió, anul·lació i declaració de la seva extinció, sense perjudici del control sanitari de les 
altes i baixes mèdiques per part dels serveis públics de salut i dels efectes atribuïts als comunicats 
mèdics en la Llei i en les seves normes de desenvolupament (art. 82.4a) de la Llei general de Seguretat 
Social).61

Feta aquesta al·lusió a les modificacions normatives, la taula següent recull els principals resultats  de 
les prestacions d’IT a Catalunya al 2015.

  

62

Només el 10,1% de les incapacitats temporals tenen com a fet causant un AT o una MP. 

 En conjunt es constaten variacions en la durada mitjana de 
les incapacitats de les quals s’ha registrat l’alta i en el nombre de processos inicials en el període per 
cada 1.000 persones protegides en funció del tipus de contingència (professional o comuna), d’una 
banda, i de l’entitat gestora o col·laboradora seleccionada per a la tramitació (mútues col·laboradores, 
INSS O ISM), de l’altra.  

Les incapacitats temporals per contingències professionals, és a dir, aquelles que es deriven d’un acci-
dent laboral o malaltia professional, absorbeixen el 10,1% del total (8.649 de 85.405). Per tant, desta-
ca que en el 83,9% dels casos les incapacitats tenen com a fet causant una malaltia comuna o acci-
                                                      
59 Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social amb relació al règim jurídic 
de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, BOE, núm. 314, de 29.12.2014. 
60 Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat tem-
poral en els primers 365 dies de la seva durada, BOE núm. 175, de 21.07.2014. A més de la modificació en la periodicitat de les confirmaci-
ons d’IT esmentada, s’hi possibilita l’acció de les mútues col·laboradores des del primer dia de les baixes per IT, es regula el procediment de 
les propostes d’acta d’IT proposades per les mútues, es regula expressament la possibilitat de suspendre la prestació cautelarment per part 
de la mútua quan el treballador/ora no es presenti a un reconeixement mèdic al qual ha estat citat per la mútua. Ordre ESS/1187/2015, de 
15 de juny, per la qual es desenvolupa el  Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i con-
trol dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta cinc dies de la seva durada, BOE, núm. 147, de 20.06.2015. 
61 Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social, BOE núm. 261 de 
31.10.2015. Aquesta norma entra en vigor el 2 de gener de 2016.  
62 Per a més informació sobre les prestacions d’incapacitat temporal, vegeu l’apartat “Protecció social, serveis socials i atenció a la depen-
dència” del capítol IV.  

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2014/12/29/pdfs/BOE-A-2014-13568-C.pdf�
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2014/12/29/pdfs/BOE-A-2014-13568-C.pdf�
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7684-C.pdf�
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7684-C.pdf�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6839�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6839�
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-6839�
http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=5576�
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dent no laboral, percentatge al qual cal afegir el 6% per la mateixa causa en els treballadors i treballa-
dores autònoms. 

TAULA III.4.T2 Prestacions per IT segons el tipus de contingència causant i l’entitat gestora o col·laboradora de 
tramitació. Catalunya 2015 

Contingències profes-
sionals 

Durada 
 (dies) Incidència 

Mitjana mensual 
nombre proces-
sos iniciats en el 

període  

Var.  
durada Var. incidència 

Var.                 
del nombre 

de processos 

Total 35,4 3,4 8.649 2,0 0,1 503 

Mútues 
col·laboradores 35,3 3,4 8.632 2,0 0,1 502 
INSS 80,2 0,5 17 4,6 0,0 2 
ISM  84,9 3,8 1 -39,6 2,3 1 

Contingències comu-
nes (excepte autò-
noms) 

Durada 
 (dies) Incidència 

Mitjana mensual 
nombre proces-
sos iniciats en el 

període  

Var.  
durada Var. incidència 

Var.                 
del nombre 

de processos 

Total 29,3 27,6 71.656 -0,3 2,6 7.949 

Mútues 
col·laboradores 27,6 29,4 55.679 -0,4 2,6 7.653 
INSS 35,4 22,9 15.938 0,7 2,1 295 
ISM  83,4 9,8 38 -2,7 0,2 0 

Contingències comu-
nes d'autònoms 

Durada 
 (dies) Incidència 

Mitjana mensual 
nombre proces-
sos iniciats en el 

període  

Var.  
durada Var. incidència 

Var.                 
del nombre 

de processos 

Total 81,7 9,5 5.100 -2,6 -0,1 93 

Mútues 
col·laboradores 77,3 9,0 4.198 -2,1 -0,3 234 
INSS 100,1 10,2 902 -1,8 -0,5 -142 

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

El nombre de treballadors/ores protegits al final del període ha estat de 2.626.714 persones. I el nom-
bre de dies en mitjana per afiliat actiu és de 35,4 dies, durada relativament més llarga que la requerida 
pel conjunt de les prestacions per a les contingències comunes.  

