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1. ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL 

El creixement del nombre de persones ocupades l’any 2018 (+2,6%) ha estat similar al de l’any 2017 

(+2,7%), sent el cinquè any consecutiu d’increment de la població ocupada. Aquest augment s’ha produït 

en un context de dinamisme econòmic, on el PIB català ha crescut el 2,6% en termes reals durant l’any 

2018, la productivitat aparent del treball s’ha incrementat un 0,4% en termes reals, mentre que els cos-

tos laborals unitaris han augmentat un 0,6%.1 

TAULA III.1.T 1 Principals indicadors del mercat de treball. Catalunya, 2017-2018 

  2018 Variació 2017-2018 (%) Taxa 2018 (%) Variació de la taxa 2017-2018 (pp) 

Població* 7.600 0,6  - -  

En edat de treballar 4.822 1,0  -  - 

Activa 3.764 0,3 78,0 -0,5 

Ocupada 3.328 2,6 69,0 1,0 

-treballa a temps parcial 463 1,0 13,9 -0,2 

-temporal 619 4,5 21,9 0,3 

Aturada 436 -13,8 11,6 -1,9 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 

* Població a 1 de gener de l’any 2018. La resta fa referència a població de 16 a 64 anys. 

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

La població en edat de treballar ha augmentat per segon any consecutiu, mentre que la població activa 

ha augmentat lleugerament després de dos anys d’estancament. En canvi, la població desocupada s’ha 

reduït un 13,8% i s’ha situat lleugerament per sota de les 436.000 persones. 

La taxa d’activitat s’ha mantingut en valors elevats, tot i el menor creixement de la població activa en 

relació amb la població en edat de treballar, i s’ha situat al 78,0% (-0,5pp respecte a l’any 2017). En 

canvi, la taxa d’ocupació ha augmentat durant el 2018 i ha assolit un 69,0% (+1,0pp respecte al 2017 

però encara 2,3pp menys que la de l’any 2008 i 3,4pp inferior a la de 2007), arribant al 69,6% durant el 

tercer trimestre. La taxa d’atur també s’ha situat en el seu mínim al tercer trimestre amb el 10,7%, amb 

una mitjana anual de l’11,6% (1,9pp menys que l’any 2017, però encara 2,6pp més alta que la de 2008 

i 5,1pp per sobre de la de 2007). 

El nombre d’assalariats amb contracte temporal ha crescut més (+4,5%) del que ho ha fet la població 

assalariada, el que ha derivat en un increment de la taxa de temporalitat fins al 21,9%. En canvi, la 

població ocupada a temps parcial ha augmentat menys (+1,0%) del que ho ha fet la població ocupada, 

amb una reducció de la taxa de treball a temps parcial fins al 13,9%. 

 
1 Per a una anàlisi detallada de la conjuntura macroeconòmica, vegeu el capítol 1 d’aquesta Memòria. 
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GRÀFIC III.1.G 1. Població en edat de treballar (16-64 anys), variació interanual segons relació amb l’activitat. Ca-

talunya, 2008-2018 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

1.1. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR2 

La població en edat de treballar ha crescut l’any 2018 (+1,0%) per segon any consecutiu. Així, la població 

de 16 a 64 anys se situa en poc més de 4.822.000 persones, vora 185.000 menys que el 2009 (3,7% 

menys), quan hi havia prop de 5 milions de persones en edat de treballar. Així, el pes dels individus en 

edat de treballar sobre el total de la població s’ha situat en un 64,7%, el mateix que l’any 2017. Aquest 

percentatge ha disminuït de forma clara des de l’any 2007 quan se situava al 68,4% fruit de l’envelliment 

de la població i la migració de les cohorts joves. 

El creixement de la població en edat de treballar l’any 2018 ha estat positiu per a tots els col·lectius de 

població estudiats. Així, ha augmentat especialment la població de nacionalitat estrangera (+6,1%), la de 

16 a 24 anys (+3,1%) o la de 55 a 64 anys (+2,0%). En comparació amb l’any 2008, però, la població de 

nacionalitat estrangera segueix sent més petita, així com la població de 25 a 34 anys, que durant aquesta 

dècada ha reduït de forma notable el seu pes sobre el total. Això últim, acompanyat d’un creixement de 

la població de 35 a 64 anys, ha comportat un increment important del pes d’aquesta última. 

 
2 Vegeu el capítol IV.1 d’aquesta Memòria per a una anàlisi més detallada de l’evolució de la població a Catalunya. 
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GRÀFIC III.1.G 2.  Població en edat de treballar (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 

2005-2018 
Població en edat de treballar (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2005-2018 

Índex (2008=100) Pes 2008 i 2018 (%) 
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1.2. POBLACIÓ ACTIVA 

La població activa ha crescut lleugerament l’any 2018 (+0,3%), fins a assolir els poc més de 3.763.000 

persones, vora 144.000 menys que l’any 2008 (3,7% menys). Així, la taxa d’activitat ha disminuït 0,5pp 

entre 2017 i 2018, fins al 78,0%. 

La població activa creix lleugerament en un context d’increment de la població en edat de treballar. 

Analitzant-ho per col·lectius,3 l’any 2018 destaca l’augment de la població activa de nacionalitat estran-

gera (+3,6%) i la de 16 a 24 anys (+5,1%). Destaca, també, l’increment de població activa de 55 a 64 

anys (+2,2%), mentre que la de 35 a 54 anys decreix (-0,9%). La població activa creix més entre els 

homes (+0,7%) que entre les dones (-0,1%). Així, la masculina, que no registrava creixements positius 

des de l’any 2008, ha retrocedit un 10,0% entre 2008 i 2018 enfront d’un increment del 4,4% de la 

població activa femenina. Comparativament, però, la pèrdua de població activa durant el període 2008-

2018 ha estat molt més intensa entre la població de 16 a 34 anys (-32,6%) i la de nacionalitat estrangera 

(-21,6%). En canvi, els increments han estat especialment forts entre la població de 35 a 64 anys 

(+15,6%), en línia amb les variacions de la població en edat de treballar. 

 
3 Vegeu l’annex per informació detallada de tots els col·lectius l’any 2018. 
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GRÀFIC III.1.G 3  Població activa (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2005-2018 

 

Unitats: índex (2008=100) i percentatges. 

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

Les variacions en la taxa d’activitat l’any 2018 són heterogènies, amb increments en alguns grups 

(+0,8pp entre la població de 16 a 24 anys) i descensos en d’altres (-1,8pp entre la població de naciona-

litat estrangera, -0,9pp entre la de 35 a 54 anys o -0,8pp entre les dones). Així, entre la població de 16 a 

24 anys la taxa d’activitat se situa al 44,0%, tot i que es manté lluny de la resta de col·lectius. Destaca, 

especialment, el comportament diferenciat de les taxes d’activitat de la població activa de 16 a 24 anys 

i la de 55 a 64 anys durant els últims anys. Així, des de 2005 la taxa d’activitat dels més joves s’ha reduït 

14,7pp, mentre que la dels més grans ha augmentat 12,0pp en un canvi de paradigma pel que fa a l’inici 

i el final de la vida laboral. També ha estat considerable el creixement de la taxa d’activitat de la població 

de 35 a 54 anys durant aquest període (+6,1pp), tot i el descens de l’any 2018. 

La taxa d’activitat de la població de nacionalitat estrangera se situa clarament per sota de la de nacio-

nalitat espanyola (75,2% i 78,6%, respectivament), fet que no havia succeït abans, amb aquesta magni-

tud (-3,3pp), al llarg de la sèrie estudiada. Així mateix, la taxa d’activitat femenina (73,8%) s’allunya de la 

masculina (82,4%) fins als 8,6pp, menys de la meitat de la diferència registrada l’any 2005 (19,8pp), 

però lleugerament més gran que la diferència observada l’any 2016 (8,0pp). 

1.3. POBLACIÓ OCUPADA 

La població ocupada s’ha incrementat un 2,6% durant l’any 2018, amb gairebé 83.000 persones ocupa-

des més que el 2017. Això fa que la població ocupada se situï en poc més de 3.328.000 persones el 

2018, un nivell lleugerament més alt al de l’any 2009, però lluny encara de les vora 3.559.000 persones 

ocupades a Catalunya l’any 2008 (230.000 persones ocupades menys o el que és el mateix: un 6,5% 

menys). En aquest sentit, tot i que la crisi de l’any 2008 va ser la més intensa viscuda els darrers 50 anys 

pel que fa a pèrdua de població ocupada, la creació de nous llocs de treball està resultant, aparentment, 

quelcom menys intensa que en períodes anteriors de creixement.4 Finalment, i en referència a la taxa 

d’ocupació, aquesta se situa en un 69,0% al conjunt de l’any, 1,0pp més que el 2017, però encara 3,4pp 

per sota de la taxa d’ocupació de l’any 2007. 

El creixement de la població ocupada consolida cinc anys de creixement consecutius. 

 
4 Vegeu l’annex. 
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Si s’estudien els fluxos de l’EPA5 per a la població ocupada, s’observa que disminueix de forma insignifi-

cant el percentatge de població que transita d’un lloc de treball a l’atur entre un trimestre i l’altre (2,6% 

de mitjana l’any 2017, per 2,5% l’any 2018). Així mateix, el percentatge de població que es manté ocupat 

d’un trimestre a l’altre retrocedeix de forma gairebé imperceptible (95,3% i -0,2pp). Des de l’any 2015, 

doncs, les transicions des de l’ocupació mostren una certa estabilitat.6 

Si s’estudien les dades per col·lectius s’observa un increment generalitzat de la població ocupada. Aquest 

és especialment significatiu entre la població de 16 a 24 anys (+9,2%), entre la població de nacionalitat 

estrangera (+7,8%) i entre la població de 55 a 64 anys (+5,6%). En canvi, l’augment de la població ocu-

pada femenina (+2,6%) és similar al de la masculina (+2,5%). 

Destaca el creixement de l’ocupació entre la població de nacionalitat estrangera i entre la població jove 

de 16 a 24 anys, dos dels col·lectius més afectats per la crisi. 

Des de l’inici de la crisi, el creixement de la població ocupada havia estat gairebé sempre inferior entre 

la població jove, de nacionalitat estrangera i masculina. L’any 2018 continua el canvi de patró observat 

ja l’any 2016 pel que fa a l’ocupació segons nacionalitat, mentre que aquest es manté, per poc, en el 

cas dels homes. Pel que fa a la població jove, el tram de 16 a 24 anys ha experimentat creixements per 

sobre de la mitjana els últims quatre anys, mentre que el tram de 25 a 34 s’ha mantingut per sota des 

de l’any 2007. 

GRÀFIC III.1.G 4  Població ocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2005-2018 

Índex (2008=100) 
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Pel que fa a la taxa d’ocupació, l’increment ha estat generalitzat i molt uniforme, especialment entre 

homes i dones i en funció de la nacionalitat. Destaquen, en tot cas, les diferències per grups d’edat. Així, 

 
5 Els fluxos de l’EPA analitzen el trànsit entre les diferents situacions de l’individu en relació amb el mercat de treball (ocupat, aturat i inactiu). 

Les dades, proporcionades per l’Observatori del Treball i Model Productiu, analitzen 5/6 parts de la mostra de l’EPA entre dos trimestres conse-

cutius per a la població de 16 a 64 anys. Les dades es proporcionen per trimestres i s’utilitzen sèries trimestrals agregades de l’EPA per obtenir 

una mitjana ponderada del conjunt de l’any. Un any consisteix en les transicions del 4t trimestre de l’any anterior al 1r de l’any considerat, del 

1r al 2n, del 2n al 3r i del 3r al 4t de l’any d’anàlisi. Les dades que es mostren en aquesta Memòria fan referència al percentatge de població 

que, en mitjana anual, transita d’un estat a un altre entre dos trimestres d’aquell any. 
6 Vegeu l’annex. 
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la taxa d’ocupació de la població de 16 a 24 anys (+1,8pp) i la de 55 a 64 anys (+1,9pp) creixen bastant 

per sobre de la mitjana. 

Malgrat tot, la taxa d’ocupació de la població amb nacionalitat estrangera se situa encara 9,9pp per sota 

de l’estimada l’any 2007, mentre que la de la nacionalitat espanyola és 2,2pp més baixa. També la taxa 

d’ocupació de la població masculina se situa 8,1pp per sota de l’existent el 2007, mentre que entre la 

població femenina és 1,6pp més alta. El canvi més important durant aquests darrers anys, però, es 

manté entre els diferents trams d’edat, amb taxes d’ocupació 17,8pp i 7,4pp més petites per als joves 

de 16 a 24 anys i de 25 a 34 anys, respectivament, i 4,4pp més elevada entre la població de 55 a 64 

anys. 

L’any 2018 la població ocupada ha crescut entre el personal tècnic i directiu (+6,8%) i els treballadors 

no qualificats (+7,6%). En canvi, ha retrocedit entre els treballadors qualificats manuals (-1,0%) i els 

treballadors qualificats no manuals (-0,9%).7 

El creixement de la població ocupada segons els nivells formatius8 ha estat heterogeni. Així, destaquen 

els increments de la població ocupada amb educació secundària de segona etapa amb orientació pro-

fessional (+6,7%) i amb educació superior (+5,0%). En canvi, però, la població ocupada amb estudis de 

segona etapa d’educació secundària amb orientació general (-2,2%) i primària o inferiors (-9,5%) decreix.9 

El creixement de la població ocupada es produeix a tots els sectors per quart any consecutiu, on desta-

quen els increments a l’agricultura i la indústria. 

Per sectors, i analitzant la població ocupada de 16 anys o més, sobresurt la creació de llocs de treball a 

l’agricultura i la indústria, on el nombre de persones ocupades ha augmentat un 6,4% i un 6,1%, respec-

tivament, l’any 2018. També s’ha incrementat el nombre d’individus ocupats a la construcció i als ser-

veis, tot i que de forma més moderada (1,9% i 1,8%, respectivament). Aquest creixement generalitzat als 

quatre grans sectors es produeix per quart any consecutiu. En aquest sentit, i en comparació al nombre 

d’ocupats/ades de l’any 2008 a cada sector, la construcció presenta encara una pèrdua del 47,7% de 

la població ocupada al sector, la indústria del 18,4% i l’agricultura del 6,8%. En canvi, el nombre d’ocu-

pats als serveis supera el valor de l’any 2008 en un 5,1%. No és estrany doncs, que el sector serveis hagi 

anat guanyant pes des de l’any 2008 (+7,8pp), en detriment de la construcció (-5,0pp), però també de 

la indústria (-2,8pp). Tot i això, l’actual distribució sectorial ha variat poc els darrers sis anys. 

 
7 No és possible comparar l’evolució de les diferents ocupacions des de l’inici de la crisi atès que es produeix un trencament de la sèrie l’any 

2011 per un canvi a la CNO. 
8 Vegeu el capítol IV.3 d’aquesta Memòria per a més informació sobre educació a Catalunya. 
9 No és possible comparar l’evolució dels diferents nivells formatius des de l’inici de la crisi, atès que es produeix un trencament de la sèrie l’any 

2014 fruit d’un canvi a la CNED. Els últims dos anys (2017 i 2018), però, sobresurt l’increment del diferencial pel que fa a taxes d’ocupació 

entre els individus que tenen educació secundària de segona etapa amb orientació general i els d’orientació professional. Així, entre 2016 i 

2018 la primera ha retrocedit 1,4pp (fins al 60,5%), mentre que la segona ha augmentat 5,0pp (fins al 72,8%). 
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GRÀFIC III.1.G 5. Població ocupada (16 anys o més*), per sector d’activitat i per branques d’activitat industrials. 

Catalunya, 2008-2018 
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* A diferència de la resta de l’apartat, aquestes dades fan referència a població de 16 anys o més, motiu pel qual poden observar-se algunes 

diferències respecte a altres valors analitzats anteriorment. 

Font: elaboració pròpia a partir de l'EPA (Idescat). 

Si l’anàlisi es duu a terme per branques d’activitat, dins de la indústria ha augmentat la població ocupada 

a les indústries extractives, energia, aigua i residus (+42,8%)10, a la química i cautxú (+7,2%), a la maqui-

nària, material elèctric i de transport (+7,1%), així com a la metal·lúrgia (+6,0%). En canvi, a l’alimentació, 

tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques, el nombre de persones ocupades ha retrocedit (-3,1%) per segon any 

consecutiu. 

Si la comparativa, dins de la indústria, es realitza respecte a l’any 2008, les indústries extractives, ener-

gia, aigua i residus presenten una població ocupada un 20,8% més alta. La resta de branques encara 

presenten valors inferiors als de l’any 2008: la química i el cautxú (-2,3%), l’alimentació, tèxtil, fusta, 

paper i arts gràfiques (-14,9%), la maquinària, material elèctric i de transport (-21,1%) o la metal·lúrgia (-

45,1%). 

Al sector serveis el creixement de la població ocupada és heterogeni, Així, sobresurt el creixement l’any 

2018 de les activitats immobiliàries, professionals i tècniques (+11,8%), l’Administració pública (+10,2%) 

o les activitats administratives i serveis auxiliars (+7,1%). En canvi, destaquen els descensos de les acti-

vitats culturals i esportives i altres serveis (-7,7%), les activitats financeres i d’assegurances (-6,6%), 

l’educació (-4,2%) o el comerç a l’engròs i reparació de vehicles a motor i motocicletes (-3,9%). 

 
10 Aquest creixement, atípic, podria explicar-se per la baixa mostra disponible de la branca d’activitat. De fet, com s’observa més endavant, 

quan s’estudien dades d’afiliació, aquesta branca d’activitat creix per sota de la mitjana. 
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GRÀFIC III.1.G 6. Població ocupada (16 anys o més*), per branques d’activitat dels serveis. Catalunya, 2008-

2018 

Creixen per sota del sector l’any 2018 

 

Creixen per sobre del sector l’any 2018 
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* A diferència de la resta de l’apartat, aquestes dades fan referència a la població de 16 anys o més, motiu pel qual poden observar-se algunes 

diferències respecte a altres valors analitzats anteriorment. 

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

La pèrdua de llocs de treball al sector serveis des de l’any 2008 ha estat més intensa a les activitats 

financeres i assegurances (-27,6%), especialment durant la fase expansiva del cicle econòmic (2013-

2018), fet que succeeix de forma gairebé exclusiva en aquesta branca d’activitat. Així mateix, la població 

ocupada al comerç a l’engròs i la reparació de vehicles a motor i motocicletes l’any 2018 és un 15,7% 

més petita que l’any 2008. A l’altre extrem, l’Administració pública (+27,0%), la sanitat i serveis socials 

(+24,8%) i l’hostaleria (+22,2%) tenen un nombre d’ocupats/ades clarament més alt que l’any 2008. En 

aquest sentit, a les dues primeres branques d’activitat la població ocupada ha evolucionat per sobre de 

la mitjana del sector al llarg de tot el període, mentre que l’hostaleria va retrocedir fins a l’any 2013 i des 

de llavors no ha parat de créixer. Això últim succeeix també de forma nítida amb les activitats immobilià-

ries, professionals i tècniques. 

La taxa d’ocupació de la província de Tarragona s’allunya de la mitjana del país, mentre que el creixe-

ment de la població ocupada a Lleida segueix sent més baix que a les altres províncies. 

La població ocupada ha crescut per sobre de la mitjana a les províncies de Girona (+3,8%) i Tarragona 

(+2,7%), mentre que ho ha fet per sota a Barcelona (+2,4%) i Lleida (+2,0%). En aquest sentit, la població 

ocupada a Barcelona és un 6,2% inferior a la que hi havia l’any 2008, enfront d’un 4,2% a Girona, un 

8,8% Tarragona11 i un 9,7% a Lleida. Val a dir que la taxa d’ocupació l’any 2018 ha crescut sobretot a 

Lleida (+1,6pp i 68,5%) i Girona (+1,3pp fins al 69,7%), mentre que ha augmentat menys a Barcelona 

(+1,0pp, fins al 69,6%) i Tarragona (+0,4pp, fins al 64,4%). Així, la província de Tarragona segueix a la 

cua pel que fa a la taxa d’ocupació i s’allunya de la mitjana del conjunt del país. En la mateixa línia, la 

 
11 La crisi ha estat especialment intensa a Barcelona i Tarragona i una mica menys intensa a Girona i, sobretot, a Lleida. Aquestes dues últimes 

províncies comencen a recuperar-se l’any 2012, mentre que Barcelona i Tarragona ho fan l’any 2013. L’any 2018 la província de Barcelona es 

manté com el pol de la recuperació de l’ocupació, amb un creixement de la població ocupada del 14,5% entre 2013 i 2018. La província de 

Lleida, en canvi, està tenint una recuperació més erràtica, amb anys de creixement combinats amb anys de descensos de la població ocupada. 
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taxa d’ocupació a la província de Lleida se situa per sota de la mitjana per segon any consecutiu, quan 

entre 2007 i 2016 s’havia situat sempre alguns punts percentuals per sobre de la mitjana. 

Afiliació a la Seguretat Social 

Segons dades de la Seguretat Social, l’afiliació a Catalunya l’any 2018 ha augmentat un 2,9% respecte 

a l’any 2017, el que equival a unes 96.000 afiliacions més. Això situa la mitjana d’afiliacions en poc més 

de 3.370.000. Aquest increment és lleugerament més alt que el que estima l’EPA per a la població ocu-

pada (+2,6%). 

El nombre d’afiliacions en règim general12 ha augmentat un 3,4% (més de 93.000 altes), mentre que el 

nombre d’afiliacions en règim especial de treballadors autònoms ha crescut un 0,5% (gairebé 3.000 

altes) i les afiliacions en règim especial del mar han retrocedit un 2,3% (162 baixes). 

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ofereix dades detalla-

des d’afiliació a Catalunya a través de l’Observatori del Treball i Model Productiu. A partir d’aquestes 

dades es poden treballar variables que no apareixen a l’EPA.13 Així, amb aquesta font, l’afiliació ha crescut 

un 3,6%, un augment bastant més alt que el que registra la Seguretat Social (+2,9%) i l’EPA (+2,6%). El 

creixement l’any 2018 s’ha produït a tot tipus d’empreses segons la mida d’aquestes, a excepció d’aque-

lles de més de 5.000 empleats (-7,0%). Tot i això, entre les empreses de menys de 5.000 treballadors, 

el creixement ha estat més gran a mesura que augmentava la mida de l’empresa, amb el creixement 

més baix entre les empreses d’1 a 5 treballadors (+1,6%) i el més alt entre les de 3.001 a 5.000 treba-

lladors (+13,6%).14 En el transcurs de la recessió i la posterior recuperació (període 2008-2018), les 

empreses de menys de 50 treballadors són les que han perdut un major nombre de treballadors, espe-

cialment les empreses d’entre 11 i 25 empleats. En canvi, les empreses de més de 50 treballadors (i 

sobretot les de més de 100) tenen l’any 2018 més població ocupada que l’any 2008.15 

Les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu mostren un increment de l’afiliació entre 2017 i 

2018 del 5,2% a la construcció, del 3,6% al sector serveis i un 2,7% a la indústria, mentre que a l’agri-

cultura l’afiliació ha disminuït un 0,2%.16 Així, el sector serveis concentra el 80,1% de la nova afiliació 

generada, enfront d’un 11,2% de la indústria i un 8,7% de la construcció. 

Si es desagrega la informació sectorial per branques d’activitat s’observa un increment d’afiliació gene-

ralitzat a la indústria, on destaquen els que tenen lloc a la maquinària, material elèctric i de transport 

(+3,6%) i a la química i cautxú (+3,1%). Dins del sector serveis, on els augments d’afiliació també són 

generalitzats, destaquen sobretot els que tenen lloc a la informació i comunicacions (+7,0%), l’Adminis-

tració pública (+6,0%), la sanitat i serveis socials (+5,2%) o el transport i emmagatzematge (+5,0%). 

Aquestes branques, juntes, representen gairebé la meitat de la nova afiliació generada al sector serveis 

l’any 2018. 

 
12 El règim general inclou el sistema especial agrari i el sistema d’empleats de la llar. 
13 Les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fan referència a l’últim dia de cada trimestre per a l’afiliació 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 que ofereix 

la Seguretat Social (en mitjana anual i incloent-hi tots els règims de cotització), ni amb les dades de població ocupada de l’EPA. 
14 Les dades d’augment de l’afiliació per mida d’empresa fan referència exclusivament al règim general i règim especial de la mineria i el carbó, 

on l’afiliació ha augmentat un 4,1%. 
15 Vegeu l’annex. 
16 Aquest creixement sectorial dista de l’evolució sectorial que presentava l’EPA, que assignava un creixement més elevat a l’agricultura i a la 

indústria i un de més baix a la construcció i els serveis. 
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TAULA III.1.T 2 Afiliació,(1) per branques d’activitat. Catalunya, 2017-2018 

  2018 
Var. 

17-18 (%) 
Pes 2018 (%) 

Var. 

pes  

(pp) 

Var. 

17-18 

absoluta 

Pes 

variació (%) 

Agricultura 33 -0,2 1,0 0,0 0 -0,1 

Indústria 486 2,7 14,8 -0,1 13 11,2 

Indústries extractives, energia, aigua i residus 33 1,6 1,0 0,0 1 0,5 

Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 162 2,2 4,9 -0,1 3 3,1 

Química i cautxú 84 3,1 2,5 0,0 3 2,3 

Metal·lúrgia 74 2,1 2,3 0,0 2 1,4 

Maquinària, material elèctric i de transport 132 3,6 4,0 0,0 5 4,0 

Construcció 200 5,2 6,1 0,1 10 8,7 

Serveis 2.567 3,6 78,1 0,1 90 80,1 

Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 261 2,4 7,9 -0,1 6 5,5 

Comerç detall 336 0,8 10,2 -0,3 3 2,4 

Transport i emmagatzematge 172 5,0 5,2 0,1 8 7,2 

Hostaleria 271 3,2 8,3 0,0 8 7,4 

Informació i comunicacions 110 7,0 3,4 0,1 7 6,4 

Activitats financeres i assegurances 65 1,0 2,0 -0,1 1 0,6 

Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 247 4,2 7,5 0,0 10 8,8 

Activitats administratives i serveis auxiliars 280 4,0 8,5 0,0 11 9,5 

Administració pública 202 6,0 6,2 0,1 11 10,1 

Educació 165 3,5 5,0 0,0 6 4,9 

Sanitat i serveis socials 285 5,2 8,7 0,1 14 12,5 

Activitats culturals i esportives, i altres serveis 173 3,2 5,3 0,0 5 4,8 

Total 3.285 3,6 100,0 0,0 113 100,0 

Unitats: milers d’afiliacions, percentatges i punts percentuals. 

(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2017 i 2018, per a l’afiliació en règim 

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

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (Observatori del Treball i 

Model Productiu). 

Si s’analitza la indústria per divisions d’activitat econòmica, l’any 2018 destaca el creixement per sobre 

de la mitjana del sector a la reparació i instal·lació de maquinària (+9,3%) i a la indústria farmacèutica 

(+4,8%). Fent la mateixa anàlisi de divisions per al sector serveis, destaquen per damunt de la resta els 

increments d’afiliació a les activitats de serveis socials sense allotjament (+10,2%), els serveis de tecno-

logies de la informació (+9,4%), les activitats de les seus centrals, activitats de consultoria i de gestió 

empresarial (+8,8%) o els serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria, assajos i anàlisis tècnics (+7,8%). 

Les dades d’afiliació mostren una terciarització de l’activitat, amb un sector serveis que ha resistit millor 

el període recessiu (tot i perdre un 6,5% de l’afiliació entre 2008 i 2013) i creix més durant el període 

expansiu (2013-2018), situant-se clarament per sobre dels valors previs a la gran recessió. En canvi, la 

indústria i la construcció, tot i estar recuperant part de l’afiliació, encara estan molt lluny dels valors de 
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l’any 2008. Per últim, en el cas de l’agricultura, l’afiliació es manté estable des de l’any 2013, sense 

recuperar la perduda entre 2008 i 201317. 

Les dades d’afiliació deixen entreveure un creixement diversificat i generalitzat de l’afiliació durant la 

recuperació a escala de branca d’activitat. 

Durant el període 2008-2018, i dins del sector serveis, és destacable el comportament de les activitats 

financeres i d’assegurances, que perd afiliació tant en el període recessiu (2008-2013: -14,0%) com en 

el període expansiu (2013-2018: -7,0%), fet que no es produeix a cap altra branca d’activitat. A l’altre 

extrem, l’educació i la sanitat i serveis socials creixen tant durant la fase recessiva del cicle com durant 

la fase expansiva. En un terme mig, hi ha seccions on el resultat conjunt de la crisi i la recuperació és 

d’increments de l’afiliació, fet que succeeix a totes les branques d’activitat del sector serveis, excepte al 

comerç a l’engròs i reparació de vehicles de motor i motocicletes (-5,1%) i el transport i emmagatzematge 

(-0,3%). A les branques d’activitat industrial, en canvi, l’afiliació retrocedeix entre 2008 i 2018 a totes les 

branques. En resum, doncs, el que s’observa és una recessió molt concentrada en uns pocs sectors i 

una recuperació més diversificada.18 

Amb dades d’afiliació d’Idescat19 d’àmbit comarcal es pot veure un increment de la població afiliada a 

totes les comarques catalanes. Els principals increments de població afiliada, però, s’han produït al litoral 

i prelitoral. Així, s’ha registrat un increment del 5,0% al Baix Penedès o d’un 4,0% al Garraf, 3,9% a la 

Selva i al Tarragonès o 3,8% al Baix Camp. En canvi, a l’interior, i específicament en algunes comarques 

de Tarragona, el creixement ha estat més petit. És el cas de la Ribera d’Ebre (+0,4%) o el Priorat (+0,6%) 

i, en menor mesura, la Terra Alta (+1,4%). 

MAPA III.1.M1   Població afiliada(1) per comarques, variació anual. Catalunya, 2017-2018 
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(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2017 i 2018, per a la població afiliada. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

 
17 Això s’observa tant si l’anàlisi es fa amb l’afiliació en règim general, règim especial de treballadors autònoms i règim de la mineria i el carbó, 

com si a aquestes se’ls hi afegeix l’afiliació del sistema especial agrari i del sistema especial de treballadors autònoms agraris. 
18 Vegeu l’annex. 
19 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. A escala territorial, no s’hi inclou la població que treballa a Catalunya, però està empadro-

nada fora de Catalunya. Les dades d’Idescat utilitzades, a diferència de les de la Seguretat Social o les de l’Observatori del Treball i Model 

Productiu, fan referència a persones afiliades, no a afiliacions. 
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Utilitzant dades d’afiliació de l’Observatori del Treball i Model Productiu per al període 2008-2018,20 

s’observa que durant la fase recessiva del cicle (2008-2013) les zones rurals perden una proporció major 

d’afiliació, amb especial incidència a les Terres de l'Ebre (el Montsià i la Ribera d’Ebre, per exemple, 

perden el 26,9% d’afiliació). En canvi, destaca el millor comportament durant la crisi de les comarques 

de les províncies de Barcelona i Girona (especialment aquestes últimes), mentre que a la província de 

Lleida el comportament és molt desigual. Pel que fa a la fase expansiva (2013-2018), la recuperació és 

més intensa a les zones de costa,  

així com a les comarques de les províncies de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Amb dades d’Idescat, 

si s’analitza el període de recuperació (2013-2018),21 s’observa un major creixement de la població afi-

liada a les províncies de Barcelona i Girona, així com a la costa. Per contra, els creixements més petits 

es registren al Pirineu i a les comarques interiors de l’Ebre22. 

Analitzant conjuntament la recessió i la recuperació (2008-2018) amb dades de l’Observatori, s'aprecia 

un descens a les zones rurals i un comportament millor a les zones urbanes. El descens és molt important 

a comarques com la Ribera d’Ebre (-20,3%), a la Terra Alta (-15,7%) o el Solsonès (-15,6%). Algunes 

comarques interiors, en canvi, tenen un nivell d’afiliació més alt l’any 2018 que l'any 2008 (Moianès, 

Osona, La Cerdanya o La Segarra). En aquest sentit, la província de Lleida presenta evolucions molt desi-

guals, fruit del comportament durant la fase recessiva (amb augments del 5,5% a la Segarra i alhora 

descensos del 15,6% al Solsonès, del 12,8% a l’Alt Urgell o del 13,3% l’Alta Ribagorça).23 Tot plegat sem-

bla dibuixar un moviment de l’afiliació de sud a nord, d’interior a costa i de zones rurals a zones urbanes 

durant el període 2008-2018, amb les Terres de l’Ebre com a zona més afectada per la crisi. Tampoc 

s’observa cap correlació entre el descens en afiliació durant la fase recessiva i l’increment del nombre 

d’afiliacions durant la fase expansiva per comarques, el que podria indicar una relocalització de l’activitat 

durant el període 2008-2018. 

El treball a temps parcial 

La població ocupada a temps parcial ha augmentat l’any 2018 (+1,0%) per sota de l’increment de la 

població ocupada a temps complet (+2,8%). Això ha derivat en un descens de la taxa de treball a temps 

parcial (-0,2pp), que s’ha situat en un 13,9%. Juntament amb l’any 2015, el 2018 és l’únic any des de 

l’inici de la crisi en què la taxa de treball a temps parcial ha disminuït, fet la que situa 2,4pp per sobre de 

l’existent a l’inici de la gran recessió. Així, la població ocupada a temps complet és encara un 9,0% més 

petita que l’any 2008, mentre que l’ocupada a temps parcial és un 13,0% més gran. 

Es produeix un lleuger descens de la taxa de treball a temps parcial que, tot i així, es manté per sobre 

de la que existia l’any 2008. El treball a temps parcial involuntari es redueix de forma considerable l’any 

2018, però encara hi ha el doble de treballadors/ores que l’any 2008 en aquesta situació. 

El percentatge de població que treballa a temps parcial de forma involuntària24 s’ha situat al 49,1% l’any 

2018 (poc més de 227.000 persones), 6,0pp menys que l’any anterior. Això s’explica per un descens del 

10,0% dels treballadors/ores a temps parcial involuntari juntament amb l’increment de la població tre-

ballant a temps parcial. En comparació amb l’any 2008, la població que treballa a temps parcial de forma 

 
20 No es disposa de dades d’Idescat d’afiliació corregides segons la residència padronal de l’afiliat per a l’any 2008. 
21 No es disposa de dades d’Idescat d’afiliació corregides segons la residència padronal de l’afiliat per l’any 2008. 
22 En algunes comarques, les diferències en el creixement de l’afiliació entre les dues fonts analitzades en el període de recuperació (2013-

2017) són molt notables. És el cas de la Cerdanya (+28,3% amb dades de l’Observatori i +7,9% amb les d’Idescat: 20,3pp de diferència), el 

Pallars Sobirà (+17,6% i 8,4%, respectivament: 9,2pp de diferència) o Osona (+27,1% amb dades de l’Observatori i +18,1% amb les d’Idescat: 

8,9pp de diferència). Tant la correcció segons residència padronal de l’afiliat com el fet que s’incloguin tots els règims d’afiliació, així com el fet 

que s’estudiïn persones afiliades i no afiliacions, fan preferible prendre com a referència les dades d’Idescat. 
23 Vegeu l’annex. 
24 Per no haver pogut trobar un lloc de treball a jornada completa. 
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involuntària és un 102,4% més gran, mentre que el percentatge de treballadors/oºres a temps parcial 

involuntari se situa 21,7pp per sobre del que existia llavors (27,4%). 