Les contingències professionals són gestionades per les mútues col·laboradores en el 99,8% dels ca-
sos. En aquests processos s’observa que la distribució entre els dos sexes és desigual perquè el 63,9% 
dels expedients amb alta en el període de referència són d’homes (66.787 dels 104.508 totals).63

                                                      
63 Per contra, en les incapacitats per contingències comunes gestionades per les mútues els homes concentren el 43,8% dels 663.657 pro-
cessos amb alta el 2015 (290.608 processos d’homes i 373.049 de les dones). 

 El 
nombre de processos de les dones amb alta el 2015 ha estat de 37.721.  
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Si es compara aquesta distribució entre els dos sexes amb la registrada en els accidents en jornada la-
boral amb baixa, s’observa un cert equilibri en les dades, atès que la proporció d’accidents de les do-
nes concentra el 32,0% del total, mentre que en el cas de les incapacitats temporals absorbeix el 
36,1%, 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 de baixa dels processos amb alta el 2015 ascendeix a 
2.350.908 dies per als homes mentre que en les dones a 1.335.841 dies; amb tot la durada mitjana 
és molt similar 35,2 per als homes i 35,4 per a les dones.    

GRÀFIC III.4.G9 Evolució de les prestacions per IT per contingències professionals. Catalunya 2006-2015 
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Unitats: nombres absoluts (dies) i percentatges per cada mil persones protegides (incidència i prevalença). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS. 

En conjunt, la mitjana del nombre mensual de processos iniciats en el període des del 2006 fins a 
l’actualitat disminueix (des dels 15.872,5 registrats el 2006 fins als 8.649 del 2015).64

Respecte a la variació interanual, l’increment experimentat en el nombre de incapacitats laborals al 
2015 respecte a l’any precedent, entre d’altres, pot explicar-se en part per l’augment de persones afili-
ades al mercat laboral (3,7%) i per l’augment del nombre d’AT i MP declarats el 2015 (3,4% i 3%, res-
pectivament).

 Igualment de-
creix paulatinament el nombre de processos en vigor al final de l’any (10.146 al 2006 i 7.533 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 processos en vigor al final del període per 
cada 1.000 persones protegides) veuen disminuïts els seus índexs a 2,7‰ i 2,9‰, respectivament, si 
bé el 2006 les xifres ascendien a 5,8‰ i 3,7‰, respectivament.  
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4.3. 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 Ca-
talunya (en endavant ITC). Amb el traspàs, la Generalitat assumeix la competència orgànica i funcional 
sobre el servei de la Inspecció de Treball i el seu personal. L’àmbit d’actuació de la Inspecció de Treball 
de Catalunya (en endavant ITC) comprèn la vigilància i el control del compliment de totes les normes 
d’ordre social, i les principals àrees i matèries sota la seva competència són: l’àrea de seguretat i salut 
                                                      
64 El 2006 és la primera dada disponible a l’Observatori de les Malalties Professionals del MEYSS.  
65 Segons les dades de la Seguretat Social, l’afiliació mitjana anual a Catalunya l’any 2015 calculada a partir de l’últim dia dels quatre trimes-
tres va augmentar el 3,7%. Per a més informació, vegeu l’apartat “Mercat de treball” d’aquest mateix capítol.   
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laboral, l’àrea de relacions laborals i l’àrea d’ocupació i immigració, que inclou les actuacions en treball 
no declarat.  

L’any 2015 les inspeccions finalitzades de la ITC han estat 57.153, xifra que suposa un augment res-
pecte el 2014 del 54,6% (20.176 inspeccions més).66

En matèria de seguretat i salut laboral la ITC actua en dues grans línies: la derivada de les demandes 
externes (peticions de la judicatura, la fiscalia, la autoritat laboral, juntament amb les denúncies de 
treballadors/ores i/o representants sindicals), que concentren el 39,2% del total d’inspeccions finalit-
zades, i les actuacions de vigilància i control sobre empreses de sectors que o bé presenten alts índexs 
de sinistralitat o bé utilitzen equips de treball o agents considerats especialment perillosos o en dispo-
sen, que concentren el 60,8% restant.    