Pel que fa als fluxos de l’EPA, quan s’analitza el percentatge de població que transita d’un lloc de treball 

a l’atur en funció de si treballa a temps complet o temps parcial, s’observa un percentatge més alt entre 

els ocupats en un lloc de treball a temps parcial. Així, l’any 2018 el 5,5% de la població ocupada a temps 

parcial es trobava en situació d’atur al trimestre següent, enfront d’un 2,0% entre els treballadors a 

temps complet (3,4pp de diferència). L’any 2012, aquests percentatges eren del 9,3% i 3,4% respecti-

vament (5,9pp de diferència), amb una millora més notable entre els treballadors a temps parcial i una 

millora més moderada entre els que treballen a jornada completa els darrers anys.25 

En un context on el treball a temps parcial augmenta entre 2017 i 2018, destaquen els descensos entre 

la població de nacionalitat espanyola (-1,9%) i les dels grups d’edat de 25 a 34 anys (-8,9%) i de 55 a 64 

anys (-3,4%). Així mateix, sobresurt l’increment de la població que treballa a temps parcial entre la pobla-

ció de nacionalitat estrangera (+14,4%) i la de 16 a 24 anys (+12,7%). Per gèneres, el creixement de la 

població ocupada a temps parcial és més acusat entre les dones (+1,3%) que entre els homes (+0,2%). 

Val a dir, però, que des de l’any 2008 el creixement de la població ocupada a temps parcial ha estat 

especialment intens entre la població masculina (+48,1%, enfront del +4,3% de les dones) i la població 

de 35 a 54 anys (+28,5%). En el cas de la població ocupada a temps parcial de nacionalitat estrangera i 

de 16 a 24 anys (les que més havien retrocedit entre 2008 i 2015), creixen per tercer any consecutiu. 

GRÀFIC III.1.G 7. Població ocupada (16-64 anys) que treballa a temps parcial, per grups d’edat, gènere i nacionali-

tat*. Catalunya, 2005-2018 
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L’any 2018 la taxa de treball a temps parcial ha augmentat especialment entre la població de 16 a 24 

anys (+1,3pp) i la de nacionalitat estrangera (+1,2pp). En canvi, ha retrocedit, sobretot, entre la població 

de 25 a 34 anys (-1,7pp) i la de 55 a 64 anys (-1,0pp) i també entre la població de nacionalitat espanyola 

(-0,5pp). Per gènere, el descens ha estat similar entre dones (-0,3pp) i homes (-0,2pp). Així, es mantenen 

les diferències en les taxes de treball a temps parcial entre homes i dones, mentre que s’amplien per 

nacionalitats. També per grups d’edat, la taxa de treball a temps parcial dels més joves (16 a 24 anys) 

s’allunya de la resta. En aquest sentit, destaquen els casos del grup d’edat de 16 a 24 anys (des del 

2009), el de 25 a 34 anys (des del 2013) i el de la població de nacionalitat estrangera (des del 2010), 

 
25 Vegeu l’annex. 
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que presenten uns diferencials en la taxa de treball a temps parcial que no existien abans de la gran 

recessió. 

1.3.1. POBLACIÓ ASSALARIADA 

Si s’analitzen les dades de l’EPA en funció de la situació professional, l’any 2018 el nombre d’ocu-

pats/ades creix sobretot entre els assalariats al sector públic (+4,3%) i els empresaris amb assalariats 

(+12,7%). En canvi, creix per sota de la mitjana entre els assalariats del sector privat (+2,1%) i decreix 

entre els treballadors independents o empresaris sense assalariats (-5,6%). Des de l’inici de la crisi el 

col·lectiu d’empresaris amb assalariats és el que ha disminuït més (-26,4%), seguit del d’assalariats del 

sector privat (-8,1%). El d’empresaris sense assalariats ha disminuït un 3,3% -en bona mesura com a 

conseqüència dels retrocessos dels darrers dos anys-, mentre que el d’assalariats del sector públic és 

un 13,2% més gran que l’any 2008. 

La població assalariada acumula cinc anys consecutius de creixement, per tres anys de retrocés de la 

població ocupada com a autònom/a. 

Si s’observa el conjunt de la població assalariada, aquesta s’ha incrementat un 3,1% l’any 2018, un 

creixement lleugerament inferior al de l’any 2017 en una tímida desacceleració que consolida cinc anys 

consecutius de creixement26. Tot i això, la població assalariada és encara un 5,4% més petita que l’any 

2008. 

El pes dels assalariats sobre el conjunt de la població ocupada ha augmentat 0,5pp respecte al 2017 i 

se situa en el 84,8%. Així mateix, el pes del sector públic sobre el conjunt dels assalariats ha augmentat 

en 0,8pp fins a situar-se al 15,2%. Així, el pes dels assalariats del sector públic sobre el total d’assalariats 

és encara 2,5pp més elevat del que ho era a l’inici de la recessió. 

Temporalitat 

La població assalariada amb contracte temporal s’ha incrementat un 4,5% l’any 2018, un creixement 

molt més alt que el de la població ocupada amb contracte indefinit (+2,7%)27. Això ha suposat un incre-

ment de la taxa de temporalitat de 0,3pp, fins a situar-la al 21,9%. Aquest increment de la població 

assalariada amb contracte temporal manté la taxa de temporalitat per sobre de la que existia l’any 2008 

(21,4%, 0,6pp per sota de l’actual), però lluny encara de la de 2006 (26,5% i 4,6pp per sobre de l’actual). 

En aquest sentit, la població assalariada ocupada amb contracte temporal és encara un 2,9% més baixa 

que la de l’any 2008, enfront d’un 6,0% de la població assalariada amb contracte indefinit. 

L’any 2018, el creixement d’ocupats/ades amb un contracte temporal explica gairebé un terç de la nova 

ocupació creada. 

La població assalariada amb contracte temporal ha crescut més entre la població de 16 a 24 anys 

(+7,4%) i la de 55 a 64 anys (+20,9%), tot i que en aquest últim cas el valor inicial era molt baix28. També 

ha crescut més entre la població masculina (+6,5%) i la de nacionalitat estrangera (+13,0%). En el cas 

dels joves de 16 a 24 anys i la població de nacionalitat estrangera, es tracta de col·lectius que presenta-

ven les taxes de temporalitat més elevades l’any 2017. Així, les taxes dels individus de nacionalitat es-

panyola (-0,1pp) i dels de nacionalitat estrangera (+2,0pp) han seguit divergint, recuperant part de les 

diferències existents abans de la gran recessió. En canvi, les taxes de temporalitat masculina (+0,7pp) i 

femenina (-0,2pp) han convergit, tot i que la taxa de temporalitat femenina se situa encara 1,4pp per 

 
26 Això contrasta amb tres anys consecutius de retrocés de la població ocupada com a autònom/a. 
27 El 32,1% dels 83.000 llocs de treball de diferència entre els anys 2017 i 2018 eren amb contracte temporal. 
28 I la mostra per a l’any 2017, inferior a 80 observacions. 
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sobre de la masculina. Per grups d’edat, la taxa del grup de 55 a 64 anys (+1,0pp) s’acosta a la mitjana, 

mentre que la resta presenten increments més baixos que els del conjunt de la població. En qualsevol 

cas, però, la taxa de temporalitat de la població de 16 a 24 anys (66,1%) segueix triplicant la del conjunt 

de la població (l’any 2006 era poc més del doble), fet que impedeix parlar de cap procés de convergència. 

GRÀFIC III.1.G 8. Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per grups d’edat*, gènere i naciona-

litat. Catalunya, 2005-2018 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

La població assalariada amb contracte temporal ha augmentat un 25,6% al sector públic l’any 2018, 

molt per sobre del creixement que s’observa al sector privat (+1,0%). Entre la població assalariada amb 

contracte indefinit, les diferències de creixement entre el sector públic (+4,6%) i el sector privat (+2,4%) 

són més petites. A resultes d’això, l’augment de la temporalitat és molt més alt al sector públic (+3,2pp) 

que al sector privat (-0,2pp) on fins i tot decreix, el que provoca que la temporalitat sigui clarament més 

alta al sector públic (24,4%) que al privat (21,5%). Així, si durant la crisi la taxa de temporalitat havia 

estat clarament superior al sector públic (2007-2012), els darrers anys (període 2013-2017) les diferèn-

cies havien estat petites, amb la taxa del sector privat per sobre de la del sector públic (a excepció de 

l’any 2014). 

La població assalariada amb contracte temporal ha augmentat de forma important a la indústria (+8,1%) 

i els serveis (+5,2%) i, en canvi, ha disminuït a la construcció (-8,1%) i l’agricultura29 (-1,9%). A aquest fet 

cal afegir-hi un fort augment de la població amb contracte indefinit a la construcció (+10,8%) i la indústria 

(+6,2%) i un increment més moderat a l’agricultura (+2,2%) i als serveis (+1,2%). La suma d’aquests 

fenòmens ha suposat un descens de la taxa de temporalitat a la construcció (-3,9pp) i l’agricultura (-

0,8pp), fins a situar-les al 28,1% i 25,5%, respectivament. En canvi, la temporalitat ha augmentat als 

serveis (+0,7pp) i la indústria (+0,3pp), tot i que mantenen nivells força més baixos (22,9% i 16,7%, 

respectivament). Tot plegat ha suposat una convergència sectorial en termes de temporalitat per segon 

any consecutiu. 

Per branques d’activitat, sobresurt l’increment de la població ocupada amb contracte temporal a la in-

termediació financera, assegurances, activitats immobiliàries, serveis professionals, científics, adminis-

tratius i altres (+22,5%) i al transport, emmagatzematge, informació i telecomunicacions (+12,0%). En 

aquestes branques la taxa de temporalitat ha augmentat 2,6pp i 1,2pp, respectivament. En canvi, la 

 
29 La mostra de la població assalariada a la indústria és inferior a 80, motiu pel qual cal interpretar els valors amb cautela. 
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població ocupada amb contracte temporal retrocedeix al comerç, reparació d’automòbils i hostaleria (-

2,9%) i als altres serveis (-3,2%), on la taxa de temporalitat disminueix 0,7pp a la primera i augmenta 

0,8pp a la segona. A la indústria, els creixements de la població ocupada amb contracte temporal són 

força homogenis entre totes les branques, amb un augment de la taxa de temporalitat a la indústria de 

la alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper (+1,4pp) i a la construcció de maquinària, equips electrònics 

i material de transport, instal·lació i reparació industrials (+0,5pp). En canvi, a les indústries extractives, 

refinament de petroli, química, farmacèutica, cautxú i plàstiques, subministrament d’electricitat, gas i 

vapor, la temporalitat disminueix (-0,5pp). 

El nombre de contractes firmats ha augmentat un 4,5% respecte a l’any 2017, situant-se en poc més de 

3.329.000 de contractes (13,9% indefinits i 86,1% temporals), segons dades de l’Observatori del Treball 

i Model Productiu. Així, el nombre de contractes indefinits ha crescut el 12,5%, un increment superior al 

dels contractes temporals (+3,3%). Entre els principals contractes indefinits destaca l’increment similar 

dels contractes convertits en indefinits (+11,5%) i els contractes ordinaris (+13,9%). Entre els contractes 

temporals més utilitzats, l’increment és més gran en els eventuals per circumstàncies de la producció 

(+4,0%) que en els contractes per obra i servei (+2,4%), mentre que els contractes d’interinitat han cres-

cut un 2,7%. 

Si s’estudien els contractes temporals firmats en funció de la seva durada, tal i com els proporciona 

l’Observatori del Treball i Model Productiu, s’observa que amb l’arribada de la crisi van créixer els con-

tractes de menys d’un mes, mentre la resta retrocedien. Amb la recuperació, a partir de l’any 2013, els 

contractes de menys d’un mes van seguir creixent, però ho van fer a un ritme lleugerament inferior als 

contractes temporals de més llarga durada. Tot i això, l’any 2018 el pes d’aquests sobre el total ha cres-

cut fins al 43,4% (l’any 2006 era inferior al 27,0%, més de 16,0pp per sota). En aquest sentit, l’any 2018 

els contractes de menys d’un mes han augmentat un 8,6%, enfront d’un 12,3% dels contractes de 6 

mesos o més, mentre que els d’entre 1 i 6 mesos han retrocedit un 0,1%.30 

Dins dels contractes temporals, destaquen els contractes firmats a través d’empreses de treball temporal 

(ETT). L’any 2018 aquests van créixer un 8,6% situant-se en poc menys de 736.000 contractes (el 25,7% 

dels contractes temporals, 1,3pp més que l’any 2017). L’ús dels contractes firmats via ETT va decaure 

amb l’arribada de la crisi, però el seu pes ha anat creixent des de l’any 2009 i especialment des de l’any 

2013.31 

Per últim, si s’estudia la rotació al mercat de treball a partir de les dades d’afiliació de la SS, s’observa 

un increment important d’aquesta durant la recuperació econòmica, període durant el qual s’ha passat 

del 17,1% de l’any 2012 al 22,6% el 2018 (+5,5pp). L’últim any, el creixement ha estat de 0,1pp (del 

22,4% al 22,6%).32 És a dir, cada mes entren o surten de l’ocupació més d’una cinquena part dels afili-

ats.33 Fent un exercici similar, i dividint el nombre de contractes firmats per les persones contractades 

amb aquests, s’obté l’índex de rotació. Segons dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu, 

aquest ha augmentat de 2,1 contractes per persona contractada l’any 2008 fins a 2,5 l’any 2017.34 

Segons les dades de fluxos de l’EPA que proporciona l’Observatori del Treball i Model Productiu, el per-

centatge de població que roman en un lloc de treball d’un trimestre a l’altre sempre ha estat més alt si 

es treballa amb un contracte indefinit que amb un de temporal. Així, el percentatge de població que es 

mantenia ocupada d’un trimestre a un altre amb un contracte indefinit era del 97,6% l’any 2018, enfront 

d’un 84,8% amb un contracte temporal (12,8pp menys). De la mateixa manera, el percentatge de pobla-

ció que transitava d’un lloc de treball a l’atur entre un trimestre i l’altre era de l’1,0% entre els treballadors 

amb contracte indefinit i del 9,4% entre els que tenien contracte temporal (8,4pp més). Així, entre 2017 

 
30 Vegeu l’annex. 
31 Vegeu l’annex. 
32 Vegeu l’annex. 
33 En molts casos es pot tractar d’entrades i sortides d’una mateixa persona, motiu pel qual el col·lectiu afectat per aquesta rotació seria menor. 
34 Vegeu l’annex. 
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i 2018 es produeixen poques variacions en les probabilitats de transitar en qualsevol de les relacions 

amb l’ocupació, tant entre els treballadors amb contracte temporal com entre els treballadors amb con-

tracte indefinit. Tot i que les diferències s’havien anat reduint des de l’any 2013, quan el 97,0% dels 

treballadors amb contracte indefinit es mantenia ocupat d’un trimestre a un altre, enfront d’un 79,4% 

entre els treballadors amb contracte temporal (17,6pp menys), aquesta dinàmica sembla estancada des 

de l’any 2016. També el diferencial en el percentatge d’individus que transiten cap a l’atur s’havia reduït 

entre 2013 i 2016, però sembla haver-se estabilitzat des de llavors: l’any 2013 l’1,7% dels treballadors 

amb contracte indefinit esdevenia aturat entre un trimestre i l’altre, enfront d’un 15,6% entre els treba-

lladors amb contracte temporal (13,9pp més). Així les diferències entre les transicions segons el tipus de 

contracte es mantenen per sobre de les que existien abans de la gran recessió.35 

1.4. POBLACIÓ DESOCUPADA 

La població desocupada ha retrocedit un 13,8% l’any 2018, fins a situar-se en poc menys de 436.000 

persones (70.000 persones menys que l’any 2017). Això ha situat la taxa d’atur en un 11,6% (1,9pp 

menys que l’any 2017). Tot i així, aquesta encara és 2,6pp superior a la de 2008 i 5,1pp més elevada 

que la de 2007. 

Si s’estudien els fluxos de l’EPA, el percentatge de població aturada que troba un lloc de treball d’un 

trimestre a l’altre cada cop és més elevat (23,7% l’any 2018, 2,5pp més que l’any 2017 i 9,8pp més que 

l’any 2013). Així mateix, el percentatge de població que es manté desocupada d’un trimestre a l’altre es 

redueix (55,1% l’any 2018, 7,2pp menys que l’any 2017 i 18,8pp menys que l’any 2013). Tot i això, 

aquests valors encara es troben lluny dels de l’any 2007, quan un 35,9% de la població aturada trobava 

un lloc de treball d’un trimestre a l’altre i només el 39,6% dels que estaven a l’atur s’hi mantenien el 

trimestre següent. 

La reducció de la població aturada ha estat més intensa entre la població amb nacionalitat espanyola (-

15,2%), els individus de 35 a 64 anys (-18,0% entre els de 35 a 54 anys i -18,6% entre els de 55 a 64 

anys) i les dones (-15,9%). Respecte a l’any 2008, aquests tres col·lectius eren els que presentaven un 

creixement més alt de la població desocupada. 

GRÀFIC III.1.G 9. Població desocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2005-

2018 

 
 

 
35 Vegeu l’annex. 
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Unitats: índex (2008=100) i percentatges. 

* Mostra inferior a 80 observacions en mitjana anual per al període 2005-2008 entre la població de 55 a 64 anys i per a l’any 2005 entre la 

població de nacionalitat estrangera. 

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

La taxa d’atur l’any 2018 s’ha reduït de forma bastant homogènia a tots els col·lectius. En tot cas, destaca 

el descens més acusat d’aquesta entre la població de 55 a 64 anys (-2,8pp) i la de 16 a 24 anys (-2,7pp), 

entre la població de nacionalitat estrangera (-3,1pp) i entre les dones (-2,3pp). Tot i el major descens de 

la taxa d’atur de les dones, la població de nacionalitat estrangera i la de 16 a 24 anys, la taxa d’aquests 

col·lectius se situa encara per sobre de la mitjana, amb diferències ja existents abans del període recessiu 

(en el cas de les dones, la taxa d’atur va situar-se per sota de la dels homes entre 2008 i 2014, ambdós 

inclosos). Destaca, així mateix, que la taxa d’atur de la població de 55 a 64 anys es manté per sobre de 

la de 35 a 54 anys des de 2014, un fet insòlit abans de la crisi econòmica i que reflectiria les dificultats 

del col·lectiu per trobar un lloc de treball (tot i el descens de la taxa d’atur més intens que per al conjunt 

de la població). 

El descens de la taxa d’atur, tot i ser homogeni, és més intens entre aquells col·lectius amb taxes d’atur 

més elevades (dones, joves i població de nacionalitat estrangera). 

Si s’estudien les dades de fluxos de l’EPA, s’observa que els col·lectius on més ha augmentat el percen-

tatge de població que transita de l’atur a un lloc de treball d’un trimestre a l’altre l’any 2018 són la 

població de 16 a 29 anys (+3,6pp), la masculina (+3,5pp) i la de nacionalitat espanyola (+3,0pp).36 Du-

rant els darrers anys, la recuperació ha millorat les probabilitats de transitar de l’atur a l’ocupació de tots 

els col·lectius. Tot i així, destaca el menor increment d’aquesta probabilitat entre la població de 45 a 64 

anys, que històricament sempre ho ha tingut més difícil per transitar de l’atur a l’ocupació, però que ara 

compta amb un nombre de persones afectades més voluminós que abans de la gran recessió. 

La reducció del nombre de persones desocupades ha estat més intensa entre els aturats/ades de llarga 

durada (-22,7%) que entre el conjunt de la població aturada. Això situa la incidència de l’atur de llarga 

durada en el 46,3%, 5,3pp menys que l’any 2017, però encara un percentatge molt elevat respecte als 

valors previs a la crisi (l’any 2008, la incidència de l’atur de llarga durada era del 19,0%, 27,3pp menys 

que l’any 2018). Així doncs, el nombre de persones aturades de llarga durada se situa en poc menys de 

202.000 persones l’any 2018. Aquest fenomen és més intens a mesura que augmenta l’edat de la per-

sona, fet que lliga amb les dificultats de reinserció dels col·lectius de població aturada de més edat. Per 

últim, cal remarcar que les persones que fa 2 anys o més que busquen feina representen encara un 

29,6% de la població en situació d’atur (6,0pp menys que l’any 2017). 

Gairebé la meitat de la població aturada fa més d’un any que busca feina i el percentatge de persones 

aturades que fa 2 anys o més que es troben a l’atur s’acosta al 30,0%. 

Si s’estudien els fluxos de l’EPA segons el temps que fa que l’individu va deixar l’última feina, s’observa 

que el percentatge de persones aturades que troben un lloc de treball d’un trimestre a l’altre, entre els 

que fa un any o menys que van deixar l’última feina, era del 35,9% l’any 2018. En canvi, entre els que 

feia més d’un any que l’havien deixada aquest percentatge baixa fins al 13,3% (22,6pp menys). Els últims 

anys, l’evolució d’aquest percentatge ha estat més favorable per a la població que fa menys d’un any 

que va deixar l’última feina, a excepció, justament, de l’any 2018.37 

El percentatge de llars on tots els seus membres actius estan ocupats ha augmentat 2,9pp l’any 2018 

fins a situar-se al 82,5%. Això s’ha traduït en un descens de les llars on hi conviuen ocupats i aturats 

(11,5% i -1,6pp) i de les llars on cap dels seus membres actius té feina (6,0% i -1,2pp).  

 
36 Vegeu l’annex. 
37 Vegeu l’annex. 
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Tot i que els valors de l’any 2018 s’aproximen als del 2008-2009, aquests encara disten dels que es 

registraven l’any 2007. Llavors el percentatge de llars amb tots els seus membres actius ocupats era del 

89,1% (6,6pp més que l’any 2018), el nombre de llars amb ocupats i aturats representava el 8,6% (2,9pp 

menys que l’any 2018) i el pes de les llars amb tots els membres actius desocupats suposava el 2,4% 

(3,6pp menys que l’any 2018). 

GRÀFIC III.1.G 10. Llars agrupades pel nombre d’actius(1) en situació d’atur. Catalunya, 2007-2018 
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(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). 

Les llars amb tots els membres actius en situació d’atur es poden dividir en funció de si algun membre 

de la llar rebia una prestació per desocupació o no. L’any 2018 les llars on algun dels seus membres en 

situació d’atur rebia una prestació representaven el 2,6% del total de llars, 0,2pp menys que el 2017 i 

3,6pp menys que l’any 2013. En canvi, les llars amb tots els seus membres actius en situació d’atur i 

sense prestacions l’any 2018 representaven el 3,4% de les llars, 1,0pp menys que l’any 2017 i 2,9pp 

menys que el 2013. És a dir, des de l’any 2013 el pes de les primeres disminueix més que el de les 

segones, tot i que durant l’any 2018 el comportament hagi estat millor per a aquestes últimes.38 

Atur registrat 

El nombre de persones desocupades registrades ha estat de poc menys de 393.000 l’any 2018, el 6,0% 

menys que l’any 2017 i un valor pròxim al de principis de l’any 2009, segons dades de l’Observatori del 

Treball i Model Productiu. Si les dades d’atur registrat es combinen amb les d’afiliació, s’obté una taxa 

d’atur registral, que l’any 2018 se situa al 10,4%, 0,9pp menys que l’any 2017 i 1,2pp menys del que 

estima l’EPA. 

El nombre de persones registrades com a demandants d’ocupació s’ha reduït a tots els sectors d’activi-

tat. Així, el nombre de persones aturades registrades ha disminuït amb força a la construcció (-13,7%), 

la indústria (-10,5%) i l’agricultura (-9,4%). En canvi, el descens ha estat menor als serveis (-4,4%) i entre 

els demandants sense ocupació anterior (-3,6%). Així doncs, ha crescut el percentatge de persones deso-

cupades que havien treballat al sector serveis (+1,2pp) i entre els que no tenien ocupació anterior 

(+0,2pp). En canvi, ha disminuït el pes dels que ho havien fet a l’agricultura (-0,1pp), la indústria (-0,6pp) 

 
38 Vegeu l’annex. 
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i a la construcció (-0,8pp). Això fa que aquesta distribució sectorial de les persones desocupades s’as-

sembli cada cop més a la distribució de la població ocupada, amb una marcada terciarització. 

GRÀFIC III.1.G 11. Població desocupada per sectors d’activitat. Catalunya, 2009-2018 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (Observatori del Treball i 

Model Productiu). 

Si es desagrega la població desocupada del sector serveis,39 s’observa que les branques on s’acumula 

un major percentatge d’aturats són el comerç (15,8% del total d’aturats), l’hostaleria (11,1%) i les activi-

tats administratives i serveis auxiliars (16,9%). Entre 2009 i 2018 destaca l’augment del pes de l’hosta-

leria sobre el total de demandants d’ocupació (+3,8pp), així com el de les activitats administratives i 

auxiliars (+3,4pp) o les activitats culturals, esportives i altres serveis (+2,5pp). Val a dir, però, que gairebé 

totes les branques del sector serveis guanyen pes entre la població desocupada entre 2009 i 2018, a 

excepció del comerç a l’engròs (-0,6pp), el transport i emmagatzematge (-0,4pp) i les activitats immobili-

àries, professionals i tècniques (-2,3pp). 

Si s’analitzen les taxes d’atur registral per comarques que proporciona l’Observatori del Treball i Model 

Productiu,40 s’observa que les més elevades s’han registrat al Baix Penedès (17,1%), Montsià (13,7%) i 

Anoia (13,6%). Així, destaca que sis de les deu comarques on l’atur registral és més elevat són comarques 

tarragonines i tres són barcelonines. En canvi, les comarques amb una menor taxa d’atur registral es 

concentren a les províncies de Lleida i Girona, sent les més baixes les de l’Alta Ribagorça (5,2%), la 

Cerdanya (5,6%) i la Vall d’Aran (6,1%). 

 
39 Vegeu l’annex. 
40 Per al conjunt de Catalunya, les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu per als últims dies de cada trimestre mostren una taxa 

d’atur registral del 10,4%, 0,9pp menys que l’any 2017 i 1,2pp menys del que estima l’EPA per a la població de 16 a 64 anys per a l’any 2018. 
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MAPA III.1.M2   Taxa d’atur registral,(1) per comarques. Catalunya, 2018 
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Unitats: percentatges. 

(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades de l’últim dia dels quatre trimestres de l’any 2018. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya (Observatori del Treball i 

Model Productiu). 

La taxa d’atur registral ha caigut a totes les demarcacions entre 2017 i 2018, on sobresurten els des-

censos al Baix Ebre (-1,7pp) i al Baix Penedès (-1,5pp). Això no ha impedit que aquesta última comarca 

presenti la taxa d’atur registral més elevada de Catalunya, molt allunyada encara de la resta. També ha 

disminuït força la taxa d’atur registral al Montsià (-1,5pp), Baix Empordà (-1,3pp) o l’Anoia (-1,2pp). Per 

contra, al Segrià (-0,2pp) o la Noguera (-0,3pp) els descensos han estat més moderats. Així mateix, durant 

el període 2013-2018 la taxa d’atur registral ha retrocedit a totes les comarques, però ho ha fet més en 

aquelles que presentaven uns valors més elevats l’any 2013. Així, la taxa d’atur registral ha convergit 

clarament durant el període expansiu, corregint part de la divergència experimentada durant la fase re-

cessiva.41 De fet, en cinc comarques la taxa d’atur registral se situa per sota de la que tenien l’any 2008, 

com és el cas del Ripollès (7,9% i -0,7pp), la Cerdanya (5,6% i -0,5pp), la Garrotxa (7,4% i -0,3pp), Osona 

(9,6% i -0,1pp) i la Conca de Barberà (8,3% i -0,1pp). En aquest sentit, les comarques que actualment 

presenten taxes similars o més baixes a les de 2008 es concentren a la província de Girona i Barcelona. 

En canvi, les comarques que presenten una taxa d’atur més allunyada (i més alta) a la de 2008 s’ubiquen 

a les Terres de l’Ebre i a ponent, amb comarques on aquesta encara està vora 4,0pp per sobre de la de 

2008.42 

1.5. CONTEXT DEL MERCAT DE TREBALL 

Per contextualitzar la situació del mercat de treball a Catalunya cal comparar-la amb la d’altres territoris. 

A continuació s’analitza l’evolució de les principals magnituds a Espanya i les seves comunitats autòno-

mes -territoris que es regeixen per una mateixa normativa i on hi intervenen fortes connexions interterri-

torials-. Posteriorment s’estudia l’evolució a Europa, primer amb una anàlisi dels països europeus i des-

prés dels quatre motors d’Europa -territoris amb diferent normativa i contextos-. 

La població ocupada ha augmentat de forma similar a Catalunya que a la resta de l’Estat, el que ha 

provocat que la població aturada també hagi disminuït en paral·lel a com ho ha fet al conjunt d’Espanya. 

 
41 Vegeu l’annex. 
42 Val a dir que la taxa d’atur més baixa es va assolir l’any 2007, tot i que no es disposa de dades a escala comarcal per a aquell any. 
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També els increments en temporalitat o treball a temps parcial són similars a Catalunya i a Espanya. En 

canvi, la població ocupada a Catalunya ha estat de les que més ha augmentat a Europa i la taxa d’ocu-

pació a Catalunya s’ha mantingut lleugerament per sobre de la mitjana de la UE-28. Tot i així, l’elevada 

taxa d’activitat fa que la taxa d’atur sigui encara molt elevada a casa nostra en comparació amb altres 

països i regions europees, així com també la taxa de temporalitat, on s’ha experimentat una divergència 

entre països. 

1.5.1. ESPANYA 

L’any 2018 el nombre d’individus ocupats ha crescut igual a Catalunya que a Espanya (+2,6%). Tot i que 

Catalunya no és de les comunitats que més creix en nombre d’ocupats, els nivells d’ocupació i d’activitat 

se situen en posicions capdavanteres del conjunt de comunitats autònomes. Aquesta evolució similar de 

Catalunya i Espanya es produeix també en temporalitat, treball a temps parcial o descens de la taxa 

d’atur, encara més elevada al conjunt d’Espanya. 

Població en edat de treballar 

La població en edat de treballar (de 16 a 64 anys) a Espanya ha augmentat l’any 2018 (+0,4%), tot i que 

el creixement ha estat més baix que el de Catalunya. Les comunitats autònomes on la població en edat 

de treballar ha augmentat més han estat les Illes Balears (+2,6%), Canàries (+1,7%), la Comunitat de 

Madrid (+1,4%), Navarra i Catalunya (ambdues un +1,0%). Durant el període 2008-2018, el nord d’Es-

panya és on més ha retrocedit la població en edat de treballar (especialment al nord-oest) i només els 

arxipèlags, Múrcia i Andalusia n’han guanyat43, tot i que en el cas d’aquestes últimes amb increments 

poc significatius. Això ha derivat en un pes més elevat de la població en edat de treballar sobre el total 

als arxipèlags que a la península (especialment al nord-oest d’aquesta). 

 

 

GRÀFIC III.1.G 12.  Població en edat de treballar (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2008-2018 
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43 Vegeu l’annex. 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Població activa 

La població activa al conjunt d’Espanya ha augmentat un 0,2%, mentre que a Catalunya ho ha fet un 

0,3%. L’increment a Catalunya està lluny dels creixements a Illes Balears (+3,1%), Canàries (+1,8%) o la 

Comunitat de Madrid (+1,4%). A l’altre extrem, Cantàbria (-1,8%) o Astúries (-1,3%) perden població ac-

tiva. Així, la taxa d’activitat de Catalunya (78,0% i -0,5pp) s’ha situat entre les més altes d’Espanya, per 

sota de les taxes de la Comunitat de Madrid (78,6% i +0,0pp) i les Illes Balears (78,2% i +0,4pp), i es 

manté a certa distància de la mitjana estatal (74,9% i -0,2pp). Pel que fa al període 2008-2018, la po-

blació activa s’ha incrementat al sud de la península i als arxipèlags i ha retrocedit al nord d’Espanya.44 

GRÀFIC III.1.G 13. Població activa (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2008-2018 
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Població ocupada 

La població ocupada a Espanya ha augmentat un 2,6%, el mateix que a Catalunya, cosa que situa la taxa 

d’ocupació espanyola al 63,4%, 5,6pp per sota de la taxa catalana. Tot i que el creixement de la població 

ocupada és força homogeni, destaca l’augment de les Canàries (+6,3%), les Illes Balears (+4,2%) o Ex-

tremadura (+3,7%). A l’altre extrem, Astúries (-1,2%) s’allunya molt de la mitjana espanyola. Si es com-

para la taxa d’ocupació, Catalunya (69,0% i +1,0pp) es manté al grup capdavanter, només per sota de 

La Rioja (69,1% i +1,7pp) i Illes Balears (69,1% i +1,0pp) i empatada amb l’Aragó (69,0% i +1,1pp). 

Si s’analitza el creixement de la població ocupada des del punt més baix pel que fa a ocupació (l’any 

2013), destaca el creixement dels arxipèlags i de les regions mediterrànies. Així, la població ocupada ha 

crescut un 22,3% a les Canàries i un 17,2% a les Illes Balears. A Andalusia l’increment ha estat del 

17,6%, enfront d’un 15,2% a Múrcia i un 15,3% a la Comunitat Valenciana, mentre que a Catalunya ha 

 
44 Vegeu l’annex. 
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estat del 13,0% i a Espanya d’un 12,6%. En canvi, a Astúries (+5,6%), País Basc (+5,6%) i Galícia (+6,5%) 

el creixement ha estat més baix.45 

  

 
45 Val a dir que a les Illes Balears el mínim de població ocupada dels darrers anys s’assoleix l’any 2011, iniciant la recuperació abans que les 

altres comunitats autònomes. En canvi, a la Comunitat de Madrid, Galícia i el País Basc es produeix l’any 2014, amb un retard en l’inici de la 

recuperació. A la resta de comunitats autònomes el mínim s’assoleix l’any 2013. Si, enlloc de fer l’anàlisi entre 2013 i 2018, s’estudia el 

creixement de la població ocupada entre 2014 i 2018 els resultats no varien, amb el creixement concentrat als arxipèlags i l’Arc Mediterrani. 
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GRÀFIC III.1.G 14. Població ocupada (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2008 
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El creixement de la població ocupada a Espanya durant la recuperació es produeix principalment als 

arxipèlags i l’Arc Mediterrani. 

Si es compara el creixement de la població ocupada entre 2013 i 2018 amb l’ocupació destruïda entre 

2008 i 2013, s’obté el percentatge d’ocupació recuperada després de la crisi. Per al conjunt d’Espanya 

aquest valor és del 64,4%, lleugerament més alt que el de Catalunya (62,5%). Tot i així, la recuperació 

amb aquest indicador també sembla ser més intensa als arxipèlags i al Mediterrani. D’aquesta manera, 

les Illes Balears han recuperat el doble de la població ocupada perduda durant el període recessiu, en-

front d’un 50% més a les Canàries. Tot i no haver assolit els nivells de població ocupada de l’any 2008, 

Andalusia (77,0%), Múrcia (69,6%) o la Comunitat Valenciana (59,9%) n’han recuperat una part impor-

tant. A l’altre extrem, Astúries (23,8%), País Basc (35,5%) i Galícia (35,6%) han recuperat una part molt 

petita de l’ocupació perduda durant la crisi.46 

 
46 Vegeu l’annex. 
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Catalunya destaca per un major pes de la indústria entre la població ocupada que al conjunt d’Espanya, 

el que 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.47 Més de dues terceres parts de 

l’increment de la població ocupada a Espanya l’any 2018 s’explica pel major nombre de persones ocu-

pades al sector serveis (70,4% a Espanya i 48,3% a Catalunya), fet que s’ha produït a les comunitats 

autònomes amb un increment més alt de la població ocupada. La resta de sectors contribueixen menys 

al creixement de la població ocupada, però cal ressaltar l’aportació de la construcció (18,9% a Espanya 

i 5,1% a Catalunya). Així, hi ha algunes comunitats autònomes on una part important de l’increment 

s’explica pel comportament d’aquest sector (Andalusia, Comunitat de Madrid, Castella-La Manxa, Aragó, 

Cantàbria o Navarra). La Rioja i Catalunya sobresurten per l’aportació al creixement de la indústria (43,2% 

a Catalunya, enfront d’un 12,4% a Espanya), així com Múrcia, Aragó, Cantàbria o Castella-Lleó. Per últim, 

l’agricultura explica una part important del creixement a Extremadura. 

GRÀFIC III.1.G 15. Variació de l’ocupació (16-64 anys) i pes de cada sector d’activitat en aquesta variació, per co-

munitats autònomes.(1) Espanya, 2017-2018 
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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). 

L’aportació de la indústria al creixement de la població ocupada48 l’any 2018 és més gran a Catalunya 

que a Espanya. Aquesta aportació més gran s’explica pel millor comportament a Catalunya de les indús-

tries extractives, energia, aigua i residus i, en menor mesura, la maquinària, material elèctric i de trans-

port. En canvi, al sector serveis l’aportació al creixement és més gran a Espanya que a Catalunya. Aquesta 

aportació més gran dels serveis a Espanya s’explica pel comportament més bo de l’educació, les activi-

tats culturals i esportives i els altres serveis. Per contra, l’aportació de les activitats immobiliàries, pro-

fessionals i tècniques és més destacada a Catalunya. 

Si s’analitzen els sectors econòmics que han propiciat el creixement de la població ocupada de 16 anys 

o més a Espanya entre 2013 i 2018 (+12,8%), destaca, per damunt de tots, el sector serveis (71,6% a 

Espanya i 71,1% a Catalunya). Dins dels serveis existeixen algunes diferències significatives entre Cata-

lunya i Espanya, pel que fa a les branques que més aporten al creixement de la població ocupada. Així, i 

malgrat que, tant a Catalunya com a Espanya sobresurten les aportacions al creixement de l’hostaleria 

 
47 Vegeu l’annex. 
48 Utilitzant dades de l’EPA per població ocupada de 16 anys o més desagregades per branques d’activitat. 
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(18,0% i 17,1%, respectivament), destaca l’aportació més gran a Catalunya de les activitats immobilià-

ries, professionals i tècniques, l’Administració pública o el comerç al detall. En canvi, les aportacions al 

creixement de la població ocupada són més grans a Espanya en el cas de la sanitat i els serveis socials, 

l’educació o les activitats culturals i esportives i els altres serveis. 

Ja s’ha comentat anteriorment que els pols de creixement a Espanya pel que fa a la població ocupada 

durant els últims cinc anys han estat els arxipèlags i l’Arc Mediterrani. Entre les comunitats que més 

creixen, el comerç i l’hostaleria i l’Administració pública, educació i activitats sanitàries expliquen bona 

part de l’augment de la població ocupada, tot i que en els casos de Canàries i Illes Balears la contribució 

de l’Administració pública, l’educació i les activitats sanitàries és més baixa.49 

La taxa de treball a temps parcial al conjunt d’Espanya s’ha situat al 14,5% l’any 2018 (-0,4pp respecte 

a l’any 2017) i s’acosta a la taxa catalana, que ha disminuït lleugerament fins al 13,9% (-0,2pp). Així, la 

taxa de treball a temps parcial a Catalunya es manté en una posició intermèdia, lluny de les taxes més 

elevades –País Basc (16,2%) i Navarra (16,1%)- i també de la més baixa –Illes Balears (11,7%). En ge-

neral, les variacions en la taxa de treball a temps parcial han estat petites arreu, a excepció de la Comu-

nitat Valenciana (-2,7pp) i, en menor mesura, el País Basc (-0,9pp) o Múrcia (+1,1pp). Per últim, destaca 

que la taxa de treball a temps parcial a Espanya va augmentar durant el període recessiu (2008-2013) 

amb més celeritat del que està disminuint durant la recuperació (2013-2018). 

GRÀFIC III.1.G 16. Població que treballa a temps parcial (16-64 anys), per comunitats autònomes. Espanya, 2008-

2018 
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La població assalariada ha crescut més a Espanya (+3,3%) que a Catalunya (+3,1%). Així, a Espanya ha 

augmentat el pes de la població assalariada sobre el total d’individus ocupats (84,4% i +0,5pp), una 

evolució paral·lela a la que es produeix a Catalunya (84,8% i +0,5pp). 

La taxa de temporalitat de Catalunya (21,9% i +0,3pp) es manté per sota de la taxa espanyola (26,9% i 

+0,1pp) l’any 2018. Així, només la Comunitat de Madrid (19,9%) presenta una taxa de temporalitat infe-

rior a la de Catalunya. L’augment de la taxa de temporalitat ha estat destacat al País Basc (+1,4pp), 

 
49 Vegeu l’annex. 
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Navarra (+1,1pp) o Madrid (+0,9pp), comunitats que partien de taxes baixes en comparació amb la mit-

jana estatal. A l’altre extrem, és remarcable el descens de la taxa de temporalitat a Múrcia (-1,9pp) i, en 

menor mesura, Comunitat Valenciana (-0,8pp) i Illes Balears (-0,8pp). A diferència de la taxa de treball a 

temps parcial, la taxa de temporalitat ha disminuït durant la fase recessiva del cicle (2008-2013) i està 

augmentant durant la fase de recuperació (2013-2018), tant a Espanya com a Catalunya. No s’observen, 

però, grans diferències en l’evolució entre comunitats autònomes. Destaca, en tot cas, el diferencial entre 

Catalunya i la Comunitat de Madrid que es genera a partir dels anys 2011-2013 i que es manté fins al 

2018.50 

GRÀFIC III.1.G 17. Població assalariada amb contracte temporal (16-64 anys), per comunitats autònomes. Espa-

nya, 2008-2018 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA (INE). 

Població desocupada 

La població desocupada ha disminuït més a Catalunya (-13,8%) que a Espanya (-11,2%) i la taxa d’atur 

espanyola (15,4% i -2,0pp) és superior a la catalana (11,6% i -1,9pp). El descens de la població desocu-

pada a Catalunya ha estat dels cinc més intensos d’Espanya, només per darrere de Cantàbria (-22,6%), 

Galícia (-15,2%), Castella i Lleó (-15,0%) i Comunitat Valenciana (-14,7%). Així, tot i una certa convergèn-

cia de la taxa d’atur catalana amb les comunitats del nord de la península (Aragó, Navarra, País Basc o 

La Rioja), aquesta es manté a la banda alta de les comunitats autònomes del nord d’Espanya. Durant el 

període 2008-2018 la taxa d’atur va augmentar més a les regions del sud que a les septentrionals, on 

va retrocedir més la població en edat de treballar.51 Això és fruit d’un procés de divergència entre 2008 i 

2013 i un cert procés de convergència entre 2013 i 2018. 

 

 

 

 
50 Vegeu l’annex. 
51 Vegeu l’annex. 
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GRÀFIC III.1.G 18. Població aturada (16-64 anys), per comunitats autònomes. Espanya, 2008-2018 
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1.5.2. EUROPA52 

La població en edat de treballar s’ha comportat millor a Catalunya (+1,0%) que a la mitjana de la UE-28 

(-0,3%). De fet, el creixement de Catalunya és especialment alt si es compara amb els principals països 

europeus. En aquest sentit, la variació de la població en edat de treballar de Catalunya ha estat similar 

a la de països com Irlanda (+1,1%) o Suècia (+0,9%). 

El descens de la taxa d’activitat a Catalunya l’any 2018 ha sigut un fenomen relativament aïllat que 

només es produeix a Islàndia, Espanya, Grècia i Croàcia. A excepció d’Islàndia, aquests països partien de 

taxes més baixes que la de Catalunya l’any 2017. Així, doncs, la taxa d’activitat catalana es manté entre 

les més elevades d’Europa, per darrere d’Islàndia, Suïssa, Suècia, Països Baixos, Dinamarca, Estònia i 

Alemanya. 

A escala europea el creixement de la població ocupada a Catalunya se situa a la banda alta del conjunt 

de països europeus. 

La taxa d’ocupació a Catalunya es manté lleugerament per sobre de la mitjana de la UE-28, però lluny 

dels països del nord d’Europa, gairebé tots amb taxes d’ocupació pròximes al 75,0% o per sobre. L’any 

2018 les taxes d’ocupació han crescut arreu, a excepció d’Islàndia, que malgrat tot, manté la taxa d’ocu-

pació més elevada d’Europa amb el 85,1%. 

La taxa de treball a temps parcial catalana és baixa en comparació amb la UE-28 i disminueix exactament 

el mateix a la UE-28 que a Catalunya (-0,2pp). Al conjunt d’Europa es produeixen tímids augments i des-

censos de la taxa de treball a temps parcial, tot i que predominen els descensos. Així, Catalunya se situa 

lluny de països com Alemanya (26,8%), Àustria (27,3%), Suïssa (37,4%) o Països Baixos (50,1%), els 

països amb unes taxes més elevades.53 En canvi, la temporalitat a Catalunya se situa per sobre de la 

mitjana de la UE-28 i és dels llocs on aquesta ha augmentat l’any 2018, en un context dominat pels 

 
52 Vegeu l’annex per a més informació. 
53 Val a dir que, en aquests països, el percentatge de treballadors a temps parcial involuntari és baix, a diferència de Catalunya, on vora la 

meitat dels treballadors/ores a temps parcial ho són de forma involuntària. Si només es considera el treball a temps parcial involuntari, Catalu-

nya se situa al grup capdavanter, per darrera d’Itàlia, Espanya i França i per davant de Grècia o Suècia. 
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descensos. Així, l’economia catalana presenta una taxa de temporalitat pròxima a la dels Països Baixos 

(21,2%) o Portugal (22,0%) i inferior a la de Polònia (24,3%) o el conjunt d’Espanya (26,9%). 

Catalunya presenta una taxa d’atur elevada, només per darrera d’Espanya i Grècia i per davant d’Itàlia. 

Així, tot i que els descensos de les taxes d’atur són generalitzats arreu de la UE-28, els majors descensos 

es produeixen en aquells països que presentaven uns valors més elevats l’any 2017, fet que deriva en 

una certa convergència. 

1.5.2.1. ANÀLISI COMPARATIVA DE L’EVOLUCIÓ DELS PRINCIPALS AGREGATS DEL MERCAT 

DE TREBALL A LES REGIONS DELS QUATRE MOTORS PER A EUROPA54 

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). 

La població en edat de treballar creix a Roine-Alps (+0,6%) i Cataluna (+1,0%), es manté a Llombardia 

(+0,0) i retrocedeix lleugerament a Baden-Württemberg (-0,2%). Així mateix, el pes de la població ocupada 

a la indústria creix a Roine-Alps (+0,4pp) i Catalunya (+0,6pp), mentre que a les altres dues regions el 

pes d’aquesta es manté invariable. 

La població activa ha augmentat lleugerament a Baden-Württemberg (+0,3%), Catalunya (+0,3%) i Llom-

bardia (+0,2%), mentre que experimenta un creixement més acusat a Roine-Alps (+1,6%). Tot i ser la 

única que decreix, la taxa d’activitat catalana s’ha mantingut com la segona més elevada dels Quatre 

Motors, per darrera de la regió alemanya i per davant de la francesa. Val a dir, però, que des de l’any 

2011 la taxa a Catalunya s’ha desviat força a la baixa de la de Baden-Württemberg, amb la qual havia 

evolucionat en paral·lel entre el 2003 i el 2011. 

En canvi, la població ocupada a Catalunya ha crescut més que a les altres tres regions, on tot i així han 

experimentat creixements. Aquest increment ha fet que la taxa d’ocupació augmenti més a Catalunya 

que als altres territoris i, fins i tot, superi la taxa d’ocupació de Llombardia, que és la que presenta una 

taxa més baixa dels quatre motors (67,9% a Catalunya, per 67,7% a Llombardia). 

Catalunya concentra gairebé tants individus desocupats com Baden-Württemberg i Llombardia juntes, 

tot i el descens intens de la població aturada a Catalunya (només superat pel retrocés a Baden-Württem-

berg). Aquest descens ha servit per acostar la taxa d’atur catalana a la de les altres regions. Malgrat això, 

aquesta (11,6%) encara es troba lluny de les regions francesa (7,3%) i italiana (6,1%) i molt lluny de la 

taxa d’atur de la regió alemanya (2,5%). 

  

 
54 Vegeu l’annex per a més informació. 
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2. DEXPOLÍTIQUES D’OCUPACIÓ 

2.1. CONTEXT  

En desenvolupament del Pilar europeu de drets socials (PEDS)55 aprovat a finals de l’any passat, es revi-

sen les orientacions per a les polítiques d’ocupació, 56 que formen part de les directrius integrades per al 

creixement i l’ocupació que han servit per articular l’Estratègia Europa 2020 des que es va aprovar pel 

Consell Europeu l’any 2010. Les orientacions revisades se centren a impulsar la demanda de mà de 

treball; augmentar l’oferta de treball i millorar l’accés a l’ocupació, les capacitats i les competències; 

millorar el bon funcionament dels mercats laborals i l’eficàcia del diàleg social; i, finalment, promoure la 

igualtat d’oportunitats per a tots, fomentar la integració social i combatre la pobresa. 

També en desenvolupament del PEDS, el març de 2018 la Comissió Europea, dins el paquet d’equitat 

social, aprova la proposta de Reglament sobre la creació de l’Autoritat Laboral Europea,57 que té per 

objecte abordar els dos reptes següents: 

▪ Garantir a les persones i les empreses l’accés a informació fiable i serveis pràctics per facilitar la 

mobilitat laboral, inclosa la informació sobre oportunitats, normes i drets i obligacions en situacions 

transfrontereres. 

▪ Millorar la cooperació entre les autoritats nacionals, que també necessiten els instruments adequats 

per compartir informació, desenvolupar rutines de cooperació quotidiana, fer inspeccions conjuntes 

i concertades i resoldre possibles conflictes transfronterers de manera ràpida i eficaç. 

En l'àmbit europeu també s'ha de destacar l'Estratègia de la Unió Europea per a la joventut 2019-2027,58 

que entre els seus objectius destacats té el de garantir un mercat laboral accessible amb oportunitats 

que condueixin a ocupacions de qualitat per a tots els joves.  

L’estudi prospectiu anual sobre el creixement (EPAC)59 presenta les prioritats econòmiques i socials més 

urgents en les que la Unió Europea (UE) i els estats membres han de centrar la seva atenció durant el 

Semestre europeu.60 S’acompanya de l’informe conjunt sobre l’ocupació,61 que resumeix els esdeveni-

ments centrals en matèria social i d’ocupació a Europa i les mesures de reforma dels estats membres, 

en consonància amb les orientacions per a les polítiques d’ocupació i les prioritats de l’EPAC.  

Prenent com a punt de partida l'EPAC, el Programa nacional de reformes d’Espanya per a l’any 2018 

(PNR 2018)62 analitza els progressos assolits i manifesta que la prioritat és consolidar la tendència posi-

tiva de les mesures adoptades els darrers anys sobre la creació d’ocupació. Agrupa en els blocs següents 

 
55 Aprovat a la Cimera social de Goteborg el 17 de novembre de 2017. Consulta a https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/fi-

les/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_es.pdf. 
56 Decisió (UE) 2018/1215 del Consell, de 16 de juliol de 2018, relativa a les orientacions per a les polítiques d’ocupació dels estats membres.  

DOUE de 05.09.2018.  
57 Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel que es crea l’Autoritat Laboral Europea. 13.03.2018. COM (2018) 131 final. 

El Consell acorda la seva posició el 16.12.2018 i la Comissió Europea, el Parlament Europeu i el Consell arriben a un acord provisional el 

14.02.2019.  
58 Resolució del Consell de la Unió Europea i els representants dels Governs dels estats membres, reunits en el Consell, sobre un marc per a la 

cooperació europea en l’àmbit de la joventut: l’Estratègia de la Unió Europea per a la joventut 2019-2027. DOUE C 456, de 18.12.2018 

Té el seu origen en la Comunicació de la Comissió Europea de 24.5.2018 titulada Involucrar, connectar i capacitar els joves: una nova Estratègia 

de la UE per a la joventut. 
59 Aprovat el novembre de 2017. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Banc Central Europeu, al Comitè Econòmic i 

Social Europeu, al Comitè de les Regions i al Banc Europeu d’inversions. Estudi prospectiu anual sobre el creixement 2018. COM (2017) 690 

final. 
60 El Semestre europeu és, des de l’any 2010, el mecanisme de coordinació de les polítiques econòmiques i financeres dels estats membres, 

que s’han d’ajustar als objectius i normes acordats a escala de la Unió Europea (UE). 
61 Consulta a http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14812-2017-INIT/en/pdf.  
62 Consulta a http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/Progreform.pdf.  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1215&from=es
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/1216/publication/191396/attachment/090166e5b9800653
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2018/12/06/european-labour-authority-council-agrees-its-position/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-844_es.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=EN
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14826-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14826-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14812-2017-INIT/en/pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/Progreform.pdf
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les mesures que s’han de prendre en el marc del diàleg social: creació d’ocupació i foment de la contrac-

tació indefinida; racionalització dels sistemes de suport a les persones en situació d’atur;63 millora de la 

coordinació i eficiència de les polítiques actives d’ocupació;64 i formació dels treballadors, garantia juvenil 

i digitalització. Més endavant en aquest apartat s’analitza com s’han anat concretant aquestes mesures. 

A la vista del PNR 2018, el Consell de la Unió Europea formula recomanacions específiques a Espanya.65 

En matèria d’ocupació li indiquen que prengui mesures el 2018 i 2019 amb la finalitat d’afavorir la tran-

sició cap a contractes indefinits i de garantir que els serveis socials i d’ocupació tinguin capacitat per 

donar suport eficaçment als demandants d’ocupació, en particular a través d’una cooperació millor amb 

les empreses.66  

A continuació s'analitzen les mesures aprovades en l’àmbit estatal seguint les previsions del PNR 2018 

en matèria de polítiques d’ocupació, en un context polític marcat pel canvi de Govern conseqüència de 

la moció de censura plantejada el 31.05.2018:67 

Modificacions en el sistema de prestacions d’atur i compromís de racionalització 

El PNR 2018 preveu la revisió dels programes extraordinaris complementaris de la protecció d’atur per 

augmentar-ne l’eficàcia i adequar-los al repartiment competencial entre Estat i comunitats autònomes, 

d’acord amb la jurisprudència constitucional.  

Mentre continua pendent la revisió dels programes complementaris de protecció d'atur adreçats a per-

sones en situació d'atur de llarga durada, la Llei de pressupostos generals per a l'Estat per a l'any 2018 

regula el subsidi extraordinari d'atur.  

La Llei 6/2018 de pressupostos generals per a l’Estat per a l’any 2018, 68 aprovada després del canvi de 

Govern,69 constata la necessitat de reordenar els diversos programes de requalificació professional per 

a persones que hagin esgotat la protecció d’atur.70 Atès que el 30 d’abril de 2018 havia finalitzat la 

 
63 Preveu la revisió dels programes extraordinaris complementaris de la protecció d’atur, per augmentar-ne l’eficàcia i adequar-los al repartiment 

competencial entre Estat i comunitats autònomes, d’acord amb la jurisprudència constitucional. Els objectius són millorar la cobertura de la 

protecció; optimitzar la complementarietat entre els programes autonòmics i estatals i contribuir a l’ocupabilitat dels treballadors, especialment 

dels que tenen més problemes d’inserció laboral. 
64 Tenint com a eix vertebrador l’Estratègia espanyola d’activació per a l’ocupació 2017-2020, concretada pel Pla anual de política d’ocupació 

de 2018, al qual es fa referència més endavant. Preveu també la implementació de la cartera comuna de serveis. 
65 Recomanació del Consell de 13 de juliol de 2018 relativa al Programa nacional de reformes de 2018 d’Espanya i per la qual s’emet un 

dictamen del Consell sobre el Programa d’estabilitat de 2018 d’Espanya. DOUE C núm.320, de 10.09.2018.  
66 A la vista del PNR 2018, la Comissió Europea ha elaborat una proposta de recomanacions, que ha d’aprovar el Consell el proper mes de juliol. 

La Comissió Europea constata que l’ocupació ha seguit creixent i que la taxa d’atur, tot i que continua disminuint, és una de les més altes de la 

Unió Europea i es manté molt per damunt dels nivells anteriors a la crisi, especialment pel que fa a l’atur juvenil i l’atur de llarga durada. Constata 

també que millora lentament l’eficàcia de la capacitat dels serveis socials i dels serveis públics d’ocupació per donar suport personalitzat tant 

a les persones en situació d’atur de llarga durada com a les persones joves. Així mateix, constata que els sistema d’incentius a la contractació 

és fragmentat i no se centra de forma efectiva en el foment de la contractació indefinida. 

A la vista de l’anàlisi feta, es recomana a Espanya garantir la capacitat dels serveis socials i d’ocupació per donar suport eficaçment als deman-

dants d’ocupació, en particular a través d’una millor cooperació amb els empresaris; afavorir la transició cap a contractes indefinits; millorar el 

suport a les famílies i abordar les llacunes en la cobertura dels sistemes de renda mínima garantida, simplificant la multiplicitat de sistemes 

nacionals i reduint les disparitats en les condicions d’accés als sistemes autonòmics.  

En l’informe per país de febrer de 2019 el Consell d’Afers Econòmics i Financers assenyala que el quadre d’indicadors que acompanya el PEDS 

continua assenyalant reptes a Espanya. S’indica que la sòlida recuperació econòmica i la creació d’ocupació han contribuït a una reducció més 

veloç que la mitjana de la UE en les taxes d’atur i d’atur de llarga durada. No obstant això, s’assenyala que la taxa d’ocupació continua essent 

molt inferior a l’anterior a la crisi i a la mitjana de la UE. Consulta a https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-se-

mester-country-report-spain_es.pdf. 
67 Consulta a https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/02/pdfs/BOE-A-2018-7400.pdf.  
68 Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018. BOE núm. 161, de 04.07.2018. 
69 Consulta a http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7575.pdf. Amb la reestructuració del Govern, el Ministeri d’Ocupa-

ció i Seguretat Social passa a denominar-se Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Reial decret 355/2018, de 6 de juny, pel que es 

reestructuren els departaments ministerials. BOE núm. 138, de 07.06.2018.  
70 El Reial decret llei 14/2017 establia el compromís de revisar, en el marc del diàleg social i amb les comunitats autònomes, els diferents 

programes que complementaven la protecció d’atur amb l’objectiu de reordenar-los i adaptar-los plenament al marc constitucional vigent, mi-

llorar les condicions de protecció de les persones desocupades, la seva eficàcia perquè els beneficiaris recuperin l’ocupació i evitar distorsions 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(08)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0910(08)&from=ES
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-spain_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/02/pdfs/BOE-A-2018-7400.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268-C.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7575.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7575.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7575.pdf
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vigència del PAO (Programa d’activació per a l’ocupació) i del PREPARA (Programa de requalificació pro-

fessional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació), la Llei 6/2018 incorpora un 

subsidi extraordinari d’atur, amb efectes retroactius, per protegir el col·lectiu de persones en situació 

d’atur de llarga durada.71 Aquest nou subsidi té per objectiu no deixar desprotegides les persones que 

potencialment podrien participar en el PREPARA i el PAO que el 30.04.2018 van deixar d’admetre nous 

beneficiaris perquè no s’havien prorrogat, així com per la necessitat que el Govern i els interlocutors 

socials disposessin d’un termini de temps suficient per abordar, en el marc del diàleg social, una modifi-

cació de la protecció d'atur de nivell assistencial, per racionalitzar i simplificar el sistema actual. 

Poden ser beneficiàries del subsidi extraordinari d’atur les persones en situació d’atur inscrites com a 

demandants d’ocupació que hagin esgotat el subsidi d’atur, tinguin la consideració de persones en situ-

ació d’atur de llarga durada i hagin consumit qualsevol de les ajudes econòmiques que s’han anat gene-

rant vinculades a rendes actives d’inserció o a programes de requalificació professional. 

Aquest nou subsidi tenia inicialment una vigència de sis mesos a partir del 5.07.2018 i se’n preveia la 

pròrroga automàtica fins que la taxa d’atur se situés per sota del 15% segons la darrera EPA anterior a 

la data de pròrroga. Atès que, per primera vegada des de 2008, la taxa d’atur a Espanya baixa del 15% 

(14,55 % segons EPA 3er trimestre 2018), a través del Reial decret llei 28/201872 s’elimina el caràcter 

temporal del subsidi extraordinari d’atur73 i, paral·lelament, es reitera el compromís de presentar un nou 

model de protecció per desocupació assistencial en els quatre primers mesos de 2019 que substitueixi 

el model complex, dispers i ineficaç fins ara vigent.74 La convocatòria d’eleccions estatals, celebrades el 

28.04.2019, deixa en suspens aquest compromís. 

A través del Reial decret llei 8/201875 es modifica la regulació del PAO per permetre que, en els supòsits 

de baixa temporal, es pugui produir la reincorporació fins que conclogui el desenvolupament del pro-

grama, atès que aquestes persones tampoc no es poden beneficiar del subsidi extraordinari d’atur intro-

duït per la Llei 6/2018.  

La Llei 6/201876 també modifica la Llei d’ocupació per tal d’adequar-la a la Sentència del Tribunal Cons-

titucional (STC) 272/2015, que declara nul l’incís que atribuïa al Servei Públic d’Ocupació Estatal la com-

petència per sancionar dues infraccions: la que consistia a no facilitar la informació necessària per ga-

rantir la recepció de les notificacions de l’entitat gestora de prestacions d’atur i la relativa a no complir 

el requisit d’estar inscrit com a demandant d’atur. L’STC considera que no tenen relació directa amb la 

gestió econòmica de la Seguretat Social, sinó que es refereixen a facultats de supervisió de competència 

autonòmica.  

 
en la compatibilitat entre els programes autonòmics i estatals. En compliment d'aquest compromís, el 21 de març de 2018 el Ministeri presenta 

als interlocutors socials la “renda complementària d’atur de la Seguretat Social” amb la finalitat de donar resposta a la finalització de la vigència 

dels programes PREPARA i PAO. La proposta del Govern que pretenia fusionar la renda activa d’inserció, el PAO i el PREPARA, no va comptar 

amb el vistiplau dels agents socials, que alertaven que no responia a la necessitat de reformar la protecció d’atur en conjunt ja que només 

abordava parcialment la reforma de la protecció assistencial i representava un enduriment dels requisits d’accés, una reducció de la seva 

durada i no millorava les quanties de les prestacions, entre altres aspectes. Consulta a http://www.ccoo.es/noticia:293554--El_Gobierno_pre-

senta_una_propuesta_de_cobertura_al_desempleo_apresurada_e_incompleta i http://www.ugtcatalunya.cat/FESMC/valoracio-atur-abril-

2018-la-ugt-denuncia-que-a-catalunya-es-fan-cada-mes-entre-33-i-26-milions-dhores-extres-no-remunerades-que-podrien-generar-entre-21-

000-i-26-000-llocs-de-treball/.  

A aquest context s’ha de sumar la Proposició de llei sobre protecció d’atur70 presentada pel Grup Parlamentari Confederal d’Unidos Podemos-

En Comú Podem-En Marea i que el Congrés accepta tramitar el 29.05.2018. Aquesta iniciativa introdueix modificacions diverses en el conjunt 

del sistema de protecció d’atur però queda amb la fi de la legislatura per la convocatòria d’eleccions estatals. 

71 Disposició final 40. cinc de la Llei 6/2018 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018. BOE núm. 161, de 04.07.2018. S’incorpora 

una nova disposició addicional 27 i la disposició transitòria 30ª a l’LGSS. 

72 Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, 

laboral i d’ocupació. BOE núm. 314, de 29.12.2018. Convalidat per Acord de convalidació, per Resolució de 22 de gener de 2019. 

73 A aquestes efectes es deroga l’apartat 7 de la disposició addicional vint-i-setena del text refós de la Llei general de la Seguretat Social. 
74 Exposició de motius del Reial decret llei 28/2018. 

75 Reial decret llei 8/2018 de 3 d’agost pel que es modifica el Reial decret llei 16/2014 pel que es regula el Programa d’activació per a 

l’ocupació. BOE núm. 188, de 04.08.2018. 
76 La disposició final 35ª de la Llei 6/2018 modifica l’article 41 de la Llei d’ocupació, relatiu a les obligacions de les persones beneficiàries de 

prestacions i subsidis d’atur d’inscriure’s com a demandants d’ocupació i subscriure el compromís d’activitat. 

http://www.ccoo.es/noticia:293554--El_Gobierno_presenta_una_propuesta_de_cobertura_al_desempleo_apresurada_e_incompleta
http://www.ccoo.es/noticia:293554--El_Gobierno_presenta_una_propuesta_de_cobertura_al_desempleo_apresurada_e_incompleta
http://www.ugtcatalunya.cat/FESMC/valoracio-atur-abril-2018-la-ugt-denuncia-que-a-catalunya-es-fan-cada-mes-entre-33-i-26-milions-dhores-extres-no-remunerades-que-podrien-generar-entre-21-000-i-26-000-llocs-de-treball/
http://www.ugtcatalunya.cat/FESMC/valoracio-atur-abril-2018-la-ugt-denuncia-que-a-catalunya-es-fan-cada-mes-entre-33-i-26-milions-dhores-extres-no-remunerades-que-podrien-generar-entre-21-000-i-26-000-llocs-de-treball/
http://www.ugtcatalunya.cat/FESMC/valoracio-atur-abril-2018-la-ugt-denuncia-que-a-catalunya-es-fan-cada-mes-entre-33-i-26-milions-dhores-extres-no-remunerades-que-podrien-generar-entre-21-000-i-26-000-llocs-de-treball/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11134-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11134-C.pdf
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Així mateix, la Llei 6/2018 precisa l’abast del compromís d’activitat regulat a la Llei d'ocupació,77 que 

requereix la cerca activa d’ocupació. La cerca activa d’ocupació es defineix com el conjunt d’accions 

encaminades tant a la posada en pràctica d’estratègies de cerca d’ocupació com a la millora de l’ocupa-

bilitat amb objecte que la persona demandant d’ocupació incrementi les seves possibilitats d’inserció i/o 

de millora de la seva situació en el mercat laboral. L’acreditació correspon al beneficiari de la prestació 

o subsidi d’atur davant del servei públic d’ocupació competent, que haurà de conservar la justificació 

documental aportada per a la posterior fiscalització i el seguiment. 

La comunicació de la cerca activa d’ocupació es fa pels serveis públics d’ocupació competents a través 

de mitjans electrònics, essent la via adequada el sistema d’informació dels serveis públics d’ocupació 

(SISPE). Per acord del Comitè de Direcció del SISPE s’han de fixar les condicions de l’acreditació del 

compromís d’activitat i la seva certificació, formalitzant-se a través de Resolució del Director General del 

Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

La Llei 6/2018 també modifica el règim d’incompatibilitats de les prestacions d’atur78 indicant que la 

prestació i el subsidi d’atur són compatibles amb la percepció de qualsevol tipus de rendes mínimes, 

salaris socials o ajuts anàlegs d’assistència social concedides per qualsevol Administració pública, sense 

perjudici del seu còmput a efectes del compliment dels requisits de carència de rendes o d’existència de 

responsabilitats familiars, exigits en la regulació del subsidi d’atur per l’article 275 del text refós de la 

Llei general de la Seguretat Social (LGSS). 

Mesures dirigides a la població jove 

El PNR 2018 preveu l’aprovació de l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació jove 2017-2020 per millorar 

la coordinació o efectivitat de les polítiques actives dirigides a la inserció laboral dels joves i preveu també 

continuar impulsant la Garantia juvenil.  

La disposició addicional 120ª de la Llei 6/2018 regula, amb vigor a partir del 4.08.2018, una ajuda 

econòmica d’acompanyament dirigida a activar i inserir aquells joves menors de 30 anys amb nivells 

formatius baixos, que participin en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i iniciïn una acció formativa 

a través d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge que els permeti adquirir competències profes-

sionals. Com un incentiu addicional, la disposició addicional 121ª estableix una bonificació específica en 

les quotes empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social per incentivar la conversió en 

indefinits dels contractes per a la formació i l’aprenentatge subscrits amb joves que hagin percebut 

l’ajuda econòmica d’acompanyament esmentada. 

El Reial decret llei 28/2018 deroga aquestes mesures després de detectar que aquesta ajuda d’acom-

panyament no ha resultat eficaç, tant pel nombre de sol·licituds presentades fins a la data com per la 

tergiversació que ha introduït en el marc de les relacions laborals de les empreses, que porta a la situació 

paradoxal de reconèixer un salari més alt als aprenents acollits a aquesta mesura respecte dels qui 

tutelen la seva activitat professional. Com a mesura transitòria, la disposició transitòria 8ª preveu que 

els que ja ho tinguessin reconegut o ho haguessin sol·licitat i encara no se’ls hagués reconegut, poden 

percebre l’ajuda fins a la finalització del contracte al qual es vincula la concessió. 

La disposició final 1ª del Reial decret llei 28/2018 modifica la disposició addicional 10ª de l’Estatut dels 

treballadors i reinstaura79 la capacitat dels convenis col·lectius d’establir jubilacions obligatòries per edat 

vinculada a objectius de política d’ocupació. Es permet rejovenir plantilles, atès que els contractes extin-

gits s’han de reemplaçar, en certes condicions legals, per noves contractacions de desocupats o per 

 
77 La Llei 6/2018 incorpora un nou apartat 5 a l’article 41 de la Llei d’ocupació. 
78 La disposició final 40ª de la Llei 6/2018 dona nova redacció a l’article 282.2 LGSS. 
79 Fins a aquesta norma, la disposició addicional 10ª de l'Estatut dels treballadors considerava nul·les i sense efectes aquest tipus de clàusula. 
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transformacions de temporals en indefinits o de treballadors contractats a temps parcial per contracta-

cions a temps complet. És a dir, no es tracta d’una possibilitat indiscriminada, sinó de reconèixer una 

capacitat convencional sotmesa a condicions de política d’ocupació a les empreses o sectors que assu-

meixin aquesta estratègia. Atesa l’exposició de motius del Reial decret llei 28/2018, la introducció 

d’aquesta mesura intenta donar resposta a la situació de l’ocupació jove a Espanya, amb una taxa de 

desocupació en el col·lectiu de menors de 30 anys superior al 25%, enfront del 14,55% de la taxa d’atur 

general. 

L’habilitació per a l’establiment d’una edat de jubilació obligatòria convencional s’alinea amb altres me-

sures adoptades pel Govern, en particular amb el Pla de xoc per l’ocupació jove 2019-2021, aprovat per 

l’Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre de 2018, que inclou l’impuls dels programes de for-

mació i transmissió de coneixement a través del contracte de relleu.  

Objectius dels Pla de xoc per l'ocupació jove 2019-2021 

- Establir un marc laboral de qualitat en l’ocupació i la dignitat en el treball. 

- Fer protagonistes les persones joves del seu procés d’inserció laboral i qualificació. 

- Incrementar la qualificació i la inserció laboral a les persones joves dotant-los de més competències professio-

nals, superant la bretxa tecnològica i la segregació, tant en la selecció d’itineraris formatius com en el mercat 

laboral. 

- Afavorir el desenvolupament d’un nou model econòmic basat en la sostenibilitat social, la productivitat i el valor 

afegit. 

- Prestar una atenció adequada i individualitzada dotant els serveis públics d’ocupació dels mitjans i recursos. 

- Eliminar la segregació horitzontal i la bretxa salarial de gènere, per a la qual cosa és necessari desenvolupar 

una formació específica en igualtat d’oportunitats entre dones i homes per eliminar biaixos de gènere. 

- Combatre l’efecte desànim de les persones joves que no busquen ocupació perquè creuen que no la trobaran. 

 

El Pla de xoc estableix que es prestarà especial atenció a col·lectius especialment vulnerables (migrants, 

persones en situació d'atur de llarga durada, abandonament escolar, persones amb discapacitat, etc.). 