   

Les actuacions inspectores més nombroses enguany han estat les dutes a terme en matèria de Segure-
tat Social, ja que absorbeixen el 47,3% del total, fet que en termes absoluts suposa 56.626 actuacions, 
si bé en segon terme es troben les actuacions en matèria de seguretat i salut laboral que, amb 36.997 
actuacions, concentren el 30,9% del total. Aquesta xifra és una mica inferior a la de l’any 2014, quan 
van ser 38.866, si bé en conjunt el nombre d’actuacions s’ha incrementat (de 74.414 el 2014 a 
119.753 el 2015).  

S’incrementen les infraccions en acta en matèria de seguretat i salut, però es redueix el nombre de 
treballadors/ores afectats. 

Tal com es pot observar en la taula següent, les actuacions en matèria de seguretat i salut laboral han 
originat al llarg de l’any 2.222 infraccions en acta per incompliments en matèria de prevenció de riscos, 
el 22,2% de les infraccions totals (1.607 el 2014). Amb relació al nombre de treballadors/ores afec-
tats/ades, convé esmentar que un de cada cinc ho han estat per motius de seguretat i salut laboral (el 
21,3%). L’any anterior van resultar afectats 39.181 treballadors/ores. És destacable que el nombre 
més alt de treballadors/ores afectats ha estat registrat en les actuacions en matèria de relacions labo-
rals (49.619 treballadors/ores, el 62,3% del total). D’altra banda, l’import global proposat en les sanci-
ons representa el 17,0% de l’import de totes les propostes de sanció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
66 Les dades analitzades en aquest epígraf han estat facilitades per la Direcció General de la Inspecció de Treball de Catalunya (Secretaria 
d’Ocupació i Relacions Laborals, Memòria 2014), en data 26 de maig de 2016. 
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TAULA III.4.T3 Activitat de la Inspecció de Treball de Catalunya per demarcacions. Catalunya 2015 

  Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Inspeccions finalitzades 57.153 35.334 7.199 4.169 10.451 
Visites realitzades 41.198 22.554 6.231 4.234 8.179 
Actuacions inspectores 119.753 74.711 17.142 8.060 19.860 
... en l’àrea de seguretat i salut laboral 36.997 21.587 680 2.751 5.859 
Infraccions en acta 10.006 6.534 1.095 447 1.930 
... en l’àrea de seguretat i salut laboral 2.222 1.138 347 117 620 
Treballadors/ores afectats per les 

79.694 67.695 4.397 984 6.618 infraccions 
.... en l’àrea de seguretat i salut laboral 16.946 14.293 1.084 358 1.211 
Import (€) 38.168.267 28.397.973 3.730.551 1.373.844 4.666.889 
.... en l’àrea de seguretat i salut laboral 6.484.307 4.228.525 1.053.917 308.160 893.705 
Requeriments a l'Administració Pública 151 104 9 14 24 
Requeriments d'esmena 

22.463 12.410 3.268 2.555 4.230 (totes les matèries) 
Paralitzacions de feina 10 6 3 - 1 

Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació en data 26-5-2016. 

Amb relació a les ordres de paralització dictades el 2015, destaca el seu increment notori, ja que de les 
3 ordenades el 2014 s’ha passat a 10 paralitzacions de treballs en els quals s’ha apreciat un risc greu i 
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.  

Pel que fa a la distribució de les activitats inspectores arreu del territori en l’àrea de seguretat i salut 
laboral, destaca que la demarcació de Barcelona concentra la major part de les actuacions inspectores 
finalitzades, el 61,8% del total; el 65,3% de les infraccions en acta, el 84,9% dels treballadors i les tre-
balladores afectats i, finalment, absorbeix el 74,4% del total de l’import proposat en les sancions. 

Quant a l’actuació inspectora en matèries específiques, convé destacar dos àmbits: la investigació dels 
AT (1.960) i la de les MP (26). En el marc de les matèries específiques de l’activitat inspectora de tre-
ball convé destacar que la ITC el 2015 ha realitzat nombroses actuacions sobre treball no declarat 
(44.455 actuacions, de les quals 6.011 són actuacions sobre treball d’estrangers), si bé també són no-
tòries les actuacions adreçades a la vigilància sobre possibles casos de discriminació laboral, ja sigui 
motivada per raó de gènere (901 actuacions) o per altres causes (362 actuacions).  

Per a més informació sobre la normativa relacionada amb la seguretat i salut laboral  apro-
vada durant l’any 2015, vegeu el Recull normatiu al web del CTESC.  

 

 

 

http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?id=2&cerca=si�
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