Les mesures incloses en aquest Pla de xoc per l’ocupació jove entronquen amb l’Objectiu 8 dels objectius 

de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 (Treball decent i creixement econòmic). El Pla engloba 

50 mesures, dividides en els eixos següents: Orientació; Formació; Oportunitats d’ocupació; Igualtat 

d’oportunitats en l’accés a l’ocupació; Emprenedoria; Millora del marc institucional. 

Tant l'habilitació de l'establiment via conveni col·lectiu de la jubilació per compliment de l'edat ordinària 

com la referència al contracte de relleu formen part del IV Acord per a l'ocupació i la negociació col·lectiva 

subscrit el juliol.80 Aquest Acord, a més de prorrogar l'anterior, concreta acords bipartits que han de ser 

desenvolupats en l'àmbit tripartit. A més dels referits acords, n'hi ha sobre formació i qualificació profes-

sional. D’altra banda, l’Acord interprofessional de Catalunya per als anys 2018-202081 també inclou la 

 
80 Resolució de 17 de juliol de 2018, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el IV Acord per a l'ocupació i la negociació 

col·lectiva. BOE núm. 173, de 18.07.2018. Subscrit entre la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), la Confederació 

Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME), les confederacions sindicals de Comissions Obreres (CCOO) y Unió General de Treballadors 

(UGT). 
81 Resolució TSF/2053/2018, de 4 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord interprofessional de Catalunya 

per als anys 2018-2020. DOGC núm. 7702, de 07.09.2018. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10096.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7702/1693384.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7702/1693384.pdf
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referència al contracte de relleu com a instrument apropiat per abordar renovacions de plantilla i possi-

bles reestructuracions, per la qual cosa és convenient el seu impuls mitjançant la negociació col·lectiva. 

Les organitzacions signants insten a establir un marc de diàleg per assolir un acord en matèria de forma-

ció professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral que contribueixi a proporcionar competències, conei-

xements i pràctiques necessaris per millorar la qualificació professional, atenent les necessitats del teixit 

productiu i que afavoreixi la productivitat i competitivitat de les empreses.  

Així mateix, assumeixen el compromís d'impulsar una reforma de l'actual marc legal per, entre d'altres, 

reforçar el caràcter laboral, definir millor les tasques i funcions dels interlocutors socials, administracions 

públiques i entitats de formació; assegurar de forma efectiva el seu finançament i reanualització auto-

màtica dels excedents; obrir el sistema a nous  procediments d'assignació de recursos; augmentar la 

seguretat jurídica dels usuaris del sistema; simplificar els mecanismes d'impartició i justificació de les 

accions formatives, millorant així la confiança de les empreses i treballadors que hi participen. Així ma-

teix, s'estableix que s'ha d'analitzar la situació actual de l'economia submergida a Espanya i acordar un 

pla director per reduir-la, ja sigui a través de modificacions normatives o negociació col·lectiva.  

Millora de l’efectivitat de les polítiques actives d’ocupació i coordinació dels agents del Sis-

tema Nacional d’Ocupació 

Una altra de les línies de treball proposades al PNR 2018 és la millora de l’efectivitat de les polítiques 

actives d’ocupació i la coordinació dels diferents agents del Sistema Nacional d’Ocupació. Per assolir-ho, 

el PNR preveu la implementació del Pla anual de política d’ocupació per a 2018 (en endavant PAPE), 

aprovat el 27.3.2018.82  

El PAPE estableix els objectius (4 clau, 5 estratègics i 25 estructurals agrupats en 6 eixos d’actuació) a 

assolir el 2018 en el conjunt de l’Estat i en cadascuna de les comunitats autònomes, que es corresponen 

amb l’Estratègia espanyola d’activació per a l’ocupació 2017-2020.83 L’avaluació del compliment 

d’aquests objectius es fa a partir d’un conjunt de 27 indicadors. 

El PAPE 2018 conté els serveis (accions de caràcter més continuat) i programes (actuacions concretes) 

de polítiques actives d'ocupació que es proposen dur a terme les comunitats autònomes i el Servei Públic 

d'Ocupació Estatal. Amb caràcter general, es fa una descripció de cada mesura indicant el cost (en algu-

nes ocasions no es quantifica), col·lectiu destinatari, font de finançament, naturalesa econòmica de la 

despesa i instrument jurídic (subvenció, gestió directa, etc.).  

Els pressupostos generals de l'Estat destinen 5.716 M€ a la política de foment de l'ocupació, dels quals 

2.126,1 M€ seran gestionats per les comunitats autònomes, el 3,3% més que l'any anterior... 

Atès que el Pla anual de polítiques d’ocupació per a 2018 s’aprova estant prorrogats els pressupostos 

generals, l’import inicialment destinat a finançar l’execució de polítiques d’activació per a l’ocupació és 

equivalent a l’import de 2017, excepte les quantitats destinades a regularitzar els deutes amb l’OCDE, 

que no es poden prorrogar. En conseqüència, la dotació pressupostària inicial del Pla anual de polítiques 

d’ocupació per a 2018 ha estat de 5.574,9 M€.  Amb posterioritat, però, la Llei de pressupostos generals 

de l’Estat per a 2018, aprovada després del canvi de Govern, destina 5.716,1M€ al foment de l’ocupació. 

D’aquests, 3.374 M€ es destinen a foment de la inserció i estabilitat laboral (el 0,7% més que l'any 

anterior), i 2.331 M€ a formació professional per a l’ocupació (el 9,1% més que l'any anterior).  

 
82 Resolució de 28 de març de 2019, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació, per la que es publica l’Acord del Consell de Ministres de 27 de març 

de 2018 pel qual s’aprova el Pla anual de política d’ocupació per a 2018, segons l’establert a l’article 11.2 del text refós de la Llei d’ocupació, 

aprovada pel Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre. BOE núm. 77, de 29.03.2018. 
83 En l’anterior edició de la Memòria es detallen tots els objectius de l’Estratègia espanyola d’activació per a l’ocupació. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4390.pdf
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Per al conjunt del Servei Públic d’Ocupació Estatal, la Llei de pressupostos generals preveu un pressupost 

de 23.606 M€, l’1,6% inferior a l’any anterior. D’aquest import, 17.702 M€ es destinen a prestacions 

d’atur, el 3,4% menys que el 2017, i la resta a polítiques actives d’ocupació, tal com s’ha analitzat. Atès 

l'avanç de liquidació,84 s'han reconegut obligacions per import de 22.908 M€, que equivalen al 97% del 

pressupost. 

El finançament d’aquest import es fa principalment a càrrec de les quotes d’atur (20.471 M€). Altres 

fonts destacables d'ingressos són la quota de formació professional per a l’ocupació (2.012 M€), les 

aportacions de la Unió Europea (425 M€) i la quota per cessament d'activitat (14 M€). Enguany cal des-

tacar la gairebé eliminació de l’aportació de l’Estat (que passa de 1.634,6 M€ l'any 2017 a 55 M€ l'any 

2018). 

L'any 2018, dels 5.716,1 M€ destinats a la política de foment de l'ocupació, a les comunitats autònomes 

els correspon la gestió de 2.126,1 M€, el 3,3% més que l’any anterior.85  

Aquest import es distribueix entre les comunitats autònomes a partir dels criteris següents: el 50% en 

funció del grau de compliment dels objectius fixats al Pla anual de política d’ocupació de l’any 201786 i 

el 50% restant s’assigna entre les diferents comunitats autònomes en funció de la seva importància 

relativa l’any 2017, aplicant els percentatges acordats.87   

...De l'import destinat a foment de l'ocupació que han de gestionar les comunitats autònomes, a Catalu-

nya li correspon gestionar 353,6 M€, el 9,5% més que l'any 2017. 

Aplicats els criteris de distribució descrits, a Catalunya li ha correspost gestionar 353,6 M€ com a conse-

qüència de la distribució aprovada per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals, el 9,5% més 

que el 2017. 

 
84 Consulta a http://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Proyecto/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_19_A_GR4.PDF, pàgina 32. 
85 Tot i que l’apartat 7. Finançament del Pla anual de polítiques d’ocupació establia que l’import era de 2.018,1M€, la distribució final és 

superior. Enguany la distribució s’acorda a través de les dues ordres següents: Ordre ESS/658/2018, de 18 de juny, per la que es distribueixen 

territorialment per a l’exercici econòmic de 2018, 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, incloent aquelles destinades a l’execució del Programa d’acció 

conjunt per a la millora de l’atenció a les persones aturades de llarga durada. BOE núm. 149, de 20.06.2018 en compliment de l’acord del 

Consell de Ministres del 4.5.2018, que quantifica en 2.055,1 M€ l’import a gestionar per les comunitats autònomes i  Ordre TMS/910/2018, 

de 31 d’agost, per la qual es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic de 2018, per a la seva gestió per les comunitats autònomes 

amb competències assumides, subvencions addicionals de l’àmbit de les polítiques actives finançades amb càrrec als pressupostos generals 

de l’Estat. BOE núm. 214, de 04.09.2018.  
86 El grau de compliment es determina a través dels indicadors establerts a l’annex I.1.b de l’Ordre TMS/658/2018. 
87 D’acord amb l’annex I1.a de l’Ordre ESS/658/2018, el percentatge corresponent a Catalunya és el 16,6%. 

http://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Proyecto/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_19_A_GR4.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12156.pdf
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TAULA III.2.T 1 Import de les subvencions en l’àmbit laboral finançades a càrrec dels pressupostos generals de 

l’Estat, gestionades per les comunitats autònomes, 2018 

  Espanya Catalunya 

Catalunya     

2017-2018 % 

Orientació professional 109.152.200 18.157.695 

-18,1 Orientació professional per a persones en situació 

d’atur de llarga durada 
206.600.000 34.368.339 

Oportunitats d'ocupació 419.269.710 69.746.387 14,4 

Foment de la igualtat d’oportunitats en l'ocupació 750.000 124.764 6,8 

Emprenedoria 27.073.080 4.503.663 5,7 

Flexibilitat: formació i requalificació 117.637.390 19.569.224 499,6 

Agències de col·locació 34.400.000 5.722.511 

-30,4 Agències de col·locació per a persones en situació 

d’atur de llarga durada 
51.400.000 8.550.497 

Formació professional per a l’ocupació 1.099.827.340 182.958.387 14,1 

Iniciatives dirigides prioritàriament a persones en 

situació d’atur 
683.876.300 113.763.026 11,3 

Accions de caràcter extraordinari a la xarxa pública 

de centres de formació 
22.072.490 3.671.851   

Iniciatives dirigides prioritàriament a persones ocu-

pades 
129.645.930 21.567.320 15,1 

Programes públics ocupació i formació 264.232.620 43.956.190 11,5 

Modernització dels serveis públics d’ocupació 60.000.000 9.981.125 6,8 

TOTAL 2.126.109.720 353.682.592 9,5 

Unitat: euros i percentatges. 

Font: Ordre TMS/658/2018 i Ordre TMS/910/2018. 

 

També amb l'objectiu de millorar l'efectivitat de les polítiques d'ocupació i la coordinació dels agents del 

Sistema Nacional d'Ocupació s’aprova la Guia tècnica de referència per al desenvolupament dels proto-

cols de la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional d’Ocupació88 com a document que ajudi a les 

comunitats autònomes a implantar la cartera comuna, proporcionant un marc de referència comú, com-

partit per tots els agents del Sistema Nacional d’Ocupació. 

Altres mesures  

El descens de la taxa d’atur per sota del 15% no afecta només la vigència del subsidi extraordinari d’atur. 

Afecta també altres mesures que condicionaven la seva aplicació a la disminució de la taxa d’atur per 

sota del 15% esmentat. Així, el Reial decret llei 28/2018 deroga la regulació del contracte indefinit de 

suport als emprenedors;89 deroga la possibilitat de subscriure contractes per a la formació i l’aprenen-

tatge amb treballadors d’entre 25 i menors de 30 anys. Per tant, torna a ser aplicable el límit màxim 

d’edat de l’article 11.2.a) del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors (més de 16 i menors de 

 
88 Ordre ESS/381/2018, de 10 d’abril, per la que s’aprova la Guia tècnica de referència per al desenvolupament dels protocols de la cartera 

comuna de serveis del Sistema Nacional d’Ocupació. BOE núm. 91, de 14.04.2018.  
89 Article 4 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, i l’apartat 2 de la seva disposició transitòria 

9ª. 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5106.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5106.pdf
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25 anys)90 i, finalment, es deroguen les mesures establertes als articles 9 a 13 i a la disposició transitòria 

primera de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixe-

ment i de la creació d’ocupació, que afecten els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació 

formativa; a la contractació indefinida d’un jove per microempreses i empresaris autònoms; als incentius 

a la contractació en nous projectes d’emprenedoria jove; al contracte de primera ocupació jove (contrac-

tes temporals amb joves en situació d’atur menors de 30 anys que no tinguin experiència laboral o amb 

experiència laboral inferior a 3 mesos); als incentius als contractes en pràctiques91 i a  tots els incentius 

anteriors quan es facin amb persones joves menors de 35 anys que tinguin reconegut un grau de disca-

pacitat igual o superior al 33%.92  

S’introdueixen les disposicions transitòries necessàries per mantenir la vigència d’aquells contractes que 

s’hagin subscrit amb anterioritat a l’1.1.2019 a l’empara de la normativa vigent en el moment de la seva 

subscripció. Els celebrats entre el 15.10.2018 (data de la publicació de l’EPA 3T) i l’1.1.2019 també es 

consideren plenament vàlids.  

Per lluitar contra la precarietat en l’ocupació, el Reial decret llei 28/2018 modifica l’article 151 de l’LGSS 

per elevar fins al 40% l’increment de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comu-

nes dels contractes temporals la durada efectiva dels quals sigui igual o inferior a cinc dies. Aquest in-

crement no és aplicable als treballadors inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte 

d’altri agraris. Aquesta mesura té incidència en els ingressos del sistema de la Seguretat Social, ja que 

implica una recaptació més gran i pot desincentivar que l’empresari recorri a aquest tipus de contractes.  

Aquest increment en la cotització va lligat a una millora de la protecció social d’aquests treballadors, 

mitjançant la introducció d’un nou article 249 bis en l’LGSS conforme al qual cada dia treballat es consi-

dera com 1,4 dies de cotització als efectes del còmput de períodes requerits per causar dret a prestaci-

ons de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, maternitat i paterni-

tat i cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. Aquest coeficient no s’aplica als con-

tractes a temps parcial, de relleu a temps parcial i fix discontinu. 

El Reial decret llei 28/2018 redueix de 35 a 20 el nombre mínim de jornades reals cotitzades necessà-

ries per accedir al subsidi per desocupació i a la renda agrària a les províncies de Màlaga, Sevilla i Cadis 

per pal·liar les dificultats d’acreditació, ateses les pluges torrencials produïdes i els desbordaments de 

torrents dels dies 18, 19, 20 i 21 d’octubre de 2018. La mesura també és aplicable als treballadors que, 

residents en Andalusia, no resideixin a les províncies de Sevilla, Cadis o Màlaga, sempre que acreditin 

que han dut a terme jornades agràries en aquestes províncies. 

En relació amb els contractes per a la formació i l’aprenentatge, a banda del que s’ha analitzat sobre 

l’edat màxima, s’incorpora la cobertura de la contingència per atur als contractes de formació i aprenen-

tatge subscrits amb alumnes treballadors en programes públics d’ocupació i formació, amb inclusió ex-

pressa dels programes d’escoles taller, cases d’ofici i tallers d’ocupació.93 Els contractes subscrits amb 

anterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 28/2018 i les seves pròrrogues es regeixen per la 

normativa a l’empara de la qual es van concertar inicialment (DT 5ª RDL 28/2018). 

El Reial decret llei 28/2018 modifica l’article 249.2 LGSS, substituint les especialitats en matèria de 

cotització dels contractes fets amb alumnes treballadors de programes d’escoles taller, cases d’oficis i 

 
90 Disposició derogatòria única.2.c Reial decret llei 28/2018 deroga disposició transitòria 2ª.1 ET que establia la possibilitat de fer contractes 

de formació i aprenentatge amb treballadors menors de 30 anys sense que fos d’aplicació el límit màxim d’edat establert a 11.2.a ET. 
90 Disposició transitòria 6a, Reial decret llei 28/2018. 
91 Disposició transitòria 6a, Reial decret llei 28/2018. 
92 Derogació de la disposició addicional 9a, Llei 11/2013. 
93 Disposició derogatòria única.2.c del Reial decret llei 28/2018. Deroga DA.2 Estatut dels treballadors que excloïa cobertura de desocupació 

per a aquests contractes. 
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tallers d’ocupació per l’exempció de la cotització per formació professional en tots els contractes per a 

la formació i l’aprenentatge.94 

D’acord amb la disposició addicional 5ª del Reial decret llei 28/2018, la realització de pràctiques forma-

tives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació, la realització de pràctiques 

no laborals en empreses o la realització de pràctiques acadèmiques externes a l’empara de la respectiva 

regulació legal i reglamentària determinarà la inclusió en el sistema de la Seguretat Social, encara que 

les pràctiques no tinguin caràcter remunerat. En el supòsit de pràctiques no remunerades, la inclusió al 

sistema de Seguretat Social es produirà el dia 1 del mes següent al de l’entrada en vigor de la norma 

reglamentària de desenvolupament. S’inclouen les pràctiques dutes a terme tant per alumnes universi-

taris de titulacions oficials de grau i màster com per alumnes de formació professional de grau mitjà o 

superior.  

Aquestes persones s’inclouen dins del règim general de la Seguretat Social (RGSS) com a assimilats a 

treballadors per compte d’altri o al règim especial de treballadors del mar si la pràctica o formació es fa 

a bord d’embarcacions.  

El compliment de les obligacions en matèria de Seguretat Social correspon, en el cas de pràctiques i 

programes remunerats, a qui determini la normativa aplicable en cada cas. En el cas de pràctiques for-

matives no remunerades, correspon a l’empresa, institució o entitat on es facin les pràctiques, excepte 

si en el conveni o acord de cooperació es disposa que correspon al centre educatiu on es cursen els 

estudis. En aquest cas, però, cal esperar el desenvolupament reglamentari.  

La cotització s’aplica en tots dos casos (amb o sense remuneració) seguint les normes dels contractes 

per a la formació i l’aprenentatge, però s’exclou l’obligació de cotitzar per atur, Fons de Garantia Salarial 

i formació professional. 

Les persones que s’hagin trobat en aquesta situació amb anterioritat a l’1-1-2019 poden subscriure un 

conveni especial, per una única vegada, en el termini, els termes i les condicions que determini el Minis-

teri de Treball, Migracions i Seguretat Social, que els possibiliti el còmput de la cotització pels períodes 

de formació realitzats abans de la data d’entrada en vigor, fins a un màxim de dos anys. 

Mitjançant el Reial decret 950/2018 s’adapta la normativa espanyola a la doctrina del Tribunal de Jus-

tícia de la Unió Europea amb l’objectiu d’acabar amb les diferències a efectes de la meritació de la pres-

tació d’atur entre els treballadors a temps parcial. Es computaran les cotitzacions fetes pels treballadors 

a temps parcial durant el període en el que hagin estat d’alta, independentment de la durada de la jor-

nada o del nombre de dies treballats.95  

El Pla director per un treball digne 2018-2019-2020,96 aprovat el juliol de 2018 pel Govern de l’Estat, es 

concep com a eina per fer front, des de les competències de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, 

als problemes més greus del mercat laboral. Es dirigeix contra les empreses que incompleixen la norma-

tiva laboral i de Seguretat Social i l’objectiu principal és recuperar drets laborals i millorar la qualitat de 

l’ocupació i de les condicions de treball.   

Finalment, cal destacar que a través de l’STC 71/201897 es resol el conflicte positiu de competències 

plantejat pel Govern de Generalitat de Catalunya en relació amb diversos preceptes del Reial decret 

 
94 DF 2a,set Reial decret llei 28/2018. 
95 Reial decret 950/2018, de 27 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 625/1985, de 2 d’abril, pel qual es desplega la Llei 31/1984, de 

2 d’agost, de protecció per desocupació. BOE núm. 182, de 28.07.2018. 
96 Consulta a http://www.mitramiss.gob.es/es/destacados/HOME/plan-director-por-un-trabajo-digno.pdf.  
97 Consulta a https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10513.pdf.  

http://www.mitramiss.gob.es/es/destacados/HOME/plan-director-por-un-trabajo-digno.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10652-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10652-C.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/es/destacados/HOME/plan-director-por-un-trabajo-digno.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10513.pdf
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694/2017,98 que desenvolupa la Llei 30/2015 per la qual es regula el sistema de formació professional 

per a l'ocupació en l'àmbit laboral. L’objecte d'aquesta norma és la regulació de les iniciatives i dels 

programes de formació professional per a l’ocupació, els requisits i límits de les accions formatives, els 

seus destinataris i la forma d’acreditació de les competències adquirides pels treballadors, així com els 

instruments del sistema integrat d’informació i el règim de funcionament del sistema de formació pro-

fessional per a l’ocupació. El Tribunal Constitucional estima el conflicte de competència i declara la in-

constitucionalitat i nul·litat del paràgraf primer de la disposició addicional 4ª del Reial decret 694/2017, 

atès que considera que altera injustificadament l'atribució de les competències executives a la comunitat 

autònoma i suposa una utilització impròpia del principi de supraterritorialitat. 

L’STC 69/201899 resol el recurs d'inconstitucionalitat interposat per la Generalitat de de Catalunya en 

relació amb diversos preceptes de la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per 

al creixement, la competitivitat i l'eficiència. Entre d'altres, declara inconstitucionals i nuls els articles 

116.2 i 117.2 de la Llei 18/2014, que donen nova redacció als articles 2.4 de la Llei 14/1994, que 

regula les empreses de treball temporal i l'article 21.bis.2 de la Llei 56/2003 d'ocupació (i, per extensió, 

de l'article 33.2 del Reial decret legislatiu 3/2015, que aprova el text refós de la Llei d'ocupació), respec-

tivament. El TC considera injustificada l'atribució de la competència a l'Estat quan les ETT o les agències 

de col·locació tinguin centres de treball en una o més comunitats autònomes, ja que les competències 

normatives exclusives de l'Estat minimitzen la divergència de criteris. 

2.2. POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ 

En un context de pròrroga pressupostària en l’àmbit català,100 l’import definitiu destinat a la política de 

foment de l’ocupació ha estat de 816,3 M€, dels quals s'han reconegut obligacions per import de 

789,2M€, el 9,9% més que l’any anterior.101  

L’import de les obligacions reconegudes en la política de foment de l’ocupació ha estat de 789,2 M€, el 

9,9% més que l'any anterior. 

El pressupost destinat a la política de foment de l'ocupació prové, a més de fons propis de la Generalitat, 

de transferències finalistes de la distribució territorial que fa l’Estat als que ja s’ha fet referència, del 

Fons Social Europeu i del Programa d'ocupació juvenil a Catalunya. 

Dins aquesta política de despesa s’inclouen el conjunt de programes, mesures i actuacions que tenen 

per objecte millorar la qualificació professional i l’ocupabilitat de les persones. El Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies, directament o bé mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Consorci 

per a la Formació Contínua de Catalunya, gestiona majoritàriament els recursos que es destinen a 

aquesta política. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació executa el Programa de 

formació professional agrària i pesquera.102 

 
98 Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la 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. 159, de 05.07.2017. 
99 Consulta a https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10511.pdf.  
100 Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017. DOGC núm. 7340, de 28.03.2017 i http://eco-

nomia.gencat.cat/web/.content/70_pressupostos/fitxers/Instruccio-conjunta-1_2017-prorroga.pdf.  
101 Consulta a http://economia.gencat.cat/web/.content/70_seguiment_control_finances_Generalitat/execucio_pressupostaria/2018/Despe-

ses/arxius/Despeses_EEAA.xlsx i https://conforcat.gencat.cat/web/.content/documents/Transparencia/Pressupost/Execucio-pressupostaria-

de-despeses-a-31_12_2018-a-nivell-de-capitol-pressupostari.pdf. Les dades sobre execució del pressupost són provisionals. Consulta feta el 

12.05.2018. 
102 En l'informe sobre la situació del treball autònom que anualment aprova el CTESC s'analitzen les mesures de foment del treball autònom.  

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/07/05/pdfs/BOE-A-2017-7769-C.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/07/05/pdfs/BOE-A-2017-7769-C.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10511.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=781977&language=ca_ES
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_pressupostos/fitxers/Instruccio-conjunta-1_2017-prorroga.pdf
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_pressupostos/fitxers/Instruccio-conjunta-1_2017-prorroga.pdf
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_seguiment_control_finances_Generalitat/execucio_pressupostaria/2018/Despeses/arxius/Despeses_EEAA.xlsx
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_seguiment_control_finances_Generalitat/execucio_pressupostaria/2018/Despeses/arxius/Despeses_EEAA.xlsx
https://conforcat.gencat.cat/web/.content/documents/Transparencia/Pressupost/Execucio-pressupostaria-de-despeses-a-31_12_2018-a-nivell-de-capitol-pressupostari.pdf
https://conforcat.gencat.cat/web/.content/documents/Transparencia/Pressupost/Execucio-pressupostaria-de-despeses-a-31_12_2018-a-nivell-de-capitol-pressupostari.pdf
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TAULA III.2.T 2 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, 2013-2018 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

20

17-

20

18 

% 

Pressupost definitiu política foment de l’ocupació 534,1 511,5 620,5 699,8 808,8 816,3 0,9 

Obligacions reconegudes política foment de l'ocupació 381,6 489,5 502,8 684,7 718,3 789,2 9,9 

Pressupost definitiu Servei d'Ocupació de Catalunya  398,8 369,3 469,8 571,3 572,2 604,7 5,7 

Obligacions reconegudes pel Servei d'Ocupació de Ca-

talunya 193,9 225,8 245,8 384,0 335,0 382,3 

14,

1 

Pressupost definitiu del Consorci per a la Formació 

Contínua de Catalunya 23,4 29,4 27,5 44,5 56,7 62,5 

10,

2 

Obligacions reconegudes pel Consorci per a la Forma-

ció Contínua de Catalunya 22,6 21,4 16,6 23,4 29,8 32,0 7,4 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

Nota: les dades sobre obligacions reconegudes són provisionals. Consulta feta el 10.05.2019. 

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat i del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 

Al SOC li ha correspost gestionar el 74% del pressupost destinat a la política de foment de l’ocupació. El 

seu pressupost definitiu ha estat de 604,7M€, el 5,7% més que l’any anterior. D’aquest pressupost de-

finitiu n’ha executat el 63,2%. El pressupost definitiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalu-

nya ha estat de 62,5 M€, el 10,2% més que l’exercici precedent. Se n’ha executat el 51,2%. 

Atesa la Llei de pressupostos de la Generalitat, la política de foment l’ocupació s’executa, com en anys 

precedents, a través dels programes següents: Ocupabilitat, Igualtat, qualitat i integració laboral i Forma-

ció professional agrària i pesquera.  

Programa Ocupabilitat 

El programa Ocupabilitat, gestionat bàsicament pel SOC,103 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 donar oportunitats a la resta de població activa que estigui en recerca de millora de la 

seva ocupació. El pressupost definitiu destinat a aquest programa ha estat de 442 M€, dels qual se n'han 

reconegut 436,7 M€.  

En aquest sentit, el Pla de desenvolupament de polítiques d’ocupació de Catalunya (PDPO)104 és l’instru-

ment de planificació i programació de les accions del SOC per al període 2017-2018 que concreta el 

conjunt de serveis i programes destinats a fomentar, directament o indirecta, l’ocupació. 

La programació de serveis i programes recollits al PDPO per a l’any 2018 s’ha desenvolupat en els se-

güents àmbits: l’orientació professional; la gestió de la col·locació en el mercat de treball; el foment de 

l’ocupació; l’atenció a les empreses; la promoció de la creació d’ocupació i el desenvolupament econòmic 

local i el foment de la contractació; el foment de l’emprenedoria i de l’autoocupació i el foment de la 

mobilitat geogràfica. 

 
103 També intervenen en la gestió el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Família 

i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU. 
104 Aprovat pel Consell de Direcció del SOC el 25 de maig de 2017. Consulta a http://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/servei-

public-docupacio-de-catalunya-soc/estrategia/pla-de-desenvolupament-de-politiques-docupacio-pdpo/PDPO-2017-2018.pdf.  

http://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/servei-public-docupacio-de-catalunya-soc/estrategia/pla-de-desenvolupament-de-politiques-docupacio-pdpo/PDPO-2017-2018.pdf
http://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_soc/servei-public-docupacio-de-catalunya-soc/estrategia/pla-de-desenvolupament-de-politiques-docupacio-pdpo/PDPO-2017-2018.pdf
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▪ Gestió de la demanda i l’oferta d’ocupació 

S’han registrat 38.963 ofertes d’ocupació, a través de les quals s’oferien 65.236 places o llocs de treball 

per als que s’han presentat 508.523 candidatures.  

Hi ha hagut 99.063 demandes noves i 1.357.990 renovacions. El total de demandants és de 529.647. 

El 2018 s’han formalitzat 3.329.416105 contractes de treball a Catalunya, el 4,4% 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'1,95% dels contractes, una mica 

per sota de l’any anterior.  

La col·laboració de les agències de col·locació en la intermediació laboral s'ha estructurat a través de 

dues línies d’actuació mitjançant les quals s’ha atorgat un pressupost total de 3,4 M€.106  

La primera línia es dirigeix a persones desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació no ocupa-

des derivades per les oficines de treball. A través d'aquesta línia s’han atorgat 3,3 M€ a 73 agències de 

col·locació (41 empreses privades, 18 empreses del sector de l'economia social, 7 ens locals, 6 agents 

socials i 1 universitat), amb una previsió de 6.738 persones destinatàries.107  

La segona línia d’actuació va dirigida a demandants d’ocupació que tinguin reconegut un grau de disca-

pacitat igual o superior al 33% i pateixin una discapacitat intel·lectual, física, sensorial o trastorn mental. 

El pressupost atorgat en aquesta línia és de 130.920 € entre 10 entitats (8 entitats del sector de l'eco-

nomia social i 2 ens locals). Es preveu que se'n beneficiïn 174 persones.  

A través de la Xarxa Eures s’han atès 8.500 consultes de demandants d’ocupació i 1.950 consultes de 

persones empresàries, totes en relació amb processos de mobilitat europea. Així mateix, s’ha facilitat 

informació mitjançant sessions de formació, tallers, jornades i xerrades on han participat 5.420 perso-

nes. 

La Xarxa EURES del SOC ha participat també en 5 processos de selecció a Catalunya com a resultat dels 

quals s'ha contractat 85 persones (de les 700 participants) per treballar a Alemanya (55 persones) i 

Dinamarca (30 persones) en els sectors de l'hostaleria, la sanitat i el turisme, entre d'altres. D'altra 

banda, s'ha participat en la gestió de processos de selecció arreu de l'Estat i en la gestió de 850 llocs de 

treball que ofereixen feines amb centres de treball a Catalunya que cerquen candidats de tot l'Espai 

Econòmic Europeu. 

▪ Mobilitat internacional 

Al programa Eurodissea108 s’han destinat 272.766€ (163.266€ per a contractes d'allotjament i formació 

i 109.500€ per a beques) i hi han participat 93 persones. 50 joves han fet estades de perfeccionament 

professional en empreses europees en els sectors següents: Administració, Agricultura, Arquitectura, Co-

municació audiovisual, Biologia marina, Art, Biologia, Educació, Física, Gestió de programes, Turisme, 

Publicitat i RRPP i Traducció. La durada de les pràctiques ha estat de 6 mesos per a 34 dels participants, 

de 5 mesos per a 11 dels participants, 4 mesos per a 3 participants i de 3 mesos per als 2 participants 

 
105 Consulta a http://observatorideltreball.gencat.cat/ObservatoriDelTreball/servlet/mstrWeb.  
106 Ordre TSF/310/2016, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització 

d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones aturades en col·laboració amb agències de col·locació.  

Resolució TSF/2697/2018, de 8 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 en relació amb les actuacions del Programa 

d’accions d’intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones en situació d’atur en col·laboració amb agències de 

col·locació. 
107 La convocatòria es va tancar a 14.03.2018 i no s’ha disposat de dades sobre persones beneficiàries.  
108 Programa multilateral d’intercanvis entre regions d’Europa que té per objectiu oferir als joves europeus d’entre 18 i 30 anys la possibilitat 

d’adquirir experiència professional i millorar el coneixement i l’ús d’un idioma estranger a través de pràctiques en empreses durant un període 

de 3 a 7 mesos. 

http://observatorideltreball.gencat.cat/ObservatoriDelTreball/servlet/mstrWeb
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restants. Els llocs de destí de les estades han estat: 30 a Bèlgica, 10 a Portugal, 6 a França, 2 a Croàcia, 

1 a Itàlia i 1 a Xipre.  

43 joves europeus van fer estades de perfeccionament professional a Catalunya. Provenien de Bèlgica 

(23), Itàlia i Portugal (7 i 7), Croàcia (4), França (1); i Sèrbia (1).  La durada majoritària de les pràctiques 

fou de 6 mesos per a 40 dels participants, de 5 mesos per a 2 participants i d'1 mes per al restant.  

L’estada la van fer en els sectors següents: Administració pública, alberg juvenil, arquitectura, belles arts 

i cultura; comercial, consultoria transferència tecnologia i innovació, disseny gràfic, docència, enginyeria 

i sistemes d’informació geogràfica, educació, hostaleria, màrqueting, noves tecnologies i  comerç elec-

trònic, relacions internacionals, serveis, sòcio-cultural, turístic i tecnologia informàtica per a negocis i 

comerç. 

En el programa Mobilitat laboral Catalunya/Baden-Württemberg hi han participat 15 persones. A aquest 

programa s’ha atorgat un pressupost de 32.970 €.  

Al programa TLN Mobilicat109 s’han destinat 1,9M€. Se n’han beneficiat 9 entitats del sector de l’econo-

mia social i hi han participat 197 persones.  

▪ Orientació professional 

Des de les oficines de treball del SOC s’han atès 684.763 persones, que han participat en algun dels 

814.645 serveis d’assessorament i orientació de primer nivell, de major o menor intensitat en funció del 

col·lectiu.  

A les set Aules Actives dutes a terme en serveis propis del SOC han estat atesos 730 participants, 95 

dels quals a l’àrea d’alt rendiment en enfocament laboral (l’Àrea del barri gòtic).  

Al programa Accions d’orientació i acompanyament a la inserció110 hi han participat 13.130 persones i 

s’hi han destinat 6,3 M€ entre 42 entitats beneficiàries (3 agents socials, que han atès 7.439 persones, 

25 entitats d’economia social, que han atès 5.066 persones, 13 empreses privades, que han atès 500 

persones i 1 Universitat, que n'ha atès 125). 

En els Espais de recerca de feina s'han atès 4.250 persones i s'hi ha destinat 2,2M€.111  Promouen la 

incorporació al mercat laboral de les persones demandants d’ocupació mitjançant la recerca organitzada 

i sistemàtica de feina, optimitzant l’ús de canals, recursos i eines i adaptant les candidatures a les ofertes 

del mercat de treball adequades al seu perfil professional.  

 
109 Ordre TSF/151/2017, d’11 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al programa 

TLN Mobilicat. 

Resolució TSF/1971/2018, d’11 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2018, per a la concessió de subvencions destinades al 

programa TLN Mobilicat que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
110 Ordre TSF/151/2018, de 3 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització 

d’accions d’orientació i acompanyament a la inserció. 

Resolució TSF/2263/2018, de 26 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria de les subvencions per a la realització d’accions d’orientació 

i acompanyament a la inserció per a l’any 2018. 
111 Ordre TSF/258/2017, de 4 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvolu-

pament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació. 

Resolució TSF/2222/2018, de 26 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 de les subvencions per al desenvolupament 

d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7701/1693214.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7721/1696694.pdf
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A través del programa Ubicat112 es preveu beneficiar 3.226 persones, amb un pressupost de 5,9 M€ 

euros distribuïts entre 53 entitats. 

El Programa referent d’ocupació juvenil113 té caràcter pluriennal i té per objectiu facilitar i acompanyar la 

transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional mitjançant el 

treball en xarxa i transversal entre els diferents dispositius que treballen amb persones joves, per tal 

d'oferir els recursos més convenients en funció de les casuístiques personals i/o socials de cadascú, 

mitjançant l'establiment d'unes unitats especialitzades en el territori. El col·lectiu destinatari són perso-

nes entre 16 i 29 anys i amb especials dificultats per motius personals i/o socials i amb major necessitat 

d'assessorament i acompanyament en el procés de transició del sistema educatiu al sistema laboral i/o 

ocupacional. 

Es tracta d’una convocatòria pluriennal amb un pressupost total atorgat de 2,5 M€ per a una previsió de 

5.000 persones beneficiàries que compta amb 75 persones referents.  

▪ Formació i requalificació 

En les Accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors desocupats114 es preveu 

que l’any 2018 s’ofereixin un total de 19.227 places, amb un pressupost atorgat de 49,4 M€.  

Com a mínim, el 70% de les persones participants han de ser persones treballadores en situació d’atur 

demandants d’ocupació, prioritàriament dones, persones amb especials dificultats d'inserció al mercat 

de treball i/o vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, majors 

de 45 anys, aturades de llarga durada), persones amb baixa qualificació professional, persones que no 

cobren prestació d'atur o que no hi tenen dret, persones joves menors de 30 anys i persones beneficiàries 

del PREPARA, PAO o similars. 

Han estat beneficiàries 237 entitats: 119 empreses privades (9.755 persones destinatàries), 61 ens 

locals (5.070 persones destinatàries), 40 entitats de l’economia social (3.169 persones destinatàries), 

14 agents socials (1.128 persones destinatàries), 2 organismes públics (90 persones destinatàries) i 1 

universitat (15 persones destinatàries). 

L’oferta formativa es basa en el fitxer d’especialitats del SOC i correspon amb les especialitats que han 

estat considerades prioritàries en els diferents àmbits territorials. Es consideren actuacions subvencio-

nables les accions vinculades a les especialitats no conduents a certificats de professionalitat, les de 

formació a mida i les pràctiques no laborals en empreses. En aquesta convocatòria s’incorpora la moda-

litat de teleformació. La taula següent exposa, per famílies professionals, les especialitats formatives 

cursades en el marc de la formació d’oferta adreçada prioritàriament a treballadors desocupats. 

 
112 Ordre TSF/143/2018, de 2 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del 

programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social. 

Resolució TSF/2096/2018, de 7 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions per a la 

realització del programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social. 
113 Ordre TSF/200/2018, de 29 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la 

posada en marxa del Programa referent d’ocupació juvenil. 

Resolució TSF/2881/2018, de 4 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2018, per a la concessió de subvencions destinades 

a la posada en marxa del Programa referent d’ocupació juvenil. 
114 Ordre TSF/170/2018, de 8 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de 

programes de formació professional per a l’ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya.  

Resolució TSF/2463/2018, de 17 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 de les subvencions per a la realització d’accions 

de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d’Ocu-

pació de Catalunya (FOAP).  

Resolució TSF/2844/2018, de 29 de novembre, per la qual s’amplia l’import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions previstes per 

la Resolució TSF/2463/2018, de 17 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 de les subvencions per a la realització 

d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7682/1691193.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7708/1694236.pdf
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TAULA III.2.T 3 Nombre de persones destinatàries de la formació d’oferta adreçada prioritàriament a treballa-

dors desocupats, per família professional, Catalunya 2018 

Formació per família professional 

Nombre persones 

destinatàries Formació per família professional 

Nombre persones 

destinatàries 

Administració i gestió  4.081 Instal·lació i manteniment 328 

Serveis socioculturals i a la comunitat 3.401 Seguretat i medi ambient 303 

Comerç i màrqueting  3.326 Energia i aigua 222 

Formació complementària 2.358 Activitats físiques i esportives 150 

Informàtica i comunicacions  1.040 Química 150 

Transport i manteniment de vehicles  634 Edificació i obra civil 105 

Electricitat i electrònica  551 Hostaleria i turisme  90 

Fabricació mecànica 546 Tèxtil i confecció i pell 90 

Indústria alimentària  450 Imatge personal  45 

Agrària 426 Arts i artesania 45 

Arts gràfiques 405 Fusta moble i suro 15 

Total 19.227 

Font: Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Mitjançant el Programa pilot d’acreditació d’entitats de formació en la modalitat de teleformació115 es 

pretén acreditar les entitats de formació en aquells certificats de professionalitat pels quals la impartició 

de la formació professional per a l'ocupació en la modalitat de teleformació sigui un valor afegit per faci-

litar a la ciutadania l'adquisició de les competències professionals requerides en el mercat de treball.  

S’han acreditat 11 entitats en la modalitat de teleformació de 15 especialitats diferents, d’un màxim de 

20. 

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya gestiona la formació d’oferta dirigida prioritàriament 

a treballadors ocupats.116 Té com a finalitat impulsar i estendre entre les empreses i les persones treba-

lladores una formació que respongui a les necessitats del mercat laboral i estigui orientada a la millora 

de l'ocupabilitat de les persones treballadores i la competitivitat empresarial.  

L’oferta formativa aprovada l’any 2018 inclou accions formatives que responen a necessitats de caràcter 

sectorial i transversal adreçades als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les 

necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i 

desenvolupament personal  de les persones treballadores. Així mateix es convoquen accions formatives 

dirigides a l’obtenció de certificats de professionalitat.  

  

 
115 Resolució TSF/799/2018, de 28 de març, d'implantació d'un programa pilot del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya d'acreditació d'enti-

tats de formació, per impartir formació professional per a l'ocupació en la modalitat de teleformació. 
116 Resolució de 6 d'agost de 2018, per la qual s'obre la convocatòria de 2018 dels programes de formació professional per a l'ocupació per a 

persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7605/1671399.pdf
https://www.eic.cat/sites/default/files/novetats-nol/20244585.pdf
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TAULA III.2.T 4 Àmbits sectorials formació d'oferta dirigida prioritàriament a treballadors ocupats 

Programes transversals 

Idiomes 

Aplicacions informàtiques 

Tecnologies de la informació i la comunicació 

Seguretat i salut laboral 

Habilitats interpersonals o directives 

Gestió empresarial, economicofinancera i recursos humans 

Treball autònom 

Economia social 

Altres accions formatives 

Programes sectorials  

Agroalimentària 

Comerç 

Construcció 

Educació i formació 

Metall 

Química 

Sanitat 

Serveis a col·lectius i a les persones 

Serveis financers, administratius i assegurances 

Tèxtil, calçat i pell 

Transports, comunicacions i mar 

Turisme, hostaleria i joc 

Altres serveis i indústries afins 

Font: Ordre TSF/158/2018, de 2 d'octubre. 

El pressupost atorgat ha estat de 19 M€ en programes transversals i 15,9 M€ en programes sectorials.  

Les persones destinatàries han estat 128.004, 69.369 en programes transversals en què han participat 

107 entitats (30 empreses privades, 10 entitats del sector de l’economia social i 14 agents socials) i 

58.635 en programes sectorials en què han participat 54 entitats (23 empreses privades, 15 agents 

socials, 13 entitats del sector de l’economia social, 1 ens local i 1 organisme públic).  

El Consorci ha convocat també una línia d'accions de suport a la formació117 que tenen per objecte la 

investigació i la prospecció del mercat de treball per anticipar-se als canvis en els sistemes productius, 

l'anàlisi de la repercussió de la formació per a l'ocupació en la competitivitat de les empreses i en la 

qualificació de les persones treballadores, l'elaboració de productes i d'eines innovadores relacionats 

 
117 Ordre TSF/158/2018, de 2 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de 

les accions de suport a la formació que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7719/1696337.pdf
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amb la formació professional per a l'ocupació i, en definitiva, la determinació de les necessitats de for-

mació necessàries dels sectors productius. Queda sense adjudicar l’acció “Metodologia i instruments per 

a l'actualització permanent del catàleg d'accions formatives per a persones treballadores ocupades”. 

El programa Noves oportunitats té com a finalitat oferir un recurs formatiu que permeti una nova oportu-

nitat als joves majors de 16 anys que han abandonat prematurament el sistema educatiu118 mitjançant 

un tractament individualitzat i integral. Aquests itineraris personalitzats s’orientaran a què els joves, mit-

jançant la formació, desenvolupin les competències socials i personals que els faciliti l’accés a un forma-

ció professionalitzadora formal, així com l’acompanyament posterior per incrementar les possibilitats 

d’èxit en el projecte professional i vital d’aquests joves.  

Es tracta d’una convocatòria pluriennal 2018-2020 amb un pressupost total adjudicat de 20,9 M€ per a 

una previsió de 2.025 persones joves distribuïdes en diferents territoris. El pressupost per al 2018 ha 

estat de 6,8 M€. 

L'objectiu del programa Projectes singulars119 és donar cabuda a aquells projectes que promoguin refor-

çar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en 

els sistemes d’educació o formació, mitjançant la combinació de dues línies: una d'actuacions destinades 

a la millora de l’ocupabilitat i una d'experiències professionals amb l’objectiu d’adquirir una experiència 

laboral. La convocatòria del 2018 se centra en la millora de l'ocupabilitat i engloba les convocatòries de 

projectes singulars, programes integrals, Fem ocupació per a joves i Joves per a l’ocupació, amb l'objectiu 

de racionalitzar les diverses convocatòries destinades a joves, buscant la seva eficàcia i eficiència, i 

també de les entitats beneficiàries. 

En aquesta línia, totes les persones participants hauran de rebre com a mínim orientació laboral i forma-

ció i s'exigeix un 25% d'inserció laboral. Com a novetat, també computa el retorn al sistema educatiu. 

L’import total atorgat el 2018 és de 26,6 M€ per a 6.220 persones beneficiàries.  

A través de l'Acord marc de la indústria turística120 s’ofereixen subvencions a empreses i entitats per 

realitzar accions formatives en el marc de l’hostaleria i del turisme vinculades a certificats de professio-

nalitat o bé a altres especialitats del fºitxer d’especialitats formatives del SOC. El pressupost adjudicat el 

2018 ha estat de 4,9 M€ per a 2.268 persones beneficiàries. 

L’Acord marc per a la formació de serveis d'atenció a la persona121 té com a objecte la prestació dels 

serveis de formació per a l’ocupació, promoguts pel SOC, en el sector dels serveis d’atenció a la persona. 

Les finalitats són seleccionar les empreses que podran realitzar la formació i fixar les condicions generals 

d’adjudicació i execució a què hauran d’ajustar-se els encàrrecs que es formalitzin basant-se en aquest 

Acord marc i determinar els estàndards comuns de prestació d’aquest servei. El pressupost adjudicat el 

2018 ha estat de 7,1 M€ per a 4.132 persones beneficiàries. 

A través de la convocatòria Forma i Insereix122 se subvencionen accions formatives amb la modalitat de 

compromís de contractació. Es preveuen 185 persones beneficiàries. El pressupost atorgat ha estat de 

 
118 A efectes d’aquesta licitació, s’entén abandonament escolar prematur com el fet d’haver finalitzat o l’etapa d’educació secundària obligatòria 

sense titulació o, tot i disposar del títol de secundària obligatòria, no haver finalitzat una formació postobligatòria. 
119 Ordre TSF/142/2018, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades 

al finançament dels projectes singulars. 

Resolució TSF/2159/2018, de 14 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions públiques 

destinades al finançament dels projectes singulars, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

120 Acord marc per a la formació en la industria de l’hostaleria i el turisme. 
121 Acord marc per a la formació de serveis d'atenció a la persona. 
122 Ordre TSF/170/2018, de 8 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de 

programes de formació professional per a l’ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya.  

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7681/1690976.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7714/1695163.pdf
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits/formacio-professional-per-a-locupacio/acord-marc_contractacio-servei-formacio-ocupacio-industria-hostaleria-i-turisme/
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=17732402&reqCode=viewCn&
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7724/1697487.pdf
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542.904 € entre 8 empreses privades i 3 entitats del sector de l'economia social. La mateixa finalitat té 

la convocatòria Formació amb compromís de contractació,123 que preveu 476 contractacions entre les 

1.190 persones destinatàries, amb un pressupost atorgat de 4,5 M€ entre 24 entitats (13 empreses 

privades, 5 ens locals, 3 entitats d’economia social, 2 agents socials i 1 organisme públic). 

Als vuit centres d’innovació i formació ocupacional (CIFO), que formen una xarxa pròpia del SOC per a 

formació professional per a l’ocupació, s’han impartit 198 cursos, amb un total de 3.465 alumnes. El 

pressupost que s’hi ha destinat ha estat de 3,6 M€. En el marc de la programació anual del Fons Social 

Europeu s'han destinat gairebé 1,6 M€, que han beneficiat 2.248 alumnes de 116 cursos, i en el marc 

de la programació extraordinària de la Conferència Sectorial s'han atorgat 2 M€, que han beneficiat 

1.217 alumnes participants en algun dels 82 cursos. 

▪ Foment d’ocupació 

En la convocatòria de foment de la incorporació de persones en situació d’atur majors de 45 anys124 

s'atorguen 443.559 € a 43 entitats (36 empreses privades, 6 entitats del sector de l'economia social i 1 

agent social) i la previsió és beneficiar 53 persones, 5 de les quals amb discapacitat reconeguda. 

El programa 30 Plus125 té per objectiu la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacio-

nals per afavorir la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment d’en-

tre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu proporcionant-los, entre d’altres recursos, la formació i competèn-

cies necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. També vol incidir en la qualitat de l’ocupació, 

donant suport a la contractació mínima de 6 mesos. El pressupost ha estat de 8.4 M€ (7,1 M€ per a 43 

ens locals i 1,2 M€ per a 3 agents socials), amb una previsió total de 1.977 persones beneficiàries.  

A la convocatòria de l’any anterior, que tenia per objectiu accions per a l’adquisició d’experiència profes-

sional mitjançant contracte laboral,126 s’hi han destinat 7,1 M€. Se n’han beneficiat 1.028 entitats (948 

empreses privades, 60 entitats del sector de l’economia social, 8 ens locals, 8 agents socials i 4 organis-

mes públics) i s’han fet 1.559 contractes de treball. 

 
Resolució TSF/2464/2018, de 17 d’octubre, per la qual s’obren la convocatòria per a l’any 2018 i la convocatòria anticipada per a l’any 2019 

de les subvencions destinades al programa Forma i Insereix, per a la realització d’accions formatives amb compromís de contractació per a 

persones desocupades (F&I 2018/2019). 
123 Ordre TSF/170/2018, de 8 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de 

programes de formació professional per a l’ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya.  

Resolució TSF/2459/2018, de 17 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 de les subvencions destinades a les accions 

formatives del Programa de formació amb compromís de contractació gestionat per entitats de formació (FCC 2018). 

Resolució TSF/2845/2018, de 29 de novembre, per la qual s’amplia l’import màxim destinat a l’atorgament de les subvencions previstes a la 

Resolució TSF/2459/2018, de 17 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 de les subvencions destinades a les accions 

formatives del Programa de formació amb compromís de contractació gestionat per entitats de formació (FCC 2018). 
124 Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la 

incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball. 

Resolució TSF/1939/2018, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per al foment de la incorporació de persones en 

situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball. 

Ordre TSF/188/2018, de 12 de novembre, per la qual es modifica l’Ordre TSF/133/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat 

de treball. 

Resolució TSF/2954/2018, de 3 de desembre, per la qual s’amplia l’import màxim destinat a la concessió de les subvencions previstes per la 

Resolució TSF/1939/2018, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per al foment de la incorporació de persones en 

situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
125 Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del 

programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys. 

Resolució TSF/1926/2018, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions corresponents a 

la línia 1, Entitats promotores del programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys. 
126 Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització 

del programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys. 
Resolució TSF/1706/2017, de 12 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions a les 

entitats contractants que participaran en la realització del programa 30 Plus per a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys (ref. 

BDNS 355499). 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7735/1707720.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7724/1697487.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7735/1707664.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7762/1714965.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7677/1690056.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7683/1691405.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7748/1711625.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7770/1716824.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7677/1690126.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7682/1691219.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7234/1545292.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7415/1626192.pdf
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La convocatòria Enfeina’t127 té per objectiu l'execució d'accions per a la contractació laboral temporal i 

l’acompanyament a la inserció de les persones en situació d'atur de llarga durada, amb l'objectiu de 

millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació i evitar així la seva cronificació 

i facilitar-los experiència professional per a la seva inserció laboral. En aquesta convocatòria s’han ator-

gat 17,9 M€ a 68 ens locals, amb una previsió total de 635 persones destinatàries. 

El programa Treball i formació128 integra accions d’experiència laboral i accions de formació, adreçat a 

persones en situació d’atur, per afavorir-ne la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat, i accions de 

coordinació i suport tècnic. Té cinc línies: Treball i Formació adreçat a persones en risc de caure en situ-

ació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni de l’ajut del PRE-

PARA, preferentment més grans de 45 anys; Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur 

beneficiàries de la renda garantida de ciutadania; Treball i Formació per a dones en situació d’atur; Tre-

ball i Formació per a persones que obtinguin una autorització de residència temporal per circumstàncies 

excepcionals d’arrelament social i Accions de coordinació i suport tècnic. 

Es considera prioritària la participació en les accions formatives d’aquelles persones amb especials difi-

cultats d’inserció com els aturats de llarga durada. 

És una convocatòria pluriennal 2017-2019, amb un pressupost total atorgat l'any 2018 de 54.8 M€ 

(27,4 M€ per a la línia 1; 12,1 M€ per a la línia 2; 9,6 M€ per a la línia 3; 1,7 M€ per a la línia 4 i 3,8 M€ 

per a la línia 5). La previsió total de persones beneficiàries és de 3.907 persones.  

S’ha de destacar que es torna a prorrogar l’Acord signat el setembre de 2016 entre les organitzacions 

sindicals més representatives, les entitats locals i el Servei d’Ocupació  pel qual, entre d’altres aspectes, 

s’acorda que el SOC finançarà un salari brut de 1.000 € mensuals més el prorrateig de les pagues extra-

ordinàries i les despeses de cotització empresarial.129 

En desenvolupament de la convocatòria de l'any passat, enguany s’han atorgat 2,4 M€ (distribuïts entre 

500 empreses privades, 21 a entitats del sector de l'economia social, 7 a ens locals i a 1 agent social) i 

es preveu un total de 742 persones beneficiàries del programa Fem ocupació per a joves. S'inclouen 

accions per a l’adquisició d’experiència professional mitjançant contracte laboral, formació vinculada al 

contracte de treball, així com orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.130  

D’altra banda, el programa Joves en pràctiques131 té per objectiu millorar l’ocupabilitat de persones joves 

que estan en situació d’atur o que han abandonat prematurament el sistema educatiu amb l’adquisició 

de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva 

incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps. La finalitat és que, durant un 

període de sis mesos a jornada completa, persones amb titulació reglada i/o titulació laboral siguin con-

 
127 Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al 

programa ENFEINA’T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació d’atur de 

llarga durada. Resolució TSF/2148/2018, de 12 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de sub-

vencions destinades al programa ENFEINA’T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones 

en situació de desocupació de llarga durada. 
128 Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del programa 

Treball i Formació. 

Resolució TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions del programa 

Treball i Formació. 
129 Consulta a https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Es-prorroga-el-salari-minim-per-als-beneficiaris-de-Treball-i-Formacio.  
130 Resolució TSF/2936/2017, d'1 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions 

destinades a la realització de les actuacions del programa Fem Ocupació per a Joves (ref. BDNS 376123). 
131 Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar 

la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de garantia juvenil a Catalunya. 

Resolució TSF/1779/2018, de 16 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions destinades a 

incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de garantia juvenil a Catalunya. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7701/1693292.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7713/1695038.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7713/1695014.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7721/1696746.pdf
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Es-prorroga-el-salari-minim-per-als-beneficiaris-de-Treball-i-Formacio
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7521A/1650115.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7665/1687138.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7672/1688826.pdf
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tractades i prestin els seus serveis sota la modalitat contractual de pràctiques. Al llarg de 2018 es pre-

veuen 1.397 persones beneficiàries amb un pressupost atorgat de 15,3 M€ entre 679 entitats (383 ens 

locals, 277 entitats del sector de l'economia social, 9 empreses privades, 7 agents socials, 2 universitats 

i 1 organisme públic). 

Així mateix, es preveu que 1.654 persones es beneficiïn dels ajuts als desplaçaments de les persones 

joves inscrites a la Garantia juvenil,132 programa que compta amb un pressupost atorgat de 376.282€ 

distribuïts entre 9 entitats (6 empreses privades i 3 entitats del sector de l'economia social). 

▪ Programes de desenvolupament local 

Els programes de desenvolupament local tenen per objectiu promoure la identificació i concreció de les 

oportunitats d’ocupació dels diferents territoris de Catalunya.  

El projecte Treball als barris133 té per objectiu estimular la creació d’activitat econòmica i la generació 

d’ocupació i desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que 

resideixen als barris i àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen una atenció espe-

cial.134 Dins d’aquest projecte es desenvolupen els programes següents: Programes específics de caràc-

ter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció; 

programes de capacitació; programes mixtos de formació i treball; programes d’experienciació laboral i 

programes de desenvolupament local. En conjunt, es preveu que es beneficiïn 14.468 persones amb un 

pressupost de 20,9 M€ atorgat entre 96 entitats. 

Els programes de suport al desenvolupament local135 tenen per objectiu permetre a les entitats locals, 

en cooperació amb els actors rellevants del territori, diagnosticar, planificar, programar, coordinar, comu-

nicar, integrar i executar totes les mesures que es vulguin posar en marxa en el marc d’un desenvolupa-

ment socioeconòmic el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible i el disseny d’accions es-

pecífiques tant per intervenir sobre les persones en situació d’atur com sobre el teixit productiu local, 

especialment el pertanyent a sectors estratègics pel territori, mitjançant accions d’identificació de poten-

cialitats i l’acompanyament i suport a les empreses de cada territori.  

En aquesta categoria enguany hi ha hagut el Programa de suport i acompanyament a la planificació 

estratègica (547.234 € per a 23 projectes amb els que han participat 23 entitats beneficiàries), el Pro-

grama d’agents d’ocupació i desenvolupament local (288 contractacions en 131 entitats beneficiàries 

per a les quals s’ha destinat un pressupost de 8,1 M€) i el Programa de suport als territoris amb més 

 
132 Ordre TSF/107/2018, de 3 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre TSF/311/2016, de 15 de novembre, per la que s’aproven les bases 

reguladores dels ajuts destinats a subvencionar els desplaçaments de les persones joves inscrites a la Garantia juvenil que participen en el 

Programa de noves oportunitats, en el programa Integrals i/o en els projectes singulars. 

Resolució TSF/1554/2018, de 25 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2018, per a la concessió dels ajuts destinats a subven-

cionar el desplaçament de les persones joves inscrites a la Garantia juvenil que participen en el Programa de noves oportunitats. 

Resolució TSF/2951/2018, de 28 de novembre, per la qual s’amplia l’import màxim de la convocatòria, per a l’any 2018, per a la concessió 

dels ajuts destinats a subvencionar el desplaçament de les persones inscrites a la Garantia juvenil que participen en el Programa de noves 

oportunitats. 
133 Ordre EMO/122/2018, de 23 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa 

de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris. 

Resolució TSF/1867/2018, de 24 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al 

Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris. 
134 Poden ser entitats beneficiàries d’aquest programa els ajuntaments que tenen aprovats projectes d’intervenció integral en barris o àrees 

urbanes per part de la Generalitat de Catalunya a l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, així com els seus organismes autònoms i entitats 

dependents o vinculades a aquells, amb competències en matèria de desenvolupament local i/o promoció de l’ocupació, d’acord amb el que 

estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
135 Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als progra-

mes de suport al desenvolupament local. 

Resolució TSF/1868/2018, de 25 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions destinades 

als programes de suport al desenvolupament local. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685599.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685464.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7770/1716824.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7672/1688990.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7678/1690400.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7673/1689100.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7678/1690300.pdf
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necessitats de reequilibri territorial i econòmic - projecte Treball a les 7 comarques (2,7 M€ i 2.181 per-

sones beneficiàries a l'Anoia, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Ripollès, el Montsià, la Terra Alta i el Pallars 

Jussà. Hi han donat suport 107 ajuntaments, 133 entitats públiques i privades i 785 empreses). 

Finalment, l’any 2018 s’han desenvolupat projectes innovadors i experimentals,136 als quals s’han desti-

nat 2,2 M€ entre 25 entitats beneficiàries, amb una previsió de 785 persones destinatàries del programa 

Innovació en l'ocupació. L’objectiu d’aquests projectes és donar suport a les entitats locals que exercei-

xen un lideratge territorial en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local per a l’execució de projec-

tes innovadors i experimentals identificats prèviament des del territori en el marc de la seva planificació 

territorial derivats de la concertació territorial.   

Programa Igualtat, qualitat i integració laboral  

El pressupost definitiu del programa Igualtat, qualitat i integració laboral ha estat de 365,3 M€, dels 

quals se n'han reconegut obligacions per import de 343,5 M€, el 23,8% més que l'any anterior.  

Aquest programa inclou les actuacions destinades a impulsar la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral, 

ja sigui abordant situacions de desigualtat i discriminació en l’àmbit del mercat de treball, ja sigui facili-

tant la inserció sociolaboral dels col·lectius amb més dificultats. La majoria de l’import d’aquest programa 

es destina a la gestió de la renda garantida de ciutadania, que ha representat una despesa de 240,5 

milions d’euros, el 30,3% més que la despesa corresponent a la renda mínima d’inserció de l’any 2017, 

tal com s'analitza al capítol IV d'aquesta Memòria. En el programa Igualtat, qualitat i integració laboral 

s'inclouen també les actuacions destinades a fomentar l’ocupabilitat i la integració laboral de les perso-

nes amb discapacitat.  

Pel que fa a les actuacions dirigides a la integració laboral dels col·lectius amb més dificultats, s'han 

aprovat diverses línies d'actuació dirigides a les persones discapacitades i a les que es troben en risc 

d’exclusió. 

Als centres especials de treball específicament s'han atorgat 77,7 M€ per a la inserció laboral de les 

persones discapacitades a través de dues convocatòries137 que tenen per objectiu aportar suport salarial 

a la contractació i manteniment de l'ocupació de les persones amb discapacitat, però també promoure i 

subvencionar el suport als serveis d'ajustament personal i social de les persones amb discapacitats de 

característiques especials en funció de la tipologia de la discapacitat o el grau d'afectació. D'aquest im-

port total, 55,1 M€ s'han destinat al foment de la integració en el mercat de treball protegit i 22,6 a les 

unitats de suport.  

D'altra banda, a les empreses d'inserció específicament138 s'han destinat 7,8 M€ en les línies següents: 

Línia 1: Acompanyament a les persones en risc d'exclusió per part de les empreses d'inserció (2,09 M€, 

54 empreses d'inserció); Línia 2: Incentius a la contractació de persones en risc d'exclusió social per part 

de les empreses d'inserció (5.5 M€, 54 empreses d’inserció); Línia 3: Complement econòmic a les em-

 
136 Ordre TSF/138/2018, d’1 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa 

de projectes innovadors i experimentals. 

Resolució TSF/1930/2018, de 3 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al 

Programa de projectes innovadors i experimentals. 
137 Resolució TSF/764/2018, de 16 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions als centres especials de treball, 

per a l'any 2018.  

Resolució TSF/1946/2018, d'1 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts destinats a dues línies de suport a 

l'ocupació de treballadors amb discapacitat de característiques especials en centres especials de treball, per a l'any 2018. 
138 Resolució TSF/1862/2018 de 25 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions a les 

empreses d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió 

social.  

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7680/1690771.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7683/1691429.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=825326&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=825326&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=824577
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=824577
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=824577
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preses d'inserció per increment d'ocupació de persones en procés d'inserció (176.188,88 €, 15 empre-

ses d’inserció) i Línia 4: Complement econòmic a les empreses d'inserció que insereixin persones en 

procés d'inserció a l'empresa ordinària (44.000,00 €, 14 empreses d’inserció) 

Enguany també s'ha aprovat l'Ordre TSF/88/2018, de 21 de juny, 139 per tal de facilitar la creació o am-

pliació d'empreses d'inserció i centres especials de treball a Catalunya, fomentar el seu esperit empre-

nedor, permetre la reconversió de línies de producció i generar nous llocs de treball per a persones amb 

dificultats d'integració i d'inserció arreu de Catalunya. Aquesta Ordre aprova les bases reguladores per a 

la concessió de subvencions a projectes singulars generadors d'ocupació sostenible per a persones en 

situació o amb risc d'exclusió, o persones amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses 

d'inserció.  

No s'ha disposat de les dades relatives als ajuts a la contractació en el mercat ordinari de persones amb 

discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones 

beneficiàries de la renda garantida de ciutadania. 140  

Programa Formació professional agrària i pesquera 

El programa Formació professional agrària i pesquera té per missió professionalitzar el sector agroali-

mentari, 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. El pressupost inicial d’aquest programa (8,2 M€) coincideix amb el definitiu. Les obligacions 

reconegudes tenen un import de 8,9 M€. 

Mesures d'àmbit estatal 

S'analitzen en aquest apartat la formació gestionada per la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocu-

pació i les bonificacions i reduccions en la contractació. Ambdues són mesures gestionades directament 

per l’Estat incloses en la política de despesa de foment de l’ocupació. Enguany no s'ha disposat de la 

informació relativa a les persones beneficiàries del programa PREPARA. 

La formació programada per les empreses la gestiona la Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació 

(Fundae). El nombre d’empreses que fan formació per als seus treballadors i ho comuniquen a la Fundae 

ha estat de 53.247, l'1,2% més que l’any anterior.141 La taxa de cobertura de les empreses142 ha estat 

del 19,7%, 0,3pp més que l’any anterior. Aquesta taxa és inferior a la mitjana estatal, que s'ha mantingut 

estable respecte de l'any anterior, i ha estat del 21,2%. 

Per mida de l’empresa, el 46,7% són empreses d’1 a 5 treballadors, el 28,7% empreses de 10 a 49 

treballadors i el 14,6% empreses de 6 a 9 treballadors. Pel que fa al sector d’activitat, el 37,5% s’enqua-

dren en altres serveis,143 el 23,2% en el comerç, el 14,1% en la indústria, el 13,6% en l’hostaleria, el 

10,4% en la construcció i l’1,2% en l’agricultura. 

 
139 Ordre TSF/88/2018, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a projectes singulars 

generadors d'ocupació sostenible per a persones en situació o amb risc d'exclusió, o persones amb discapacitat, en centres especials de treball 

o empreses d'inserció.  
140Ordre TSF/65/2018, d'11 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de 

persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la 

renda garantida de ciutadania i Resolució TSF/1945/2018, de 3 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la 

contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses 

d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2018. 
141 Es computen les empreses que tenen tots o la major part dels treballadors a Catalunya, atès que es considera que hi tenen l’activitat 

principal. 
142 La Fundae defineix la taxa de cobertura com el percentatge d’empreses que fan formació per als seus treballadors respecte al total d’em-

preses cotitzants per FP inscrites a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
143 Inclou activitats com Sanitat i serveis socials, Educació, Intermediació financera, Activitats immobiliàries, Transport i comunicacions i Activi-

tats socioculturals.  
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El crèdit disposat per les empreses que han fet formació l'any 2018 ha estat de 110,9 M€, que suposa 

un 62,6% del crèdit total sobre el que podien bonificar-se, 0,3 pp menys que l’any precedent.144 L’apor-

tació privada ha augmentat el 7,3% i ha estat de 175M€ (12M€ més que l’any 2017).145  

Els participants formats146 han continuat augmentant d’ençà de 2004. Han estat 926.931, el 12,6% més 

que l’any anterior. La taxa de cobertura dels participants147 també ha continuat augmentant i ha estat 

del 38,5%, 3,3 punts percentuals més que l’any anterior.  

Pel que fa al perfil dels participants formats, el 52% (481.991) han estat homes i el 48% (444.940) 

dones. Per grups d’edat, els de 36 a 45 són els que més han participat en accions de formació (34,1%, 

315.713), seguits dels de 46 a 55 (27,5%, 255.036) i dels de 26 a 35 (23,5%, 217.778). Atesa la mida 

de l’empresa, el 23% dels participants formats treballen en empreses de més de 4.999 treballadors, el 

17,8% en empreses de 1.000 a 4.999 treballadors, el 13,9% en empreses de 10 a 49 treballadors i el 

13,4% en empreses de 100 a 249 treballadors. Pel que fa al sector d'activitat, el 56% (521.071) dels 

participants formats s'inclou en la categoria d'altres serveis, el 20% (185.329) en la d'indústria i el 14,6% 

(130.666) en la de comerç.  

La durada mitjana de la formació ha estat de 13,3 hores per participant.  

Segons la tipologia de la formació, la modalitat presencial continua acollint la majoria dels participants, 

el 77,5% (718.659 participants) i la durada mitjana ha estat d’11,1 hores. El 54,2% han estat homes.  

Pel que fa a la modalitat de teleformació, hi han participat 200.667 persones (el 21,6% del total), de les 

quals el 56,4% han estat dones. La durada mitjana d’aquest tipus de formació ha estat de 19,9 hores.  

En la modalitat mixta hi han participat 7.605 persones (el 0,8%), de les quals el 59,5% han estat homes. 

La durada mitjana d’aquest tipus de formació ha estat de 41,3 hores.  

Per tipus d’acció formativa, 926.816 persones han participat en accions formatives pròpies i 115 en 

accions formatives vinculades a un certificat de professionalitat.  

Atesos els continguts formatius, destaquen els participants formats en gestió de recursos humans 

(16,8%), en prevenció de riscos laborals (14,2%), en direcció i gestió bancària (8,4%), en idiomes (7,7%),  

en informàtica d’usuari (4,3%) i en manipulació i control alimentaris (4,2%). 

Pel que fa als permisos individuals de formació, se n’han finalitzat 1.795 (30 menys que l’any anterior), 

d’una durada mitjana de 67,6 hores per participant. D’aquests permisos, el 54,9 % (986) han correspost 

a dones i el 45,1% a homes (809). Atesa l'edat, el 39.9% tenien entre 36 i 45 anys, el 36,2% entre 26 i 

35 anys i el 16,7% entre 46 i 55 anys. El 97,3% dels permisos es vinculen a formació reglada. 

L’any 2018 la Fundae ha gestionat tres programes específics de formació d’oferta d’àmbit estatal: Plans 

de formació 2016, Programes de formació en competències relacionades amb els canvis tecnològics i la 

 
144 El crèdit assignat és l'import de què disposa l'empresa per a la formació dels seus treballadors a través de l'aplicació de bonificacions a la 

Seguretat Social. Es determina en cada exercici econòmic com a percentatge de la quota de formació professional cotitzada l'any anterior. El 

percentatge s'estableix a la Llei de pressupostos generals de l'Estat i és més gran com menor és la mida de l'empresa. A més, l'empresa pot 

disposar d'un crèdit addicional per a la realització de permisos individuals de formació. Per al 2018 el crèdit assignat ha estat de 177,3 M€. El 

crèdit disposat és l'import del crèdit fet servir per les empreses en accions formatives. Per al 2018 ha estat de 110,9 M€. La ràtio disposada és 

el quocient entre el crèdit disposat i el crèdit assignat, i ha estat, com s'ha assenyalat, el 62,6%. 
145 El cofinançament privat és la diferència entre el cost total de la formació i el cost que es bonifica l'empresa. Les empreses estan obligades 

a participar en el finançament dels costos de les accions formatives. El percentatge mínim de cofinançament privat depèn de la mida de l'em-

presa i es calcula sobre el cost total de la formació. 
146 Cada treballador que fa una acció formativa és un participant. Un treballador dóna lloc a tants participants com accions formatives hagi fet. 
147 La taxa de cobertura és el percentatge de participants que van fer formació organitzada per les empreses en un any natural en relació amb 

el total de persones assalariades del sector privat segons l’EPA del IIT en aquest mateix any. 
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transformació digital i els programes de formació 2018. S’han format 134.711 participants, 8.526 dels 

quals a Catalunya. 

També cal fer referència a les bonificacions i reduccions a la contractació com a mesures de foment de 

l'ocupació. Tenen per objectiu reduir les despeses de Seguretat Social de les empreses i potenciar l'accés 

de determinats col·lectius al mercat laboral. En conjunt ascendeixen a 3.456,8 M€ i van a càrrec del 

pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal (bonificacions per un import previst de 1.934 M€, dels 

quals se n'han executat 1.700 M€)148 i del pressupost de la Seguretat Social (reduccions per import de 

1.520 M€). No s'ha disposat de la desagregació per a Catalunya.  

2.3. PRESTACIONS D'ATUR 

Les prestacions d’atur protegeixen aquells que han perdut la seva feina amb caràcter temporal o definitiu 

o se’ls redueix la jornada amb la corresponent reducció salarial.  

Cal tenir en compte els canvis produïts en matèria de prestacions d'atur que s'han analitzat en l'apartat 

de context. 

2.3.1. PERSONES BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS D’ATUR 

El nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur ha estat de 230.011, el 4,3% menys que l'any 

anterior. 

La mitjana anual de persones beneficiàries de prestacions d’atur ha continuat la tendència descendent 

iniciada l’any 2012. Enguany ha estat de 230.011 persones, el 4,3% menys que l’any anterior. En l'àmbit 

estatal la mitjana de persones beneficiàries ha estat d’1.804.688, el 3,1% menys que l'any anterior.  

 
148 Segons l'Informe economicofinancer dels pressupostos per a 2018, p. 43 i 406. Consulta a http://www.congreso.es/docu/pge2018/seg-

social/Proyecto_2018/V5T01.pdf. Les dades sobre execució s'han extret de de l’avanç de liquidació del pressupost del Servei Públic d’Ocupació 

Estatal (p. 8). 

http://www.congreso.es/docu/pge2018/seg-social/Proyecto_2018/V5T01.pdf
http://www.congreso.es/docu/pge2018/seg-social/Proyecto_2018/V5T01.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/que_es_el_sepe/quienes_somos/pdf/ejecucion_presupuestaria_diciembre2018.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/que_es_el_sepe/quienes_somos/pdf/ejecucion_presupuestaria_diciembre2018.pdf
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GRÀFIC III.2.G1  Evolució del nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur. Catalunya i Espanya, 2008-

2018 
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Unitats: persones. 

Nota: mitjana anual. 

Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d'Ocupació Estatal. 

Del total de persones beneficiàries de prestacions d’atur, el 53,8% són dones i el 46,2% homes. Les 

dones continuen essent el col·lectiu majoritari en totes les prestacions: en el nivell contributiu, el 52,4% 

són dones i el 47,5% homes; en el nivell no contributiu, el 55,5% són dones i el 44,5% homes; en la renda 

activa d'inserció el 54,4% són dones i el 45,6% homes.  
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GRÀFIC III.2.G2  Evolució del nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur, per tipus de prestació. Ca-

talunya, 2008-2018 
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Unitats: persones. 

Nota: mitjana anual. 

Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d'Ocupació Estatal. 

El 54% de les persones beneficiàries de prestacions d'atur reben una prestació contributiva.  

De les 230.011 persones beneficiàries de prestacions d’atur de mitjana anual, el 54% ho és d’una pres-

tació del nivell contributiu (124.288 persones, el 4,4% més que l'any anterior) i la resta, el 46%, d’una 

prestació no contributiva, distingint el nivell assistencial (37,8%, 86.745 persones, -5,5% respecte 2017), 

la renda activa d’inserció (7,1%, 16.472 persones, -23,5% respecte 2017) i el Programa d’activació de 

l’ocupació (1,1%, 2.507 persones, el 3,4% més). Cal destacar que, d'ençà de l'any 2009, el nombre de 

persones beneficiàries de prestacions contributives disminuïa. Enguany, per tant, canvia aquesta ten-

dència.  

En l'àmbit estatal, però, continuen predominant les prestacions assistencials (58,4%) sobre les contribu-

tives (41,6%).  
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GRÀFIC III.2.G3  Percentatge de persones beneficiàries de prestacions d’atur, per tipus de prestació. Catalunya, 

2018 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d'Ocupació Estatal. 

La finalització del contracte continua essent la principal causa d’accés a la prestació contributiva. Repre-

senta el 43,3%, 1,5pp més que el 2017. El pes de les prestacions tramitades per acomiadament del qual 

no se'n sap la resolució en el moment de sol·licitar la prestació d’atur disminueix 0,7 pp, passant del 

24,6% al 23,9%. Les prestacions degudes a acomiadaments objectius han continuat disminuint i repre-

senten l'11,1% del total de prestacions, 0,9 pp menys que l'any passat. Ha augmentat lleugerament la 

represa de prestacions, que passa de l'11,5% a l'11,9%.  

En el nivell assistencial, les persones que perceben el subsidi per a més grans de 55 anys representen 

el 47,6% del total, 0,6 pp menys que l’any anterior. El pes de les persones beneficiàries que no tenien el 

període mínim cotitzat per accedir a una prestació contributiva augmenta lleugerament, i representa el 

22,1% sobre el total, 0,1 pp més. L’esgotament de la prestació contributiva és la següent causa d'accés 

al subsidi d'atur, tant de les persones menors de 45 anys, que representen el 14%, 0,2 pp menys que el 

2017, com de les més grans de 45 anys, que representen el 10,8%, 0,6 pp menys. Com a especificitat 

de l'any 2018 cal destacar que del total de persones beneficiàries de prestacions del nivell assistencial, 

951 (364 homes i 587 dones) ho són del subsidi extraordinari d’atur incorporat per la Llei 6/2018. 

2.3.2. INDICADOR DE COBERTURA 

L’indicador de cobertura ha estat del 62,8%, 1,3 punts percentuals més que l’any anterior, confirmant-

se la tendència ascendent iniciada l'any anterior. 



MERCAT DE TREBALL 

62 

L’any 2018 l’indicador de cobertura149 ha estat del 62’8%, 1,3 pp més que l’any anterior i, en conseqüèn-

cia, es manté la tendència ascendent iniciada l'any precedent. En l’àmbit estatal la taxa de cobertura ha 

estat del 58,2%, 2 punts més que l’any anterior. 

Tot i això, l’indicador de cobertura, tal com s’aprecia en el gràfic següent, és 22,8 pp per sota del nivell 

de 2010, any en què es va assolir el grau de cobertura més alt. En l’àmbit estatal aquesta diferència 

entre els indicadors de cobertura els anys 2010 i 2018 és de - 20,2 pp. 

GRÀFIC III.2.G4  Evolució de l’indicador de cobertura. Catalunya i Espanya, 2008-2018 
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Unitats: percentatge. 

Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d'Ocupació Estatal. 

L'indicador de cobertura és del 65,5% per als homes i del 60,6% per a les dones. En l'àmbit estatal, 

aquesta diferència és de 10,2 pp (64,1% per als homes i 53,9% per a les dones). 

El nombre de persones que no perceben cap prestació d’atur també ha disminuït. 151.337 persones de 

les 392.907 registrades com a aturades el mes de desembre de 2018 no cobraven cap prestació, 

17.742 persones menys que l'any anterior. En mitjana anual, 162.982 persones no cobraven cap pres-

tació, 14.876 menys que l'any anterior. Si es compara la xifra de persones beneficiàries de prestacions 

amb la xifra de demandants d’ocupació no ocupats,150 el mes de desembre 165.496 persones no rebien 

prestació, 20.956 menys que l'any anterior.  

En comparació amb l'atur estimat, el nombre de persones que no reben prestació també ha disminuït 

respecte l'any anterior. Tenint en compte les mitjanes anuals, 205.989  persones aturades no rebien cap 

mena de prestació del sistema de protecció d'atur, 59.575 persones menys. Tot i la disminució respecte 

 
149 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 (inclosos els beneficiaris de subsidi eventual agrari, que a Catalunya no n'hi ha) entre la suma del nombre d’aturats registrats 

als serveis públics d’ocupació amb experiència laboral prèvia i els beneficiaris dels subsidis eventuals agraris. Vegeu l'anàlisi que sobre el càlcul 

de l'indicador de cobertura es va fer a la Memòria socioeconòmica i laboral de l'any 2015. 
150 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 reduïda 

(inferior a 20 hores) i  treballadors eventuals agraris subsidiats. 
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de l'any anterior, el nombre de persones en situació d'atur que no reben prestació continua essent supe-

rior al que resulta de comparar-ho amb les dades d'atur registrat.151 

2.3.3. DESPESA 

La despesa en prestacions d’atur ha augmentat el 0,01% respecte de l'any anterior. S'ha situat en 

2.620,1 M€. 

La despesa en prestacions d’atur ha estat de 2.620,1 M€, el 0,01% més que l’any 2018, interrompent-

se així la tendència descendent que es mantenia des de l'any 2012, segurament a causa de l'augment 

del nombre de persones beneficiàries de prestacions contributives.  

La despesa en prestacions d'atur ha representat el 14,9% de l’import de la despesa en prestacions d’atur 

en el conjunt de l’Estat. En el conjunt de l'Estat, ha continuat disminuint i ha estat de 17.469,3 M€, el 

0,02% menys que l’any anterior (malgrat l'augment de la despesa en prestacions contributives, que ha 

augmentat el 3,5% respecte del 2017). 

GRÀFIC III.2.G5  Evolució de la despesa en prestacions d’atur. Catalunya i Espanya, 2008-2018 
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Nota: mitjana anual. 

Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d'Ocupació Estatal.  

L’import brut de les prestacions contributives ha estat de 849,9€ mensuals i el de les assistencials s'ha 

mantingut en 430,27€ mensuals. 

L’import brut mig de les prestacions contributives ha estat de 849,9 € mensuals (8,4 euros més que l'any 

anterior) mentre que l’import líquid ha estat de 778 €. Per als homes, aquest import ha estat de 924 € 

mensuals bruts i 848,1 € mensuals líquids. Per a les dones, aquest import ha estat de 786 € mensuals 

bruts i 715,2 € mensuals líquids. En el conjunt de l’Estat l’import mig brut ha estat de 810,3 € mensuals 

(6 € més) i el líquid ha estat de 745,5 € mensuals.  

 
151 Remetem a l’apartat anterior d’aquest capítol (“Anàlisi del mercat de treball”) per a l’anàlisi de les dades relatives a les prestacions rebudes 

en llars amb tots els membres actius en situació d’atur. 
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L’import de la prestació de nivell assistencial, de la renda activa d’inserció, del Programa d’activació per 

a l’ocupació i del subsidi extraordinari d'atur ha estat de 430,27€ mensuals, el mateix import que l’any 

anterior.152  

  

 
152 Correspon al 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM), que per a l'any 2018 és de 537,84 € mensuals.  
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3. RELACIONS LABORALS153 

3.1. LA CONFLICTIVITAT LABORAL 

3.1.1. VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS 

Vagues154 

Es produeix un increment de les persones treballadores participants a les vagues i de les jornades no 

treballades.  

Durant l’any 2018 s’han produït 108 vagues, tres menys que l’any anterior. Tot i que es manté la ten-

dència a la baixa endegada l’any anterior, enguany és de caràcter més moderat. Es produeix un augment  

tant de les persones treballadores participants en les vagues (105,7%) com les jornades no treballades 

(151,9%). En aquest sentit, des de l’any 2016 es registraven menys treballadors/ores participants a les 

vagues. Pel que fa a les jornades no treballades, aquestes baixaven des de l’any 2014, tal com es pot 

observar al gràfic següent. 

Les hores no treballades per persona treballadora també augmenten (154,5%), seguint la tendència de 

l’any anterior. 

L’augment de l’índex d’incidència suposa un canvi respecte dels dos anys anteriors. 

L’índex d’incidència de les vagues155 ha estat del 22,9%, 9,5 punts percentuals més que l’any anterior. 

Aquesta dada suposa una interrupció de la tendència a la baixa observada els dos anys anteriors. 

Pel que fa a la repercussió de les vagues, el 50,9% d’aquestes han afectat entre 10 i 100 treballa-

dors/ores i el 84,3% han tingut una durada d’1 a 6 dies. D’altra banda, el 53,6% de les vagues ha com-

portat menys de 100 jornades no treballades i el 80,6% s’han estès a un sol centre. 

  

 
153 Durant l’elaboració d’aquesta Memòria, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies no disposa de dades sobre els convenis col·lectius 

vigents a Catalunya. Les úniques dades disponibles són les del REGCON, que ofereixen informació sobre els nous acords registrats a Catalunya 

i províncies durant l’any de referència, i les del Butlletí del mapa de la negociació col·lectiva elaborat pel Consell de Relacions Laborals, amb una 

periodicitat semestral (la darrera edició és del juliol de 2018). Aquestes dades no ens permeten fer una anàlisi acurada de la realitat de la 

negociació col·lectiva a Catalunya. 
154 Dades actualitzades a 28 de març de 2019. 
155 Índex d’incidència=persones treballadores participants/plantilla convocada*100 
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GRÀFIC III.3.G 1 Vagues, persones treballadores participants i jornades no treballades. Catalunya, 2010-2018 
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

Es doblen les persones treballadores participants a les vagues dels sectors dels serveis i la indústria. 

Si s’analitzen les vagues des del punt de vista del seu àmbit sectorial, es pot observar que més de la 

meitat, el 63,9%, pertanyen al sector serveis, tot i que, seguint la tendència de l’any 2017, davallen el 

5,5%. A contrario sensu, hi ha més del doble de persones treballadores participants en aquest sector. 

Pel que fa a la indústria, es manté el nombre de vagues, si bé es dobla el nombre de persones treballa-

dores participants, a diferència de l’any anterior. Enguany hi ha hagut una vaga al sector de la construc-

ció, a diferència de l’any 2017, en què no n’hi va haver cap. En canvi, no s’ha registrat cap vaga al sector 

de l’agricultura. 

Pel que fa a l’índex d’incidència cal dir que, a diferència de l’any anterior, augmenta en els tres sectors 

d’activitat. Tal com es pot observar a la taula següent, la vaga de del sector de la construcció ha tingut 

un índex d’incidència del 100% i en el cas dels serveis, l’índex també és força elevat, a diferència del 

pertanyent al sector industrial, per bé que és el que més augmenta. 

La divisió econòmica amb més vagues ha estat la del transport terrestre i per canonades (11 vagues) i 

la dels vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (10 vagues). En ambdós casos s’han produït increments 

interanuals, de 2 i 3 vagues, respectivament, la qual cosa contrasta amb la tendència de signe negatiu 
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observada l’any anterior. D’altra banda, així com a l’any 2017 la divisió d’arts gràfiques i suports enre-

gistrats també figurava entre les més conflictives, enguany ha reduït les vagues a la meitat (5). 

Hi ha hagut algunes divisions en què l’any 2017 no es va produir cap vaga i enguany sí, si bé en un 

nombre baix: comerç al detall (3 vagues); serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria (3); serveis de tec-

nologies de la informació (2), recerca i desenvolupament (1); productes farmacèutics (1); construcció 

d’immobles (1) i les activitats professionals i tècniques no classificades en altres apartats (1). 

En canvi, en algunes activitats en què hi va haver vagues l’any 2017, enguany no se n’ha produït cap. 

D’entre aquestes es poden mencionar els productes informàtics i electrònics, la maquinària i equips no 

classificats en altres apartats, les activitats artístiques i d’espectacles i altres activitats de serveis perso-

nals. 

Els treballadors/ores participants a les vagues dels sectors de l’educació i la sanitat augmenten signifi-

cativament. 

Pel que fa a les persones treballadores participants, destaca, en primer lloc la divisió dels vehicles de 

motor, remolcs i semiremolcs (20.688 treballadors/ores) i, a poca distància, la de l’educació (19.041 

treballadors/ores). En aquest darrer cas, tot i haver-se produït només una vaga més que l’any anterior, 

hi ha hagut 12.739 persones treballadores participants més. També destaca un increment molt signifi-

catiu dels treballadors/ores participants en el cas de la sanitat, que passen de 153 l’any 2017 a 4.026 

l’any 2018. 

En canvi, en el cas del transport terrestre i per canonades, la divisió amb més vagues, hi ha hagut una 

davallada de treballadors/ores participants, que passen de 2.912 l’any 2017 a 344 enguany. També 

s’observa un descens important de les persones treballadores participants (1.374 menys) a les vagues 

de la divisió dels serveis de menjar i begudes. 

El 75,9% de les vagues es produeixen a l’empresa privada, de la mateixa manera que els anys anteriors. 

També de manera coincident, decreix el seu nombre, tot i que l’augment dels treballadors/ores partici-

pants i del seu índex d’incidència denoten un canvi de tendència. A l’empresa pública, on es produeixen 

el 20,4% de les vagues, s’observa un increment molt significatiu del nombre de treballadors/ores que hi 

participen, contrari al decrement del 2017. Tanmateix, el nombre de vagues i l’índex d’incidència també 

pugen. 

En relació amb l’àmbit del conveni aplicable a les empreses on es produeixen les vagues, s’observen 

canvis respecte de l’any anterior pel que fa als convenis d’empresa i als de sector. Així, tal com es pot 

veure a la taula següent, tot i que baixi el nombre de vagues i el seu índex d’incidència a les empreses 

amb conveni empresarial, augmenta el nombre de persones treballadores que hi participen. En canvi, es 

produeix un lleuger increment de les vagues produïdes a les empreses amb conveni sectorial, per bé que 

hi participen menys treballadors i el seu índex d’incidència és menor. 

Pel que fa a l’àmbit territorial de les vagues, la majoria, el 74,1%, són d’àmbit municipal, tot i haver 

descendit respecte de l’any 2017. No obstant això, ha augmentat tant el nombre de persones treballa-

dores participants com el seu índex d’incidència, la qual cosa representa un canvi de tendència. 

Les vagues estatals ocupen el segon lloc i, a diferència de l’any anterior, pateixen un decrement en el 

seu nombre, per bé que les persones treballadores que hi participen i l’índex d’incidència augmenten. 

Mentre que l’any 2017 va augmentar l’índex d’incidència de les vagues d’àmbit provincial, enguany s’ob-

serva la tendència contraria, si bé augmenta el seu nombre i el de treballadors/ores participants. En les 
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vagues d’àmbit autonòmic s’ha produït un augment molt significatiu de les persones treballadores parti-

cipants i més moderat pel que fa al seu nombre i a l’índex d’incidència. 

Pel que fa a l’àmbit provincial, tal com ho il·lustra la taula següent, a Barcelona i Girona es manté estable 

el nombre de vagues, però augmenten els treballadors/ores participants i l’índex d’incidència. A les dues 

províncies restants es produeixen increments en tots els casos, a diferència de l’any anterior. 
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TAULA III.3.T 1 Característiques de les vagues. Catalunya, 2017-2018 

  

Nombre de va-

gues 

Variació %  res-

pecte de l’any 

anterior 

Treballadors 

participants 

Variació % res-

pecte de l’any 

anterior 

Índex incidèn-

cia 

Variació respecte 

de l’any anterior 

(pp) 

Àmbit sectorial             

Indústria 38 0 25.194 102,6 89,9 1,4 

Construcció 1 100 11 100 100 100 

Serveis 69 -5,5 29.400 108,2 14 6,4 

Tipus empresa             

Empresa privada 82 -8,9 30.289 53,2 67,4 4,7 

Empresa pública 22 22,2 21.372 368,8 14,5 9 

Empreses priva-

des i públiques 

conjuntament 
2 0 80 -96,2 8,4 5,9 

Adm. central i org, 

autònoms 1 100 534 100 76,3 76,3 

Adm. autonòmi-

ques i organis-

mes autonòmics 

2 100 2330 100 5,2 76,3 

Àmbit conveni             

Empresa 27 -6,9 27.378 126,1 55,9 -26,9 

Sector 57 1,8 6.518 -1,4 13,1 -45,5 

Sense conveni 24 -4 20.079 165,3 14,8 10,4 

Àmbit territorial             

Provincial 4 300 2.280 88,6 17,9 -71,8 

Autonòmic 5 150 16.640 1.637 10,7 9,4 

Estatal 18 -5,3 1.968 -41,4 7 3,3 

Municipal 80 -10,1 33.706 60,3 79,1 11,9 

Comarcal 1 100 11 100 64,7 64,7 

Àmbit provincial             

Barcelona 104 0 49.725 104,7 26,9 9,7 

Girona  17 0 1.849 539,8 10,1 8,7 

Lleida 16 33,3 858 1.261 6,8 6,3 

Tarragona 19 11,8 2.173 14,1 10 2,1 

Àmbit funcional             

Alguns centres 

empresa 
58 -1,7 25.003 76,6 90,1 19,9 

Tots els centres 

empresa 
47 -7,8 16.963 64,1 21,1 10,1 

Sector 3 200 12.639 514,7 9,7 7,3 
Unitats: nombre de vagues, percentatges, persones treballadores i punts percentuals. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Les vagues causades per impagaments de salaris cauen el 81%. 
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Enguany el 25% de les vagues s’han produït a causa de l’organització/sistemes de treball i, a diferència 

de l’any anterior, s’observa un increment del 68,8% en aquest tipus de vagues. En canvi, les vagues 

motivades per impagament de salaris (el 3,7%), que l’any 2017 van ser les més nombroses, pateixen 

una caiguda del 81%. 

S’observen augments significatius en les vagues causades per accident laboral, seguretat i higiene (13 

vagues) i per acomiadaments, sancions o altres mesures disciplinàries (8 vagues), ja que en ambdós 

casos enguany n’hi ha hagut més del doble que a l’any anterior.  

També es constaten increments en les vagues  causades per conflictes derivats de la negociació col·lec-

tiva (5 vagues més) i de regulació d’ocupació (3 vagues més). En canvi, baixen les vagues motivades per 

conflictes no derivats del procés de negociació col·lectiva (10 vagues menys) i per la interpretació de 

clàusules del conveni vigent  (2 vagues menys).  

Enguany hi ha hagut 3 vagues amb motiu de conflictes relacionats amb causa sindical, una per millores 

independents del conveni i una altra per conflictes per causes no laborals, mentre que l’any anterior no 

n’hi va haver cap per aquestes tres causes. En canvi, enguany no hi ha hagut cap vaga causada per altres 

mesures de política economicosocial, mentre que l’any 2017 n’hi va haver dues.  

Les vagues més participades i amb un major índex d’incidència s’han produït a causa d’accidents labo-

rals, seguretat i higiene. 

Les vagues més participades (20.272 treballadors/ores) i amb un índex d’incidència més elevat (98,8) 

han estat les causades per accidents laborals, seguretat i higiene.  

El 85,2% de les vagues han acabat. Segons la forma d’acabament, més de la meitat, el 57,4%, han 

acabat per finalització del temps fixat en la convocatòria. Aquesta forma d’acabament ha augmentat 

lleugerament (2 vagues més), a diferència de l’any anterior. En canvi, les que acaben amb una negociació 

directa entre les parts (el 27,8%), decreixen (10 vagues menys), contràriament al 2017. 

Més de la meitat de les vagues acaben sense acord. 

Seguint la tendència dels anys anteriors, més de la meitat de les vagues, el 57,4% acaben sense acord i 

el 21,3%, sense predomini de cap de les parts. No obstant això, s’observa un lleuger decrement pel que 

fa a aquests resultats. Si es compara amb l’any 2017, enguany hi ha dues vagues menys sense acord i 

8 vagues menys sense predomini de cap de les parts. 

Només el 4,6% han estat amb acord i un percentatge molt baix han acabat amb acceptació total de les 

peticions dels treballadors (0,9%) o amb predomini de l’acceptació de les peticions dels treballadors 

(0,9%). 

Tancaments patronals 

Durant l’any 2018 no s’ha registrat cap tancament patronal, de manera coincident amb l’any 2017. 
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3.2. SOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES 

3.2.1. CONCILIACIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES156 

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. 

Conciliacions individuals 

Es manté la tendència a l’alça. 

Durant l’any 2018 s’han dut a terme 72.656 conciliacions individuals, l’1,5% més que l’any anterior. 

Aquest tímid increment li dona continuïtat a la tendència observada l’any anterior.  

De la mateixa manera que els anys anteriors, la majoria de les conciliacions individuals, el 65,5%, són a 

causa d’acomiadaments. No obstant això, aquestes han augmentat el 8,1%, la qual cosa suposa un canvi 

de tendència. 

Les conciliacions a causa de reclamacions de quantitat representen el 27,3% del total i, contràriament 

al que va succeir l’any anterior, baixen el 9,6%. Les conciliacions per sancions representen el 2,6% i es 

manté la tendència a la baixa (-11,1%) i les que responen a motius diversos són les que tenen un pes 

menor (4,6%), el 4,6% menys que l’any 2017. 

Predominen i augmenten les conciliacions individuals amb avinença i decreixen les que acaben sense 

avinença. 

Segons la forma d’acabament, el 42,6% de les conciliacions individuals són amb avinença i s’observa un 

increment (9,5%), de caràcter més accentuat que l’any anterior. Cal esmentar un canvi de tendència pel 

que fa a les conciliacions sense avinença, que representen el 29,9% sobre el total. Així, aquestes conci-

liacions tenen un comportament decreixent (-8,3%), a diferència de l’any anterior. Pel que fa a les conci-

liacions intentades sense efecte (22,6%), s’observa un increment interanual del 2,5%, a diferència de 

l’any anterior.  

El 2,2% de les conciliacions han estat considerades i no presentades, el 7,4% menys que l’any anterior. 

Pel que fa a les desistides i altres, el 2,2%, se n’han produït l’1,5% més. 

Tal com es pot observar a la taula següent i seguint la tendència dels anys anteriors, en el cas de les 

conciliacions motivades per acomiadaments hi ha un clar predomini de les que acaben amb avinença, 

de manera contrària al que succeeix amb les que deriven d’altres causes. La pràctica totalitat d’aquestes 

conciliacions comporten acomiadaments efectius. 

  

 
156 Dades actualitzades a 11 de febrer de 2019. 
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TAULA III.3.T 2 Conciliacions individuals segons motiu i forma d’acabament. Catalunya, 2017-2018 

  Acomiadaments Sancions 

  2017 2018 2017 2018 

Amb avinença 26.415 29.176 201 140 

Sense avinença 9.762 9.857 1.385 1.255 

Sense efectes 6.138 6.817 405 416 

No presentades 725 752 74 34 

Desistides 995 1.010 88 69 

Total 44.035 47.612 2.153 1.914 

  Reclamacions de quantitat Diversos 

  2017 2018 2017 2018 

Amb avinença 1.457 1.419 209 239 

Sense avinença 10.497 8.825 2.045 1.790 

Sense efectes 8.543 8.113 922 1.059 

No presentades 803 722 136 102 

Desistides 625 741 187 120 

Total 21.925 19.820 3.499 3.310 
Unitats: nombre de conciliacions. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

L’increment de les quantitats acordades suposa un canvi de tendència. 

Pel que fa a les quantitats acordades s’observen canvis significatius respecte dels darrers anys. Es pro-

dueix un increment de les quantitats totals, així com, en particular, de les pactades en les conciliacions 

per acomiadaments i, de manera molt significativa, en les conciliacions per motius diversos. Altrament, 

la davallada de les quantitats en les conciliacions per reclamacions de quantitat també suposa un canvi 

de tendència. 

El total acordat ha estat de 585.811.951,2 euros, el 7,6% més que l’any anterior.  

Aquest increment es deu, principalment, a l’alça de les quantitats acordades en les conciliacions per 

motius diversos, que ha estat molt significativa, del 281,8%. També han augmentat les quantitats acor-

dades en conciliacions derivades per acomiadaments, per bé que de manera més moderada (7%). En el 

cas de les quantitats acordades en conciliacions per reclamacions de quantitat s’ha produït un decre-

ment, del 17,5%, tal com s’ha apuntat anteriorment. 

Conciliacions col·lectives 

L’increment de les conciliacions col·lectives interromp la tendència observada des del 2014. 

Durant l’any 2018 s’han realitzat 121 conciliacions col·lectives, la qual cosa representa un increment 

interanual del 18,6%. Això representa una  interrupció de la tendència a la baixa sostinguda des de l’any 

2014. 

Pel que fa a les empreses i persones treballadores afectades per aquestes, 3.596 i 113.308, respecti-

vament, es manté la tendència a l’alça. No obstant això, enguany l’increment és més significatiu que 
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l’any anterior. Concretament, les empreses afectades augmenten el 2.687,6% i els treballadors/ores, el 

70,4%. 

La majoria són sense avinença i aquestes augmenten. 

La majoria de les conciliacions col·lectives, el 78,5%, són sense avinença, seguint la tendència dels anys 

anteriors. Enguany es produeix un increment del 55,7% d’aquest tipus de conciliacions, la qual cosa 

modifica la tendència a la baixa observada l’any anterior. Cal tenir en compte també que és l’única tipo-

logia de conciliacions que augmenta. 

De la mateixa manera, aquestes conciliacions sense avinença són les que afecten la gran majoria, tant 

d’empreses (99,3%) com de persones treballadores (97,5%), tal com es pot veure a la taula següent.  

TAULA III.3.T 3 Conciliacions col·lectives, empreses i persones treballadores afectades segons el resultat de la 

conciliació. Catalunya, 2017-2018 

  Conciliacions Empreses Treballadors 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Amb avinença 11 10 11 10 1.975 1.482 

Sense avinença 61 95 88 3.570 51.077 110.441 

Intentades sense efectes 20 16 20 16 6.870 1.385 

Considerades i no presentades 4 0 4 0 943 0 

Desistides 6 0 6 0 5.638 0 

Total 102 121 129 3.596 66.503 113.308 
Unitats: nombre de conciliacions, d’empreses 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 conciliacions col·lectives, la majoria, el 63,6%, perta-

nyen al sector serveis. El sector industrial se situa a continuació (26,4%), seguit del sector agrícola (9,1%) 

i, en darrer terme, el de la construcció (0,8%). Enguany cal destacar l’increment, del 175%, que s’ha 

produït respecte de les conciliacions del sector de l’agricultura. La resta també han augmentat, excepte 

el de la construcció, que ha sofert una caiguda del 75%, la qual cosa representa 3 conciliacions menys 

si es tradueix en termes absoluts,  

La divisió econòmica amb més conciliacions col·lectives segueix sent la del transport terrestre i per cano-

nades, amb 24 conciliacions. Tal com ja s’apunta al paràgraf anterior, també cal destacar la divisió de 

l’agricultura, ramaderia i caça, amb 11 conciliacions. 

3.2.2. MEDIACIONS 

L’increment de les mediacions suposa una interrupció de la tendència observada els anys anteriors. 

L’Administració, si les parts implicades així ho sol·liciten, pot actuar com a mediadora entre l’empresa i 

les persones treballadores que estan immerses en un conflicte, ja siguin vagues, conflictes col·lectius o 

altre tipus de conflicte. Tal com es pot observar a la taula següent, durant l’any 2018 s’han produït 330 

mediacions, el 12,2% més que a l’any 2017. 

El 71,5% de les mediacions s’han dut a terme com a conseqüència d’una vaga, seguint la tendència dels 

anys anteriors. El 23,3% han estat derivades de conflictes col·lectius i la resta, el 5,5%, d’altres tipus de 

conflictes. 
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L’increment de les mediacions derivades d’una vaga suposa un canvi de tendència. 

Cal destacar especialment l’increment interanual, del 21,6%, de les mediacions derivades d’una vaga. 

En canvi, tant les mediacions conseqüència de conflictes col·lectius com d’altres tipus davallen, el 3,8% 

i el 14,3%, respectivament. 

TAULA III.3.T 4 Mediacions dutes a terme per l’autoritat laboral catalana segons el tipus de conflicte i l’òrgan 

mediador. Catalunya 2017-2018 

Catalunya Total Vagues 

Conflictes col·lec-

tius Altres tipus 

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

201

8 

Direcció General de Relacions Labo-

rals 78 91 67 83 5 4 6 4 

Serveis Territorials de Barcelona 157 189 99 121 51 58 7 10 

Serveis Territorials de Girona 19 20 8 12 8 6 3 2 

Serveis Territorials de Lleida 5 2 5 1 0 1 0 0 

Serveis Territorials de Tarragona 33 26 15 17 13 7 5 2 

Serveis Territorials de Terres de l'E-

bre 2 2 0 2 2 0 0 0 

Total 294 330 194 236 79 76 21 18 
Unitats: nombre de mediacions. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

Més de la meitat acaben sense acord 

Més de la meitat de les mediacions, el 56,1%, acaben sense acord. Si es desagreguen les mediacions 

per motiu, només en el cas de les derivades d’altre conflictes s’observa una certa prevalença de l’acord, 

la qual, traduïda en termes absoluts, representa 2 mediacions més.  

Segons l’òrgan mediador, i, seguint la tendència dels anys anteriors, més la meitat de les mediacions, el 

57,3%, es duen a terme als Serveis Territorials de Barcelona, seguides de les de la Direcció General de 

Relacions Laborals, que realitza el 27,6% de les mediacions. A Tarragona se’n fan el 10%, a Girona, el 

6,1%, i a Lleida i Terres de l’Ebre el 0,6% en ambdós casos. Respecte de l’any 2017 baixa el nombre de 

mediacions a Tarragona (-21,2%). A la resta d’òrgans mediadors es produeixen increments, excepte en 

el cas de Lleida (-60%). 

3.2.3. ACTIVITAT DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA 

La davallada tant del nombre de procediments tramitats pel TLC com, de manera molt significativa, de 

les empreses i persones treballadores afectats per aquests procediments interromp la tendència obser-

vada des de l’any 2016. 

El 2018 es caracteritza per una davallada del 12,9% dels expedients tramitats pel Tribunal Laboral de 

Catalunya, en endavant TLC, la qual cosa  interromp la tendència a l’alça observada des de l’any 2016. 

Així mateix i, tal com es pot observar al gràfic següent, enguany s’han produït decrements molt significa-

tius pel que fa a les empreses i les persones afectades per aquests expedients, la qual cosa contrasta 

amb l’any anterior, en què es va produir el comportament invers.157 

 
157 Cal assenyalar, però, que l’increment de l’any 2017 respon a conflictivitat del dia 3 d’octubre del mateix any. 
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GRÀFIC III.3.G 2 Evolució de l’activitat del TLC. Catalunya, 2010-2018 

Expedients tramitats pel TLC 

 
Unitats: nombre d’expedients.                                                                                                                  

Empreses afectades pels expedients 

 
Unitats: nombre d’empreses. 

Persones treballadores afectades pels expedients 

 
                                                             Unitats: nombre de persones treballadores. 
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Decreixen les conciliacions i els arbitratges, si bé augmenten les mediacions. 

Pel que fa als tipus de procediments, les conciliacions segueixen ostentant el percentatge més alt, que 

representa el 71% del total, seguit de les mediacions (28,2%) i, en darrer terme, els arbitratges (5%). Es 

produeixen diferències pel que fa a l’evolució interanual dels procediments ja que, així com l’any 2017 

es van observar increments quant a les conciliacions i els arbitratges, enguany es constata la tendència 

contrària. Així, les conciliacions decreixen el 18% i els arbitratges, el 58,3%. Pel que fa a les mediacions, 

es manté la tendència a l’alça (5,8%), si bé aquesta és de caire més moderat que la de l’any anterior. 

Tant en el cas de les conciliacions com de les mediacions, existeix un clar predomini de les que són de 

caràcter col·lectiu, que representen el 82% en el cas de les conciliacions i del 93% en el de les mediaci-

ons. Així mateix, en ambdós casos, la majoria són sense vaga (el 96% en el cas de les conciliacions 

col·lectives i el 90% pel que fa a les mediacions col·lectives). Cal fer menció que enguany hi ha hagut tres 

conciliacions tramitades pel Tribunal TRADE, mentre que l’any anterior no n’hi va haver cap. 

En el cas de les mediacions predomina l’acord i, pel que fa a les conciliacions, hi ha poca diferència 

entre l’acord i el desacord. 
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Si s’analitzen els procediments segons els seus resultats es pot concloure que, tal com s’observa als 

gràfics següents, en el cas de les mediacions predomina l’acord (56%) i pel que fa a les conciliacions 

s’observa poca diferència entre les acabades amb acord (48%) i amb desacord (50%). Pel que fa a les 

tramitacions no efectives, tant en el cas de les conciliacions com en el de les mediacions, més de la 

meitat han estat intentades sense efectes. 

Pel que fa a les conciliacions, hi ha més acord en les individuals (59%) que en les col·lectives (52%), tot i 

que no hi ha una diferència molt significativa. Les conciliacions tramitades pel Tribunal TRADE han estat 

totes amb acord. En canvi, en el cas de les mediacions, l’acord és més present en les de caràcter col·lectiu 

(58%) que en les de caràcter individual (29%). 

L’any 2018 es produeix un decrement del 16,2% de les conciliacions amb acord i també una davallada 

del 20,6% de les que han acabat sense acord. En canvi, en el cas de les mediacions, augmenten tant les 

que es produeixen amb acord (11%) com sense acord (3%). 
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GRÀFIC III.3.G 3 Resultat de les conciliacions del TLC. Catalunya, 2017-2018 

Resultat de les conciliacions 

 

Resultat de les conciliacions individuals 

 

Resultat de les conciliacions col·lectives 
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Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 
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GRÀFIC III.3.G 4 Resultats de les mediacions del TLC. Catalunya, 2017-2018 

Resultat de les mediacions 

 

Resultat de les mediacions individuals 

 

Resultat de les mediacions col·lectives 
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Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 

 

Si s’analitzen els procediments segons el seu àmbit territorial, Barcelona és la que n’aglutina la gran 

majoria (85,4%), seguida de Tarragona (6,7%), Girona (5,6%) i, en darrer terme, Lleida (2,3%). En el cas 

de Barcelona, Lleida i Girona s’observen diferències respecte de l’any anterior. Així, a Barcelona es pro-

dueixen decrements interanuals tant pel que fa al nombre de procediments (-16,6%) com al nombre 

d’empreses (-98,4%) i persones treballadores afectades (-93,9%), mentre que a l’any 2017 van augmen-

tar les tres variables. En canvi, en el cas de Lleida i Girona, augmenten el nombre de procediments, 

empreses i treballadors afectats, a diferència de l’any anterior, en què van disminuir. 

Les comarques on s’han tramitat més expedients són el Barcelonès (40%), el Vallès Occidental (16%) i 

el Baix Llobregat (14%), seguint la tendència dels anys anteriors. 

Augmenten els procediments motivats per incompliment del conveni col·lectiu o pacte d’empresa. 

Pel que fa als temes sobre els quals versen els procediments, destaquen els salarials (23%), la jornada, 

calendari o vacances (18%) i l’incompliment del conveni col·lectiu o pacte d’empresa (13%), seguint la 
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tendència dels anys anteriors. També de manera coincident amb el 2017, decreixen els procediments 

causats per temes salarials (-4,1%) i augmenten els motivats per incompliment de conveni col·lectiu o 

pacte d’empresa (23,6%). En canvi, el nombre de procediments causats per aspectes relacionats amb la 

jornada, el calendari o les vacances mostra un comportament decreixent.  

Es produeixen decrements significatius pel que fa als procediments motivats per drets sindicals, salut 

laboral i acomiadaments objectius. 

Enguany es constaten davallades interanuals significatives pel que fa als procediments motivats per 

drets sindicals (-70,9%) i per salut laboral (-46,4%). També davallen els que tenen com a causa els aco-

miadaments objectius (-59,6%), la qual cosa contrasta amb l’increment observat l’any 2017. També cal 

esmentar que enguany hi ha hagut 36 procediments causats per aspectes relacionats amb el dret de la 

informació, mentre que l’any anterior no n’hi va haver cap. A contrario sensu, l’any 2018 no hi ha hagut 

cap procediment causat per incapacitat temporal ni per drets socials, a diferència de l’any 2017, en què 

n’hi va haver 19 i 33, respectivament (vegeu el gràfic III.3.A.G2). 

El sector terciari aglutina la majoria dels procediments, el 60,5%, seguint la tendència dels anys anteriors. 

Així mateix, el 39,2% d’aquests pertanyen al sector secundari i la resta, el 0,6%, al primari. També coin-

cideixen les activitats amb major nombre de procediments, és a dir, el metall (19%), els transports (15%) 

i la sanitat (10%). No obstant això, enguany hi ha hagut procediments en el sector de l’Administració 

pública (8), de la seguretat (5), del vidre (3), agrícola (2) i de la mineria (1), mentre que l’any 2017 no 

n’hi va haver cap. En canvi, l’any 2018 el sector bancari no ha recorregut al TLC, a diferència de l’any 

anterior, en què hi va haver 9 procediments. 

Si es creuen els sectors als quals pertanyen els procediments amb les delegacions a les quals correspo-

nen, es pot observar que així com a Barcelona, Lleida i Tarragona el metall té un pes important (al voltat 

del 20% dels procediments), en el cas de Girona té més rellevància el sector de la neteja (24%). 

El 69% dels procediments es produeixen en empreses de fins a 250 persones treballadores, seguint la 

tendència dels anys anteriors. En canvi, a les empreses d’entre 251 a 500 persones treballadores i de 

més de 500 persones treballadores el pes dels procediments és menor, el 14% i el 17%, respectivament. 
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3.3. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ DE L’OCUPACIÓ158 

L’any 2018 es manté la tendència a la baixa dels ERO per sisè any consecutiu, si bé l’increment de 

persones treballadores afectades suposa una interrupció de la tendència observada els anys anteriors. 

Durant l’any 2018 s’ha produït un decrement del 24,5% pel que fa al nombre d’expedients de regulació 

d’ocupació, en endavant ERO, per sisè any consecutiu. No obstant això, el nombre de persones afectades 

per aquests augmenta el 12,9%, la qual cosa suposa una interrupció de la tendència observada durant 

els sis anys anteriors, tal com es pot observar al gràfic següent. 

GRÀFIC III.3.G 5 Expedients de regulació d’ocupació acabats i persones treballadores afectades. Catalunya, 2010-

2018 

Expedients acabats 

 
Unitats: nombre d’expedients.                                                                                                      

Persones treballadores afectades 

 
Unitats: nombre de persones treballadores. 
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Pel que fa a la forma d’acabament, la gran majoria dels ERO, el 90,1%, són comunicats no desistits i 

resolts autoritzats i  afecten la major part de les persones treballadores (89%), de manera coincident 

amb els anys anteriors. També decreix el nombre d’aquests tipus d’expedients (-23,1%), si bé, a diferèn-

cia de l’any anterior, augmenta el nombre de persones treballadores afectades (11,6%). 

Els expedients desistits representen el 8,8% sobre el total i afecten l’11% de les persones treballadores. 

Pel que fa l’evolució interanual,  disminueix el nombre d’expedients (-33,3%) i augmenta el de les perso-

nes treballadores afectades (25,6%). 

Els expedients resolts no autoritzats són els que tenen un pes menor sobre el total (0,3%) i, altrament, 

són els que pateixen un descens més significatiu quant al seu nombre (-66,7%) i a les persones treballa-

dores afectades (-94,7%). 

Hi ha un clar predomini de l’acord en els ERO comunicats no desistits i resolts autoritzats. 

Seguint la tendència dels anys anteriors, en els ERO comunicats no desistits i resolts autoritzats hi ha un 

clar predomini de l’acord durant el període de consultes entre l’empresa i els/les representants de les 

persones treballadores, tant pel que fa al nombre d’expedients (el 89,2%) com pel que fa als treballa-

dors/ores afectats/ades (91,4%). Tant els procediments amb acord com els que no han tingut acord han 

 
158 Dades actualitzades a 30 de gener de 2019. 
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disminuït respecte de l’any anterior, el 24,1% i el 14,7%, respectivament. En canvi, els treballadors afec-

tats per aquests han augmentat, de manera més significativa en el cas d’expedients en què no s’ha 

arribat a un acord (44,8%). 

Pel que fa a la mesura adoptada pels ERO comunicats no desistits i resolts autoritzats, els que mostren 

un pes major (46,8%) són els de suspensió del contracte que, alhora, són els que afecten més de la 

meitat de les persones treballadores (53,9%), seguint la tendència dels anys anteriors.  

Els expedients d’extinció del contracte representen el 38,3% del total i afecten el 41,9% de les persones 

treballadores. Per acabar, els expedients de reducció de la jornada són els que tenen un pes menor 

(14,9%) i també afecten un percentatge més baix de treballadors/ores (4,2%). 

L’increment de les treballadores afectades pels ERO d’extinció del contracte trenca la tendència a la 

baixa observada des de l’any 2012. 

Pel que fa a l’evolució dels expedients, es repeteix la tendència dels anys anteriors. Això és, es produeixen 

decrements pel que fa a les tres mesures adoptades, de manera més significativa en el cas de la reducció 

de la jornada (-46%). En canvi, la davallada interanual dels procediments d’extinció (-8,9%) té un caire 

més moderat que la de l’any anterior. No obstant i a diferència de l’any 2017, es produeix un increment 

(17,2%) del nombre de treballadors/ores afectats per aquest tipus d’expedients, la qual cosa trenca la 

tendència a la baixa observada des de l’any 2012 (vegeu el gràfic III.3.A.G1). 

Si s’analitzen les persones treballadores en clau de gènere, la majoria, en el cas dels ERO comunicats 

no desistits i resols autoritzats, el 62,1%, són homes, seguint la tendència dels anys anteriors. En el cas 

dels ERO de suspensió del contracte la diferència entre homes i dones afectats és més notable (123,3% 

més d’homes afectats) i, en el cas dels ERO d’extinció, la diferència entre treballadors i treballadores 

afectats és de caràcter més moderat (14,6% més d’homes afectats).  

S’han produït increments interanuals pel que fa als dos sexes, si bé de manera més accentuada en el 

cas de les dones (26,9%). Aquestes dades contrasten amb les observades l’any anterior, en què hi va 

haver decrements, més significatius pel que fa als treballadors afectats.  

Si es desagreguen els expedients per mesura adoptada, s’observa que l’increment de les treballadores 

afectades es produeix de manera més significativa en els d’extinció (68,5%), tot i que també augmenten 

considerablement en els expedients de suspensió del contracte (22,1%). En canvi, les dones treballado-

res afectades pels expedients de reducció de la jornada disminueixen el 62,6% respecte de l’any 2017.  

Pel que fa als treballadors afectats, davallen especialment en els expedients de reducció de la jornada (-

64%). També es produeix un cert decreixement (-7,4%) dels treballadors afectats per expedients d’extin-

ció, que contrasta amb l’increment de les treballadores comentat anteriorment. En canvi, augmenten els 

treballadors afectats pels expedients de suspensió del contracte (29,9%).  

Augmenten els ERO causats per força major, causes organitzatives i de producció. 

Tot i que les persones treballadores afectades per expedients en què s’al·leguen mesures econòmiques 

segueixen sent les que tenen més pes (44,5%), pateixen una davallada interanual del 21,5%. A sensu 

contrari, mentre que l’any anterior es van produir decrements pel que fa als treballadors/ores afectats 

per expedients en totes les causes al·legades, enguany es produeix un increment en els/les afec-

tats/ades per força major, causes organitzatives i de producció ( del 517,9%, 188,4% i 10,4%, respecti-

vament). 
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Les persones treballadores afectades pels ERO dels sectors de la indústria i dels serveis tenen un pes 

gairebé idèntic, que se situa al voltant del 47%. Mentre que l’any 2017 es van produir decrements dels 

treballadors/ores en aquests sectors, enguany augmenten el 10,5% i el 16,4%, respectivament. Les per-

sones treballadores del sector de la construcció representen el 3,1% sobre el total i el seu nombre dona 

continuïtat a la tendència a la baixa (-15,1%), tot i que enguany és de caràcter més moderat que l’any 

anterior. L’1,5% restant de les persones treballadores pertanyen al sector agrícola, el 14,6% menys que 

l’any anterior. Aquesta davallada contrasta amb l’increment, per bé que lleuger, observat l’any anterior. 

Tal com es pot veure a la taula següent, als quatre grans sectors d’activitat econòmica hi ha més treba-

lladors que no pas treballadores afectades pels EROS. Si es desagreguen els EROS per sector i mesura 

adoptada, s’observa que únicament en els EROS d’extinció del contracte del sector serveis el nombre de 

treballadores afectades és lleugerament superior al dels treballadors. 

TAULA III.3.T 5 Persones treballadores afectades per expedients de regulació d’ocupació comunicats no desis-

tits i resolts autoritzats per sexe, mesura i sector d’activitat econòmica. Catalunya, 2018 

 

  Suspensió contracte Reducció jornada Extinció contracte 

Sector econò-

mic Total Homes Dones  Total Homes Dones Total Homes 

Do-

ne

s 

Agricultura 54 54 0 10 7 3 18 17 1 

Indústria 1.881 1.513 368 33 23 10 775 458 

31

7 

Construcció  120 113 7 22 16 6 32 29 3 

Serveis 981 417 564 171 92 79 1.534 756 

77

8 

Total 3.036 2.097 939 236 138 98 2.359 1.260 

1.0

99 
Unitats: nombre de treballadors/ores. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 

Per divisió econòmica, la dels vehicles de motor, remolcs i semiremolcs encapçala la llista de les que 

tenen un nombre superior de treballadors/ores afectats pels ERO (869), seguint la tendència dels anys 

anteriors, si bé, contràriament, s’observa un increment del 44,8% respecte de l’any 2017. El segon lloc 

l’ocupa la divisió dels serveis de menjar i begudes (538 treballadors/ores), el 97,1% més que l’any ante-

rior. En tercer lloc, els materials i equips elèctrics, amb 458 persones treballadores, la qual cosa repre-

senta un increment del 205,3% respecte de l’any anterior.  

Augmenten significativament les persones treballadores afectades pels ERO de la divisió de les activitats 

sanitàries. 

També destaca la divisió del comerç a l’engròs (342 treballadors), amb un increment interanual del 

41,9%. Enguany cal fer esment a la divisió de les activitats sanitàries, atès que hi ha hagut 211 persones 

treballadores afectades, mentre que l’any 2017 només n’hi va haver 6. 

En canvi, han caigut especialment els treballadors/ores afectats pels expedients de la divisió de la me-

tal·lúrgia (-79,2%), del cautxú i plàstic (-77,1%), de les indústries de productes alimentaris (-50,5%) i de 

l’edició (-49,1%). 

El Barcelonès és la comarca on hi ha hagut un nombre més gran de treballadors/ores afectats pels ERO 

(1.364), tot i que aquest decreix el 22% respecte de l’any 2017. Contràriament, cal destacar un incre-

ment interanual molt significatiu (233,4%) de les persones treballadores afectades al Vallès Occidental 
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(1.207), la qual cosa situa aquesta comarca en segon lloc. El Baix Llobregat ocupa la tercera posició 

(1.012 treballadors/ores, el 81,7% més que l’any anterior). 

Enguany destaquen decrements significatius al Baix Ebre (-77,2%) i a la Ribera d’Ebre (-99,1%). En canvi, 

al Segrià es produeix un augment considerable (380,9%). 

De manera coherent amb el nombre de treballadors/ores afectats, el 72,5% dels expedients comunicats 

no desistits i resolts autoritzats pertanyen als Serveis Territorials de Barcelona, seguint la tendència dels 

anys anteriors. 

3.4. EMPRESES SOTMESES AL PROCEDIMENT CONCURSAL159 

L’increment interanual de les empreses concursades a Catalunya suposa una interrupció de la tendèn-

cia observada els quatre anys anteriors. 

Durant l’any 2018 hi ha hagut 970 empreses concursades a Catalunya i 4.131 al conjunt d’Espanya. En 

el cas de Catalunya, s’observa una  interrupció de la tendència dels quatre anys anteriors, atès que hi ha 

un increment interanual del 29,9% de les empreses concursades. Pel que fa al conjunt d’Espanya s’ob-

serva una petit increment, del 0,9%. 

Catalunya continua sent la comunitat autònoma amb més empreses concursades i la segueixen Madrid 

(749), la Comunitat Valenciana (590), Andalusia (400), el País Basc (252) i Galícia (189), seguint la ten-

dència dels anys anteriors. 

L’activitat amb un increment més significatiu d’empreses concursades ha estat la del comerç al detall i 

vehicles. 

La indústria (111 empreses concursades), la construcció (124), el comerç al detall i vehicles (111) i el 

comerç a l’engròs (110) són les activitats econòmiques principals amb un major nombre d’empreses 

concursades. Mentre que a l’any 2017 les empreses concursades de la indústria i el comerç a l’engròs 

es van mantenir estables, enguany es constata un increment de les de la indústria (26,5%) i un decre-

ment de les del comerç a l’engròs (-33,7%). També a diferència de l’any anterior, les de la construcció 

augmenten el 55,7%. L’activitat amb un increment més significatiu d’empreses concursades ha estat la 

del comerç al detall i vehicles, que passen de 7 al 2017 a 111 al 2018. 

Pel que fa a la resta d’activitats i a diferència de l’any 2017, es produeixen increments en totes, excepte 

en les activitats immobiliàries financeres i assegurances, que tenen una davallada del 32,1%. Alguns 

dels increments destacables han estat el de les empreses concursades del sector de l’hostaleria, que es 

dupliquen, i els de l’agricultura, que pràcticament es tripliquen. 

Per tram de persones assalariades, més de la meitat d’empreses concursades, el 54,3%, tenen entre 0 

i 9 persones treballadores i, a diferència de l’any 2017, aquestes han augmentat el 28,5%. Les que tenen 

entre 10 i 49 persones treballadores representen el 18,7% i han sofert un increment bastant significatiu, 

del 72,4%. Les que tenen entre 50 i 99 treballadors/ores, l’1’3%, representen l’únic tram d’assalari-

ats/ades, que decreix (-18,8%), a diferència de l’any anterior. Mentre que l’any 2017 les empreses con-

cursades amb més de 100 assalariats/ades van baixar, enguany es mantenen estables. 

Pel que fa al volum de negoci, les dades ens mostren any rere any que hi ha més empreses concursades 

amb un volum de negoci baix. Mostra d’això n’és que el 71,5% de les empreses concursades tenen un 

volum de fins a dos milions d’euros i, d’aquestes, més de la meitat, el 51,1%, el tenen de fins a 0,25 

 
159 Dades actualitzades a 7 de febrer de 2019. 
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milions d’euros. Cal dir que aquest tram (fins a 2 milions d’euros) augmenta el 32,2% respecte de l’any 

anterior. A diferència de l’any 2017, es produeixen increments en tots els trams de volum de negoci, 

excepte en el de les empreses amb un volum de més de 10 milions d’euros, que decreixen el 22,2%. 

Quant a l’antiguitat, les que tenen entre 5 i 8 anys són les que mostren un percentatge superior d’em-

preses concursades, el 25,2%, a poca distància de les que tenen fins a 4 anys d’antiguitat, que repre-

senten el 23,9% de les empreses concursades. Les empreses concursades amb més de 20 anys d’anti-

guitat també tenen un percentatge similar, del 19,2%. Enguany es produeixen increments interanuals en 

tots els trams d’antiguitat, excepte en el de 9 a 12 anys, que decreixen el 6,3%. Pel que fa als increments, 

el més significatiu és el de les empreses concursades d’entre 5 i 8 anys d’antiguitat, que augmenten el 

74,3%. 
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4. PREVENCIÓ DE RISCOS I SINISTRALITAT LABORAL 

4.1. ANÀLISI DE LA SINISTRALITAT 

A Catalunya al llarg de l’any 2018 s’han registrat 242.083 accidents de treball (en endavant AT). La major 

part d’ells no han causat baixa (52,8%, 127.735 AT). 160 Els que sí que han causat baixa i s’han produït 

dins de la jornada laboral han estat 94.695. En xifres més discretes se situen els AT in itinere, amb 

19.653 AT registrats. 

TAULA III.4.T 1 AT segons tipologia. Catalunya 2017-2018 

  2017 2018 Variació absoluta Variació relativa AT dones % AT Dones s/total 

AT en jornada sense baixa             

Total  129.520 127.735 -1.785 -1,4% 43.895 34,4% 

AT en jornada amb baixa             

Lleus 90.695 94.124 3.429 3,8% 28.489 30,3% 

Greus  532 511 -21 -3,9% 79 15,5% 

Mortals 54 60 6 11,1% 2 3,3% 

Agricultura 1.949 1.884 -65 -3,3% 188 10,0% 

Indústria 20.225 21.105 880 4,4% 3.402 16,1% 

Construcció 9.506 10.414 908 9,6% 132 1,3% 

Serveis  59.601 61.292 1.691 2,8% 24.848 40,5% 

Fix 58.437 59.955 1.518 2,6% 18.541 30,9% 

Eventual 31.333 33.328 1.995 6,4% 9.837 29,5% 

Sense especificar 1.511 1.412 -99 -6,6% 192 13,6% 

Total 91.281 94.695 3.414 3,7% 28.570 30,2% 

AT in itinere             

Lleus 18.299 19.420 1.121 6,1% 10.011 51,5% 

Greus  231 211 -20 -8,7% 69 32,7% 

Mortals 24 22 -2 -8,3% 2 9,1% 

Total 18.554 19.653 1.099 5,9% 10.082 51,3% 

Total AT             

Total 239.355 242.083 2.728 1,1% 82.547 34,1% 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

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

En l’evolució del total dels AT declarats, si es comparen les dades d’enguany amb les de l’any anterior, 

s’aprecia un repunt en el conjunt dels AT registrats que es quantifica en 2.728 accidents més, xifra que 

percentualment suposa l’1,1%.  

Però aquest percentatge varia en funció de les diferents tipologies d’accidentalitat. Els AT en jornada 

laboral amb baixa presenten un augment en les seves xifres globals i, aproximant el focus d’anàlisi, des-

taca el creixement de les dades relatives als AT de més i menys gravetat. Així es registren 3.429 AT lleus 

més i 6 AT mortals respecte a l’any precedent. També s’incrementen els AT in itinere lleus (1.121 AT 

 
160 Les dades que es recullen en aquest apartat corresponen a l’anàlisi estadística dels règim en què l’acció protectora comprèn de manera 

específica la contingència d’accident de treball, que són els següents: règim general, RE de la mineria i el carbó, RE agrari i RE de treballadors 

de la mar. Els treballadors i les treballadores afiliades al RETA poden optar voluntàriament per la cobertura de les contingències professionals.  
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més). Per contra, els AT sense baixa es redueixen (1.785 AT menys), situació que a escala global contra-

resta l’increment esmentat dels AT amb baixa i in itinere.  

L’augment en la sinistralitat laboral en conjunt és menor que el creixement de l’ocupació i la reducció 

de la població aturada, si bé l’accidentalitat amb baixa presenta increments superiors.  

Val a dir que l’increment en l’accidentalitat laboral amb baixa coincideix amb un retrocés de la població 

aturada (-13,8%), que ja se situa per sota de les 440.000 persones, i amb un increment del nombre de 

treballadors i treballadores exposats, ja que les persones ocupades augmenten en poc més de 83.000 

(el +2,6%). 161 

Entre els factors de l’ocupació que incideixen en la sinistralitat, cal esmentar que hi ha un augment de 

la població ocupada en sectors amb una alta accidentalitat, com ara el sector serveis, on les xifres d’AT 

són elevades (61.292 AT, el 64,7% del total d’AT), que creix en l’1,8%, o la construcció, on la incidència 

dels AT és molt alta (8.378,0 AT per cada 100.000 persones treballadores exposades als riscos amb les 

contingències professionals cobertes), i que percentualment registra una variació de l’ocupació de 

l’1,9%. Amb tot, cal tenir present que els sectors on sobresurt l’increment de població ocupada de 16 i 

més anys són l’agricultura i la indústria, que és on el nombre de persones ocupades augmenta un 6,4% 

i un 61,1% respectivament, si bé els augments en la seva sinistralitat són inferiors a aquestes xifres (-

3,3% i 4,4%, respectivament).  

D’altra banda, encara sobre les xifres del context del mercat de treball el 2018 cal tenir present que la 

població assalariada amb contracte temporal s’ha incrementat un 4,5% en conjunt, fins a situar la taxa 

de temporalitat en el 21,9%. La temporalitat ha augmentat en el sector dels serveis i en la indústria 

(22,9% i 16,7%, respectivament), encara que les respectives taxes són inferiors a les taxes de tempora-

litat de la construcció i l’agricultura (28,1% i 25,5%).  

L’anàlisi de l’evolució dels índexs d’incidència corrobora un repunt en la sinistralitat molt lleu. Tal com 

s’aprecia en el gràfic següent, els valors dels índexs d’incidència dels AT laborals amb baixa i els dels AT 

in itinere mostren quasi una tendència d’estabilitat, ja que la variació respecte a l’any precedent és cer-

tament lleugera.162 Amb tot, els AT en jornada laboral sense baixa mantenen la seva pauta descendent, 

sens dubte més marcada.  

En relació amb els AT laborals sense baixa segons els sectors d’activitat econòmica cal avançar que tots 

ells baixen els seus índexs d’incidència; per tant s’aprecia un cert equilibri entre les xifres registrades 

d’AT i l’increment en el nombre de llocs de treball i de persones ocupades. Per contra, entre l’accidenta-

litat amb baixa, els índexs d’incidència de la indústria i la construcció augmenten, mentre que en l’agri-

cultura i els serveis es presenten descensos poc significatius.  

 

 
161 Per a més informació sobre mercat de treball, vegeu l’apartat III.1 “Mercat de treball”, d’aquesta Memòria.  
162 Els índexs d’incidència indiquen el nombre d’AT per cada 100.000 persones treballadores exposades als riscos amb les contingències 

professionals cobertes, de tal forma que les fluctuacions de la població ocupada i assalariada s’integren en els resultats.  
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GRÀFIC III.4.G1  Evolució dels índexs d’incidència dels AT segons tipologia. Catalunya 2001-2018 
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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 del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

4.1.1. ACCIDENTS DE TREBALL 

4.1.1.1. EN JORNADA LABORAL SENSE BAIXA   

El nombre d’AT en jornada laboral sense baixa ascendeix a 127.735, xifra molt superior al nombre d’AT 

amb baixa. El nombre d’AT en jornada laboral sense baixa concentra el 58,7% de l’accidentalitat en jor-

nada laboral i el 52,8%, si es considera el total dels AT.   

Un any més el nombre d’AT sense baixa descendeixen.      

El sector serveis és el que registra un nombre més gran d’AT sense baixa, atès que amb 84.132 accidents 

absorbeix el 65,9% del total; en segon terme, la indústria, que aplega el 23,4%, seguida de la construcció 

amb el 9,1%. A l’agricultura el nombre és força inferior, ja que concentra l’1,5% restant.  

Respecte al 2017, no s’observen canvis rellevants, si bé hi ha una reducció de l’accidentalitat registrada 

que afecta la indústria (4,2%) i els serveis (3,3%), mentre que en l’agricultura i la construcció les xifres 

d’AT augmenten lleugerament (3,0% i 1,9%, respectivament). En conjunt, les dades mostren un descens 

de l’1,4% respecte a l’any anterior, fet que suposa 1.785 accidents menys. Així, es manté la tendència 

decreixent iniciada el 2012.  

L’anàlisi sectorial segons els índexs d’incidència mostra que tots els sectors econòmics redueixen les 

seves xifres.  
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GRÀFIC III.4.G2  Evolució dels índexs d’incidència dels AT sense baixa segons sector d’activitat. Catalunya 2001-

2018 
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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 del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

En la desagregació per activitats econòmiques a partir dels nombres absoluts d’AT s’observa que hi ha 

10 activitats segons la categorització del CCAE-2009 on s’han produït més de 4.000 AT en cadascuna 

d’elles. Globalment aquestes activitats concentren el 54,5% dels AT sense baixa. Concretament es tracta 

de les següents activitats econòmiques: Comerç al detall, excepte els vehicles de motor (10.549 AT), 

Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria (9.874), activitats sanitàries (8.519), activi-

tats especialitzades construcció (7.523), serveis de menjar i begudes (6.910), el comerç a l’engròs, ex-

cepte els vehicles de motor (6.778), productes metàl·lics, excepte la maquinària (5.469), indústries de 

productes alimentaris (5.792), serveis a edificis i de jardineria (4.699) i activitats relacionades amb l’ocu-

pació (4.443). 

En l’anàlisi a partir dels índexs d’incidència els valors més elevats a escala sectorial són els registrats en 

la construcció, si bé les activitats econòmiques que tenen més risc de patir un AT sense baixa pertanyen 

al sector de la indústria. Així, els índexs d’incidència més alts es donen en activitats com la gestió de 

residus (21.895,31), la metal·lúrgia (14.355,16) i el suport a les indústries extractives (13.953,49).  

Respecte a les característiques dels AT sense baixa cal esmentar que són més freqüents entre els homes 

que entre les dones, ja que la sinistralitat femenina concentra el 34,4% dels AT sense baixa. Així, el 

nombre d’AT patits pels homes s’eleva a 83.840, mentre que en les dones ascendeix a 43.895 AT. Val a 

dir que la proporció d’AT patits per les dones és lleugerament superior a la proporció registrada en els AT 

en jornada amb baixa (30,2%). 

La forma d’accident més habitual és el sobreesforç físic, trauma psíquic, exposició a radiacions, soroll, 

llum i pressió, que absorbeix el 26,4% dels AT, malgrat que respecte a l’any anterior hi ha 2.375 AT menys 

d’aquest tipus (-6,6%). En segon terme se situen els xocs o cops, col·lisions contra un objecte en movi-

ment (25,0%) i en tercer lloc es troben els aixafaments sobre o contra un objecte immòbil (15,5%). (vegeu 

les taules III.4.A.T1 i III.4.A.T2).  

Pel que fa a les parts del cos lesionades destaca que en el 58,1% dels casos són les extremitats, si bé 

són més freqüents les lesions en les extremitats superiors (37,5% del total d’AT) que en les inferiors 

(20,6%). Les ferides i les lesions superficials concentren el 52,6% dels AT (67.159 AT), seguides de les 

lesions que provoquen dislocacions, esquinços i torçades (34,5%, 44.072 AT), per bé que respecte al 
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2017 d’aquestes darreres lesions s’han registrat 2.279 AT menys, mentre que les ferides i lesions su-

perficials augmenten significativament, amb 1.953 AT més (vegeu la taula III.4.A.T3). 

4.1.1.2. AT EN JORNADA LABORAL AMB BAIXA 

Segons les característiques dels AT 

L’anàlisi quantitativa dels AT en jornada laboral amb baixa reflectida a la primera taula d’aquest apartat 

mostra que la majoria d’ells són AT lleus, 90.695 AT, però també hi ha 532 AT greus i 54 AT mortals. La 

variació interanual evidencia un descens de l’accidentalitat greu que, amb 21 AT menys, redueix les se-

ves xifres en el -3,9%. Per contra, els AT lleus han vist incrementar els seus registres amb 3.429 AT més 

(el 3,8%) i els AT mortals amb 6 (l’11,1%).  

Es redueix el risc de patir un AT greu, però s’incrementa el de patir un AT lleu o mortal. 

Els índexs d’incidència corroboren aquestes xifres. En el gràfic següent sobre l’evolució de la sinistralitat 

a partir dels índexs d’incidència destaca que el 2018 es registren valors més baixos de l’accidentalitat 

greu, mentre que els altres graus de gravetat augmenten lleugerament. El gràfic amb la seva doble escala 

permet veure com l’evolució dels índexs d’incidència dels AT es manté en valors per sota dels registrats 

en la tendència ascendent fins a l’any 2015 dels AT greus i mortals i fins al 2016 dels AT lleus. Aquesta 

situació és important, més si es té en compte que al llarg del 2018 s’ha produït un increment en el 

nombre de persones assalariades.    

GRÀFIC III.4.G3  Evolució dels índexs d’incidència dels AT amb baixa segons gravetat. Catalunya 2002-2018 
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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 del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Com en els anys precedents la forma o contacte que ocasiona més lesions en les persones treballadores 

a Catalunya se’n deriva de la categoria que agrupa el sobreesforç físic, el trauma psíquic, les radiacions, 

el soroll, la llum o la pressió, que concentra el 36,6% dels AT en jornada amb baixa. En segon terme 

destaquen els aixafaments sobre o contra un objecte immòbil (el treballador està en moviment vertical 

o horitzontal), que ocasionen el 22,2% dels AT, generalment com a conseqüència d’una caiguda. Els cops 

o xocs contra objectes en moviment són la tercera forma més freqüent dels AT i absorbeixen el 19,8% 

dels AT. Aquestes tres formes o contactes provoquen el 78,7% dels AT, percentatge que augmenta fins 
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al 88,9%, si afegim el contacte amb “agent material” tallant, punxant o dur (10,2% del total) (vegeu la 

taula III.4.A.T4 de l’annex) 

Segons la gravetat, la prelació canvia. El sobreesforç físic és la causa més freqüent entre els AT lleus 

(36,8% del total, 34.653), l’aixafament sobre o contra un objecte immòbil ho és entre els greus (31,5% 

del total, 161) i els infarts, els vessaments cerebrals i altres patologies no traumàtiques entre els mortals 

(43,3% del total, 26).  

Quant a les parts lesionades, destaquen dos punts de forma especial: les extremitats superiors, que 

concentren el 38,2% dels AT (36.176) i les extremitats inferiors, amb el 27,1% dels AT (25.642). També 

s’aprecia una proporció important d’AT amb lesions d’esquena, incloses la columna i les vertebres lum-

bars i dorsals, que se situa en tercer lloc quant a freqüència i absorbeix el 15,5% dels AT. L’agrupació del 

cap, els ulls, la cara, les dents i les orelles absorbeix el 5,8% 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 (131 i 144 AT, respecti-

vament). Entre els AT mortals les parts lesionades afecten tot el cos o múltiples parts en 31 ocasions. 

(vegeu la taula III.4.A.T5 de l’annex) 

Entre els AT amb baixa les lesions més habituals són les dislocacions, esquinços i torçades (49,0%) i les 

ferides i lesions superficials (35,2% dels AT) (vegeu la taula III.4.A.T6 de l’annex). Entre els AT mortals 

s’observa una proporció elevada de lesions múltiples en 17 dels 60 AT mortals i, especialment, de lesions 

produïdes per infarts, vessaments cerebrals i altres patologies no traumàtiques, amb 25 AT. 

Segons la distribució territorial 

La distribució territorial de l’accidentalitat no és uniforme.  

MAPA III.4.M1   AT en jornada laboral amb baixa en nombres absoluts i segons índexs d’incidència a les comar-

ques. Catalunya 2018 

 

Nombre d’AT distribuïts  

 
Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del 

Treball i Model Productiu.  

Índex d’incidència total dels AT  

 
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 del Treball 

i Model Productiu.  
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Per demarcacions ja s’observen diferències notòries, atès que a Barcelona s’han registrat 68.490 AT, el 

72,4% del total. A molta distància es troben els 11.060 AT registrats a Girona, els 9.160 de Tarragona i 

els 5.920 de Lleida. Val a dir que la demarcació de Barcelona concentra el 74,4% de la població ocupada 

segons les dades EPA del quart trimestre 2018, circumstància que explica un pes més elevat en la sinis-

tralitat respecte a altres demarcacions, però també cal destacar que el pes de l’accidentalitat està per 

sota del de l’ocupabilitat.  

Així, els índexs d’incidència mostren que el risc de patir un AT és més elevat a Girona (4.157,4), seguida 

de Lleida (3.866,6) i Tarragona (3.563,3). Barcelona se situa en darrer lloc amb un índex d’incidència de 

3.110,4.   

El Barcelonès registra el volum més gran d’AT, però amb uns índexs d’incidència menors.  

Numèricament, els AT són més nombrosos al Barcelonès, on s’han registrat 29.153 AT, i a les comarques 

de l’àmbit metropolità, on destaquen els 10.724 AT del Vallès Occidental i els 10.693 del Baix Llobregat. 

Tanmateix, aplicant els càlculs dels índexs d’incidència que eliminen el biaix que poden produir les xifres 

absolutes, el comportament de la sinistralitat a les comarques varia. Així, s’observa que l’accidentalitat 

en jornada laboral amb baixa és més intensa en el Pla d’Urgell, on el risc eleva els índexs d’incidència a 

6.413,3, a la Conca del Barberà Pla d’Urgell (6.165,2), a la Segarra (5.908,8), al Pla de l’Estany (5.345,1) 

i a la Selva (5.344,5). Per contra, el Barcelonès registra valors inferiors, de 2.692,5 AT per cada 100.000 

treballadors/ores afiliats.  

MAPA III.4.M2   AT en jornada laboral amb baixa greus i mortals segons comarques. Catalunya 2018 

Nombre d’AT greus

 

Nombre d’AT mortals

 

 

Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 

Segons la gravetat, la prelació de les comarques amb un nombre més elevat d’AT lleus i greus en nom-

bres absoluts es manté igual que l’accidentalitat general. Amb tot, convé destacar els 122 AT greus del 

Barcelonès, els 63 AT del Vallès Occidental i els 56 AT del Baix Llobregat. 

Pel que fa a la variació interanual en nombres absoluts és de destacar que, amb l’excepció de vuit co-

marques, s’observa un increment del nombre d’AT amb baixa a tot el territori. Així, només la Conca de 
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Barberà (-54 AT), el Montsià (-51), el Segrià (-50), el Berguedà (-28), la Cerdanya (-18), l’Alt Urgell (-6), la 

Ribera d’Ebre (-4) i l’Aran (-1) veuen reduïdes les seves xifres. Els augments més importants han tingut 

lloc al Baix Llobregat (+672 AT), el Barcelonès (+442), el Vallès Oriental (+413) i el Bages (+305). En el 

cas dels AT greus la variació interanual és més desigual entre les comarques, si bé destaca la reducció 

de 18 AT greus al Bages i els 15 al Vallès Oriental i el Gironès i, per contra, l’augment de 10 AT greus al 

Baix Llobregat o els 7 de l’Alt Camp. En l’accidentalitat mortal de nou el Barcelonès redueix les seves 

xifres amb un descens de 8 AT mortals i el Vallès Oriental registra 9 AT mortals menys.   

Segons el perfil de les persones accidentades 

En comparar les xifres absolutes dels AT en jornada laboral amb baixa entre els homes i les dones s’ob-

serva que l’accidentalitat dels homes és més elevada. L’anàlisi de la sinistralitat femenina registrada en 

la darrera dècada posa de manifest que el pes relatiu dels AT de les dones s’ha incrementat amb el 

temps, si bé els darrers anys ha iniciat un descens progressiu. Concretament, l’any 2000 les dones ab-

sorbien el 19,1% dels AT, xifra que ascendeix fins al 32,8% l’any 2014, moment a partir del qual va 

descendint fins al 30,2% de l’any 2018. 

Els homes pateixen el 69,8% del total d’AT (63.037 AT els homes i 28.244 les dones). Val a dir que 

aquesta sinistralitat més alta dels homes no guarda relació directa amb la seva participació en el mercat 

de treball, ja que el percentatge d’homes ocupats és sens dubte molt inferior, del 53,0% (segons dades 

de l’EPA 2018, en mitjana anual). Tanmateix, el que sí sembla possible és que depengui d’una exposició 

a riscos que poden ocasionar AT físics més elevada que es dóna en alguns sectors o branques econòmi-

ques en les quals els homes estan representats en major mesura. Aquest és el cas de la construcció, 

sector molt masculinitzat i on el percentatge de dones ocupades és del 13,4% (segons dades EPA 2018, 

en mitjana anual). Concretament, en aquest sector els índexs d’incidència registrats, com es veurà més 

endavant, són notòriament més alts, tot i que en termes absoluts el nombre d’AT sigui menor.  

La distància entre les xifres d’accidentalitat d’un i altre gènere s’amplia a mesura que creix la gravetat 

de l’AT. Entre els AT mortals el pes de les dones disminueix de forma acusada. Dels 60 AT mortals només 

2 d’ells han estat patits per dones (el 3,3% del total).163 En el cas dels AT greus el percentatge dels patits 

per les dones s’eleva al 15,5% del total (79 AT greus patits per dones enfront dels 511 AT totals). Els AT 

lleus registrats pels homes ascendeixen a 64.635 AT, mentre que en el cas de les dones són 28.489 (el 

30,3%). 

El 96,7% dels AT mortals han estat patits per homes.  

Seguint les pautes generals de l’ocupació, els AT de les dones es concentren quasi exclusivament en el 

sector serveis (87,0%, 24.848 AT), sens dubte com a conseqüència d’una ocupació més gran en el sector 

(86,1%). I, com succeeix en els serveis, en la indústria hi ha una proporció lleugerament més alta d’AT 

que la que correspondria pel grau d’ocupació femení en el sector (la proporció d’AT és de l’11,9%, mentre 

que el pes de l’ocupació femenina a la indústria és de l’11,4%, 3.402 AT).  

La sinistralitat laboral es troba més dispersa entre els diferents sectors econòmics en el cas dels homes. 

El 55,5% dels AT patits pels homes destaca que han tingut lloc en el sector dels serveis (36.444 AT), el 

26,8% a la indústria (17.703 AT), el 15,5% a la construcció (10.282 AT) i el 2,6% a l’agricultura (1.696 

AT).  

 
163 Cal tenir en compte que el pes relatiu dels AT mortals de les dones cada vegada és més gran com a conseqüència d’un descens notori dels 

AT mortals masculins, ja que la sinistralitat mortal de les dones, malgrat registrar algunes oscil·lacions, no ha variat excessivament. A títol 

d’exemple, convé esmentar que l’any 2001 es van produir 150 AT mortals d’homes i al 2002 van ser 176, mentre que l’any 2017 la xifra es 

redueix fins als 48 AT mortals. Paral·lelament, les dones aquells anys van registrar 5 i 10 AT mortals respectivament, i el 2018 han estat 2.  
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L’origen de les persones també ofereix informació sobre quin és el perfil de les persones accidentades. 

Pel que fa a l’origen de les persones accidentades, convé destacar que el gran gruix dels AT són patits 

per persones autòctones, 79.769 AT (el 84,2% del total).  

Percentualment, el 15,8% correspon a AT de persones d’altres països d’origen, xifra que supera la pro-

porció de població de nacionalitat estrangera resident a Catalunya (el 14,2% segons dades del Padró 

continu d’habitants a 1 de gener de 2018). També és superior a la proporció de població ocupada es-

trangera segons l’EPA 2018, que se situa en el 13,6% del total d’ocupats.  

Entre les xifres d’accidentalitat de les persones estrangeres, 14.926 AT, cal remarcar els 3.914 AT patits 

per persones nacionals del Marroc, els 1.782 AT de Romania i els 787 AT d’Equador. Les persones d’ori-

gen estranger han tingut 10 AT mortals, tots ells d’homes. Aquesta xifra absorbeix el 16,7% dels AT mor-

tals, circumstància que posa de manifest que la sinistralitat mortal és més elevada en aquest col·lectiu. 

També entre els AT greus el pes relatiu dels patits per persones d’origen estranger és més alt que la 

proporció de població estrangera, el 18,0%. Val a dir que alguns dels possibles motius que explicarien 

aquesta diferenciació, com succeïa en la desagregació per sexe, deriven de quins són els sectors on 

treballa el col·lectiu i els tipus d’ocupacions que desenvolupen les persones d’origen estranger.  

Per aquesta raó, altres característiques a valorar dins del perfil de les persones accidentades són el tipus 

d’ocupació que desenvolupen i l’experiència en el lloc de treball, com a reflex del coneixement de les 

tasques a realitzar. Aquests aspectes sovint es relacionen amb el risc de patir un AT. Així, quant als llocs 

de treball que ocupen les persones accidentades, convé esmentar que la major part dels AT són patits 

per treballadors i treballadores manuals (81.509 AT, el 86,1%).  

Altres trets a valorar entre les característiques personals dels AT se’n deriven de mesurar l’experiència i 

el coneixement del treball a realitzar que tenen les persones accidentades, però sens dubte aquesta és 

una tasca difícil. Amb tot, un acostament a algunes variables interrelacionades, com el tipus de contracte 

com a via d’anàlisi de la relació amb l’empresa o el temps d’antiguitat en el lloc de treball, poden oferir 

alguna aproximació.  

En relació amb la tipologia contractual convé esmentar que la major part dels AT han estat patits per 

persones amb contractes fixos (63,3% dels AT, 59.955 AT), circumstància que troba la seva lògica, si es 

té en compte la proporció de la població assalariada que té aquest tipus de contracte (78,1%). Tot i així, 

cal tenir en compte que la taxa de temporalitat (21,9%) és molt inferior a la proporció d’AT de les persones 

amb contracte eventual (35,2%), fet que posa de manifest que l’accidentalitat d’aquest col·lectiu és més 

intensa, com a conseqüència, entre d’altres causes, d’un menor coneixement del lloc de treball o de les 

tasques a realitzar.  

Respecte a l’any passat, el pes dels AT de persones amb contracte eventual s’ha incrementat, passant 

del 34,3% el 2017 a l’esmentat 35,2% d’enguany, xifra que suposa una variació interanual del 3,7% més. 

Amb tot, cal esmentar que la població assalariada amb contracte temporal també ha crescut, el 4,6%.  

En relació amb l’antiguitat, les xifres mostren que hi ha una proporció elevada de persones que han patit 

un AT i que porten menys d’un any a l’empresa, el 41,6%, dels quals el 14,2% va tenir un AT en el període 

comprès entre 1 i 3 mesos (13.454). En l’altre extrem de la forquilla, en el 47,0% dels AT les persones 

tenien una antiguitat superior als 2 anys.  (vegeu el gràfic III.4.A.G1T8 i la taula III.4.A.T7 de l’annex). 

Segons les condicions laborals 

Les condicions laborals sovint es veuen influïdes per les activitats econòmiques on es desenvolupen els 

treballs, així com per la grandària de l’empresa i el tipus de feina que fan les persones treballadores.  
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Sectorialment, en els serveis es produeixen la major part dels AT en nombres absoluts (61.292 AT). 

Aquesta xifra es refereix al 55,1% dels AT, tot i que en els serveis es concentra una proporció més elevada 

de població ocupada (el 73,3%). En la construcció s’observa l’efecte contrari, ja que el sector suposa un 

6,3% de l’ocupació i hi ha registrat el 15,5% 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 (26,8% i 18,6%, respectivament). Quanti-

tativament, al sector serveis li segueix la indústria, amb 21.105 AT, la construcció, 10.414 AT, i l’agricul-

tura amb 1.884 AT.  

La variació interanual mostra un creixement de l’accidentalitat en tres dels quatres sectors, 9,6% a la 

construcció, 4,4% a la indústria i 2,8% als serveis, mentre que a l’agricultura el nombre d’AT registrat es 

redueix en el 3,3%.  

Els índexs d’incidència de l’agricultura i els serveis disminueixen, però s’incrementen els de la indústria 

i la construcció. 

Segons els índexs d’incidència, el risc de patir un AT és més elevat en la construcció (7.391,4). A relativa 

distància es troben els índexs de la indústria (4.749,5) i de l’agricultura (4.339,7) i, finalment, se situa  

el sector dels serveis (2.723,7).  

La variació interanual presenta un descens en dos dels sectors econòmics, l’agricultura i els serveis, però 

convé destacar que tant en la construcció com en la indústria els valors tornen a créixer. L’evolució dels 

índexs d’incidència dels sectors en les darreres dues dècades mostra una tendència a la baixa especial-

ment fins a l’any 2012, moment a partir del qual es detecta un augment del risc de patir un AT, especi-

alment en la construcció i en la indústria (vegeu el gràfic III.4.A.G2 de l’annex). 

El 60% dels AT tenen lloc en 12 grups d’activitats econòmiques segons la classificació CNAE 2009. I, 

quatre d’aquestes activitats registren més de 5000 AT cadascuna i concentren el 25,9% dels AT. Con-

cretament les branques d’activitats econòmiques amb un nombre més elevat d’accidents registrats són: 

Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria (6.707 AT), activitats especialitzades de 

construcció (6.099), serveis de menjar i begudes (6.050), comerç al detall, excepte vehicles a motor 

(5.699), comerç a l’engròs, excepte vehicles de motor (4.820), activitats relacionades amb l’ocupació, 

(4.728) i serveis a edificis i de jardineria (4.679). Aquestes set activitats absorbeixen el 41% dels AT.  

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 7 AT mortals, el transport 

terrestre i per canonades amb 6, les activitats especialitzades de construcció amb 5 i l’agricultura, rama-

deria i caça, els serveis a edificis i de jardineria i l’Administració pública, defensa i SS obligatòria amb 4 

AT cadascuna. Només aquestes set branques d’activitats econòmiques ja concentren el 50% dels AT 

mortals.  

Tot i això, segons els índexs d’incidència s’observa un major risc de patir un AT en les branques de suport 

a l’activitat d’antracita, hulla i lignit (300.000,0), la de silvicultura i explotació forestal (19.307,3), gestió 

de residus (12.316,1) i minerals no metàl·lics ni energètics (10.680,1). La prelació entre les activitats 

econòmiques 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 la silvicultura i explotació forestal 

(73,7), la pesca i aqüicultura (41,0), la construcció d’obres d’enginyeria civil (27,3) i la reparació d’ordi-

nadors i efectes personals (19,3). 

En el context de les condicions laborals, altres factors relatius a l’entorn empresarial que poden influir 

són la modalitat preventiva escollida per l’empresa i la seva grandària.  

Tal com es pot observar en els gràfics següents, la distribució dels AT segons la modalitat preventiva 

escollida per l’empresa mostra un clar predomini pel servei de prevenció aliè, que és la forma emprada 



 

95 

MEMÒRIA 

SOCIOECONÒMICA 

I LABORAL DE 

CATALUNYA 2018 

en les empreses on s’han produït el 70,1% dels AT (66.342 AT). Amb tot, també és rellevant l’ús d’altres 

vies com el servei de prevenció propi (19,0%) i el servei de prevenció mancomunat (15,1%).  

 

GRÀFIC III.4.G4  Distribució dels AT amb baixa a partir d’algunes variables de les condicions laborals. Catalunya 

2018 
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Observatori del Treball i Model Productiu.  

En relació amb la grandària de les empreses, les xifres assenyalen que les microempreses tenen la pro-

porció d’AT menor, ja que concentren el 17,5% de l’accidentalitat, seguides de les empreses mitjanes 

(26,7%) i les grans empreses (27,2%). La proporció més elevada d’AT registrats ha tingut lloc en les 

petites empreses, el 28,5% del total. També, si es contrasten les dades amb l’afiliació registrada a 31 de 

desembre de 2018 s’observa que en les petites empreses el risc de patir un accident és més gran.164 

Pel que fa al règim d’afiliació on estan inscrites les persones accidentades, les xifres mostren que el gran 

gruix correspon a persones afiliades en el règim general (en endavant, RG), ja que concentren el 98,1% 

dels AT (92.927 AT). Aquest fet també era previsible, ja que és el resultat d’una proporció més elevada 

 
164 Val a dir que les dades d’afiliació s’han extret de l’Observatori del Treball i Model Productiu i fan referència a l’últim dia de cada trimestre 

per a l’afiliació en el règim general, el règim especial de la mineria i el carbó i el règim especial de treballadors autònoms. Així doncs, les dades 

no són completament comparables, ja que el percentatge de treballadors/ores autònoms amb les contingències professionals cobertes, com 

es veurà més endavant, no és gaire elevat. Fet aquest aclariment, la comparativa mostra que la proporció de persones afiliades en les petites 

empreses  (23,3% de l’afiliació total), a l’igual que a les empreses mitjanes (el 23,6%), és menor que el volum d’AT registrats respecte al total 

d’accidentalitat. Per contra, les microempreses i les grans empreses concentren un nombre més elevat d’afiliats i afiliades que d’AT (22,0% i 

31,1% de l’afiliació). 
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de persones amb les contingències professionals cobertes en aquest règim de cotització. Altrament s’han 

registrat 1.390 AT de persones afiliades al règim especial de treballadors autònoms (en endavant, RETA) 

(l’1,5%), 377 de persones afiliades al règim especial de treballadors del mar i 1 AT d’una persona afiliada 

al RE de la mineria i el carbó (vegeu la taula III.4.A.T8 de l’annex).  

En aquest context convé esmentar que a Catalunya hi ha 551.311 persones afiliades al RETA a 31 de 

desembre de 2018, de les quals 70.512 han optat per cotitzar per contingències professionals (51.416 

a Barcelona, 7.590 a Girona, 5.640 a Lleida i 5.866 a Tarragona). Aquesta xifra absorbeix el 12,8% de 

les persones afiliades al RETA a Catalunya.165 En relació amb les persones afiliades al RETA amb les 

contingències professionals cobertes de tot l’Estat (538.503 en total), el pes de Catalunya se situa en el 

13,1%. Pel que fa a la gravetat, les xifres posen de relleu que proporcionalment les persones afiliades al 

RETA pateixen AT més greus que les persones de l’RG. Així, aquest nivell de gravetat absorbeix l’1,5% 

dels AT del RETA i el 0,5% dels AT de l’RG. També s’ha registrat 1AT mortal entre les persones afiliades 

al RETA que suposa el 0,1% del total, concentració igual a la corresponent als 58 AT mortals de persones 

afiliades a l’RG.   

4.1.1.3. AT IN ITINERE   

En dret laboral s’anomenen AT in itinere els produïts a l’anada o la tornada del centre de treball sempre 

que el camí recorregut sigui el que habitualment es realitza, sense interrompre’l voluntàriament. El tre-

ballador o treballadora que pateix un accident d’aquest tipus, que majoritàriament són de trànsit, té tots 

els drets derivats dels AT.  

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

El nombre d’accidents in itinere l’any 2018 ha estat de 19.653. Respecte a l’any 2017 aquesta xifra 

suposa un increment de 1.099 accidents, el 5,9%, 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 la categoria d’AT lleus, 

que registra 1.121 AT més (el 6,1% més), mentre que en el cas dels AT greus i mortals s’han declarat 20 

i 2 accidents menys, respectivament.   

El predomini dels accidents lleus és menys acusat que entre els accidents amb baixa. En aquest cas els 

18.299 accidents lleus absorbeixen el 98,8% del total (el 99,4% en el cas dels accidents en jornada 

laboral amb baixa). Els accidents in itinere greus registrats han estat 211 (l’1,1%) i els mortals 22 (el 

0,1%).    

Els AT in itinere mortals i greus també es redueixen, mentre que els lleus creixen. 

Contràriament al que succeïa en els AT amb baixa mèdica, els AT in itinere són més nombrosos entre les 

dones, ja que el 2018 s’han registrat 10.082 soferts per les dones, mentre que els homes en registren 

9.571 AT. 

Pel que fa al tipus d’AT, s’observa que hi ha un percentatge molt alt d’accidents de trànsit, el 60,2% del 

total (11.835). En aquesta ocasió la proporció dels AT dels homes (56,1%) és més elevada que la de les 

dones. L’altre gran gruix dels AT in itinere correspon als derivats de causes traumàtiques (7.810) (vegeu 

la taula III.4.A.T9 de l’annex). A més, un de cada cinc AT in itinere tenen lloc el dilluns (19,6%), 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 5,5% el dissabte i 3,6% el diumenge. 

 
165 La protecció tindrà caràcter obligatori a partir de l’1 de gener de 2019, excepte per als treballadors i treballadores inclosos en el sistema 

especial de treballadors per compte propi agraris (art. 316 apartat 1 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, d’acord amb la 

redacció del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria 

social, laboral i d’ocupació, BOE núm. 314, de 29.12.2019). 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992.pdf


 

97 

MEMÒRIA 

SOCIOECONÒMICA 

I LABORAL DE 

CATALUNYA 2018 

En aquesta línia, en l’evolució dels índexs d’incidència s’observa un repunt en els corresponents als AT 

lleus, mentre que els índexs dels AT greus i mortals es redueixen per segon any consecutiu. 

GRÀFIC III.4.G5  Evolució dels índexs d’incidència dels AT in itinere segons gravetat. Catalunya 2001-2018 
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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 del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Per demarcacions, els AT in itinere són més nombrosos a Barcelona, que concentra el 85,0% del total 

d’aquesta tipologia (16.699 accidents), seguida de Girona amb el 6,1% (1.205) i Tarragona amb el 5,7% 

(1.128). A Lleida l’accidentalitat in itinere és menor i absorbeix el 3,2% (621).  

Tot i això, com es pot observar en els següents gràfics, l’índex d’incidència dels accidents pot resultar 

més o menys intens segons la gravetat i variar aquesta prelació entre les demarcacions. Així, destaca 

com la possibilitat de patir un accident lleu o greu respecte a la seva proporció d’afiliats és més elevada 

a Barcelona, però és a Lleida on el risc de tenir un accident mortal és més alt que en altres demarcacions.   
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GRÀFIC III.4.G6  Índexs d’incidència dels AT in itinere segons gravetat i demarcació. Catalunya 2018 
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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 del Treball i Model Productiu del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Quant a les lesions més freqüents d’aquesta tipologia d’AT, el 52,7% respon a dislocacions, esquinços i 

torçades (10.362), patits de forma prioritària per les dones (5.801). Les ferides i lesions superficials 

concentren el 23,5% (4.620) i les fractures d’ossos el 12,1% (2.382) (vegeu la taula III.4.A.T10 de l’an-

nex).  

Les lesions es produeixen principalment en les extremitats inferiors i en la zona del coll, inclosa la co-

lumna i les vertebres. Aquestes dues parts del cos són les que absorbeixen el 52,8% dels AT in itinere  

(vegeu la taula III.4.A.T11 de l’annex). 

4.1.2. MALALTIES PROFESSIONALS 

Una altra de les variables que cal estudiar en el marc de la seguretat i salut de les persones treballadores 

són les malalties professionals (en endavant, MP). 

A Catalunya el nombre de notificacions de malalties professionals realitzades el 2018, segons les dades 

registrades mitjançant el sistema CEPROSS, trenca la tendència decreixent dels darrers anys.  Concreta-

ment, l’any de referència s’han registrat 3.403 notificacions (461 més que el 2017), situació que suposa 

un increment del 15,7%. A tota Espanya s’han realitzat 24.231 notificacions, fet que evidencia que apro-

ximadament una de cada sis notificacions comunicades a tot l’Estat s’ha fet a Catalunya (14,0%).  

L’evolució experimentada en el nombre de notificacions d’MP i del nombre de notificacions tancades 

com a MP en el període 2008-2018 es reflecteix en el gràfic següent. 



 

99 

MEMÒRIA 

SOCIOECONÒMICA 

I LABORAL DE 

CATALUNYA 2018 

GRÀFIC III.4.G7  Evolució de les notificacions de malalties professionals. Catalunya 2008-2018  
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori de les Contingències Professionals de la Seguretat Social (MEYSS). 

La distribució entre les notificacions d’MP que han causat baixa (1.794) i les que no (1.609) es mostra 

relativament equilibrada, decantant-se lleugerament cap a les que han causat baixa, ja que concentren 

el 52,7% del total. La proporció de notificacions amb baixa i sense baixa dels homes i de les dones 

presenta un cert biaix cap als primers. Els homes són els titulars del 46,5% de les notificacions d’MP 

amb baixa i el 44,1% de les que no causen baixa.  

Les MP més freqüents són les produïdes per agents físics, especialment les relatives a trastorns muscu-

loesquelètics.   

La incidència més gran de les MP que han causat baixa entre les persones treballadores es dona en 

aquelles que s’inclouen en el grup 2, malalties causades per agents físics (2.416, el 71,0% del total). 

Aquestes malalties constitueixen un grup molt heterogeni de patologies dins de les quals destaquen per 

la seva prevalença les relatives als processos musculoesquelètics. Aquestes MP són provocades princi-

palment per postures forçades i moviments repetitius en el treball. A continuació, amb xifres significati-

vament inferiors, se situen les malalties causades per agents biològics agrupades al Grup 3 (475, el 

14,0% del total), les de la pell incloses al Grup 5 (203, el 6,0%), les causades per agents químics (168 

del Grup 1, el 4,9%), per inhalació de substàncies (138 del Grup 4, el 4,1%) i per agents carcinògens (3 

del grup 6, el 0,1%).  

Aquesta prelació entre els grups d’MP també es manté en els índexs d’incidència normalitzats166 respec-

tius amb els valors següents: G2 amb un valor de 105,6; G5 de 6,0; G4 de 5,4; G3 de 4,9; G1 de 3,8 i 

G6 de 0,3.  

Cal destacar que la distribució entre els sexes és molt diferent a l’observada en els AT en jornada laboral 

amb baixa, on la majoria són patits per homes i les dones concentren el 30,2%. El 54,6% de les malalties 

comunicades són d’expedients de dones. Les MP i els AT in itinere presenten una afectació en les dones 

 
166 L’índex d’incidència normalitzat es calcula en funció de l’estructura productiva de la comunitat autònoma. 
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més alta, fins i tot més elevada que la participació de les dones en el mercat de treball (el 47,1% de 

l’ocupació són dones).   

En aquesta línia, cal esmentar la diferent incidència que tenen les malalties incloses en els grups 3 i 4, 

causades per agents biològics i per inhalació de substàncies, respectivament, entre els homes i les dones 

segurament com a conseqüència dels diferents sectors d’activitat on s’ocupen. Així s’observa que el 

73,9% de les MP del grup 3, causades per agents biològics, les han patit les dones, en part per la seva 

ocupació en activitats sanitàries o en els serveis a edificis. Per contra, el grup 4 de malalties causades 

per inhalació de substàncies són més freqüents entre els homes, que concentren el 76,0% del total. Per 

branques d’activitat, el nombre més gran d’MP dels homes es donen en sectors com la fabricació de 

vehicles a motor i, en general, en la indústria manufacturera. 

Val a dir que per activitats econòmiques, els treballadors i treballadores de la indústria manufacturera 

són els que  han patit un major nombre d’MP amb baixa laboral (733). Segueix la branca del comerç i la 

reparació de vehicles de motor i motocicletes (234), la de les activitats sanitàries i de serveis socials 

(203), la de les activitats administratives i serveis auxiliars (139) i la de la construcció (93). En totes les 

altres activitats econòmiques el nombre de notificacions tancades com a MP amb baixa són inferiors a 

aquestes xifres.   

Altrament, el sistema CEPROSS permet un estudi longitudinal dels processos d’MP, definits com el con-

junt de notificacions tancades que pertanyen a una mateixa persona i que provenen d’una mateixa MP. 

Així, poden haver diferents notificacions tancades com a MP dins d’un mateix procés. La durada dels 

processos és el nombre acumulat de dies de baixa laboral de totes les notificacions tancades i perta-

nyents al mateix procés.  

Fet aquest aclariment, cal esmentar que a Catalunya el 2018 han finalitzat 1.579 processos, dels quals 

734 corresponen a homes, amb una durada mitjana acumulada de 76,04 dies de baixa laboral (92,1 

dies el 2017), mentre que en el cas de les dones el nombre de processos ascendeix a 845 i la durada 

mitjana ha estat de  71,31 dies de baixa laboral (112,2 dies el 2017) (cal tenir en compte que aproxima-

dament la meitat dels processos tenen més d’una notificació d’MP). Val a dir que la durada mitjana varia 

en funció del tipus d’MP. Així, la durada més extensa ha estat per a una MP del Grup 6 causada per 

agents cancerígens (408 dies), seguida per les MP del Grup 4 causades per inhalacions de substàncies  

(113,2 dies) i les del Grup 2 causades per agents físics (82,8 dies).  

Patologies no traumàtiques causades o agreujades pel treball  

D’altra banda, mitjançant el sistema PANOTRATSS a partir del 2010 es poden estudiar les patologies no 

traumàtiques causades pel treball i protegides pel sistema de Seguretat Social, així com les patides amb 

anterioritat per la persona treballadora, però que s’agreugen com a conseqüència de la lesió constitutiva 

d’accident.   

A Catalunya, al llarg del 2018 s’han presentat 1.590 notificacions (el 27,2% d’Espanya) que, en aquesta 

ocasió, corresponen a processos patits per dones en el 38,4% dels casos. El 39,0% de les notificacions 

són de processos que no han causat baixa (620). La variació interanual mostra un increment del 41,2%,. 

Les notificacions sense baixa augmenten el 2,8% i les que han causat baixa, el 85,5%. 
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GRÀFIC III.4.G8  Evolució del nombre de notificacions de les patologies no traumàtiques causades i/o agreujades 

pel treball i protegides pel sistema de Seguretat Social segons sexe i causants o no de baixa. Catalunya 

2011-2018 

 

368

247

615

369

257

626

737

504

1.241

605

365

970

374

246

620

979

611

1.590

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total

Amb baixa Sense baixa Totals

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori de Contingències Professionals de la Seguretat Social (sistema de comunicació 

PANOTRATSS, MEYSS).  

 

Tot i que no es disposa de dades desagregades per a Catalunya, convé destacar a partir de les dades 

per al conjunt d’Espanya que el nombre de les notificacions de malalties causades pel treball és més 

rellevant que el de malalties o defectes agreujats pel treball (5.047 i 798, respectivament, 5.845 en 

total).  

Tot i això, ambdues categories coincideixen en la tipologia de les patologies i les malalties més comunes. 

Aquestes són les de l’aparell locomotor, en primer terme. En segon lloc s’observen algunes diferències. 

Així, la prelació continua amb les malalties en els sentits, seguides de les malalties en la pell per a les 

patologies causades pel treball i les malalties de la pell, seguides de les malalties del sistema cardiocir-

culatori, en el cas de les malalties o defectes agreujats pel treball.   

 També amb les dades agregades per a Espanya s’observa que el conjunt de les activitats econòmiques 

on s’han presentat un nombre més elevat de notificacions que han causat baixa són les de la indústria 

manufacturera (622), el comerç, reparació de vehicles, motor i motocicletes (451) i activitats sanitàries 

i serveis socials (380).   

Sistema d’alerta  

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 nombre de treba-

lladors de l’empresa i l’activitat desenvolupada, entre d’altres.   

El 2018 les empreses espanyoles que han superat els límits de sinistralitat han estat 244, vers les 227 

detectades el 2017. Aquestes empreses representen l’1,94% de les empreses amb alguna malaltia pro-

fessional.  



MERCAT DE TREBALL 

102 

Aquest increment interanual també s’aprecia en les xifres de Catalunya. Així, en aquest any 36 empreses 

catalanes diferents han superat els límits de sinistralitat, 8 més que les detectades l’any anterior. Les 

alertes de les empreses s’han produït com a conseqüència de 43 malalties, de tal forma que hi ha em-

preses on les alertes s’han originat en més d’una malaltia.  

A Catalunya i a Espanya augmenta el nombre d’empreses que superen els límits de sinistralitat. 

En el Grup 3 s’inclouen les malalties professionals causades per agents biològics que, amb 24 alertes, 

consta com el Grup amb un nombre més alt d’alertes. En segon terme se situa el Grup 2, corresponent 

a les malalties causades per agents físics amb 11 alertes registrades, principalment provocades per 

postures forçades i moviments repetitius (7 de les 11).  

Així, entre les notificacions realitzades del Grup 3, les malalties més freqüents són les causades per 

malalties infeccioses causades pel treball de les persones que s’ocupen de la prevenció, assistència 

mèdica i activitats en les quals s’ha provat un risc d’infecció (14) o d’origen parasitari que s’ha transmès 

per animals o pels seus productes o cadàvers (4). Cal destacar que en el sector de les activitats hospita-

làries s’han registrat 7 de les alertes produïdes per agents biològics. El nombre d’empreses d’aquesta 

branca econòmica és elevat, ja que de les 36 empreses que han superat els límits 9 treballen en activi-

tats hospitalàries.  

Altrament, enguany també s’han emès 3 alertes de malalties del Grup 4 causades per inhalació de subs-

tàncies i agents no compresos en altres apartats per agents físics, 2 del Grup 5 de malalties en la pell 

causades per substàncies i agents no compresos en els altres apartats, 2 per malalties causades per 

agents químics corresponents al Grup 1 i 1 malaltia causada per agents carcinògens relativa al Grup 6.   

La distribució de les malalties entre les empreses segons les activitats econòmiques a les quals es dedi-

quen és variada. És de destacar que s’han detectat 9 malalties en centres d’activitats hospitalàries (9), 

ja esmentats, 4 malalties en empreses classificades com a establiments residencials per a persones 

grans i 4 d’activitats generals de l’Administració pública.  

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. Una 

d’aquestes repercussions es reflecteix en el nombre de jornades no treballades. Les incapacitats tempo-

rals (en endavant IT) permeten fer una aproximació a aquests efectes, tant pel nombre de processos 

iniciats o en vigor, com per la seva durada.167 

La taula següent mostra els principals resultats de les prestacions d’IT a Catalunya 2018. S’hi observa 

clarament que el gran gruix de les prestacions el conformen les derivades d’una contingència comuna 

(111.470 IT), mentre que les que deriven d’un AT o una MP redueixen notòriament el seu nombre 

(10.247, el 8,4% del total).  

 
167 La incapacitat temporal (IT) és la situació en què un treballador o treballadora està impedit per treballar temporalment per un problema de 

salut que requereix d’assistència sanitària. Aquesta situació, causada per malalties comunes o accidents no laborals (contingències comunes) 

o per accidents de treball o malalties professionals (contingències professionals), dona dret a una compensació econòmica que té com a objectiu 

cobrir la manca d’ingressos produïts per deixar de treballar. Les absències curtes del lloc de treball que no deriven en el fet administratiu de la 

baixa laboral per incapacitat temporal no són registrades, per aquest motiu es fa al·lusió a l’aproximació.   
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TAULA III.4.T 2 Prestacions per IT segons el tipus de contingència causant i l’entitat gestora o col·laboradora de 

tramitació. Catalunya 2018 

Contingències  

professionals 
Durada (dies) Incidència 

Mitjana mensual 

nombre processos  

iniciats en el  

període  

Var. durada Var. incidència 

Var.                 

del nombre de            

processos 

Mútues  

col·laboradores 35,7 3,6 10.222 0,7 0,0 418 

INSS 105,0 1,0 25 2,7 0,2 4 

ISM  46,2 4,7 1 -0,8 -0,3 0 

Total 35,8 3,6 10.247 0,2 0,0 421 

Contingències comunes 

(excepte autònoms) 
Durada (dies) Incidència 

Mitjana  mensual 

nombre processos 

iniciats en el  

període  

Var. durada Var. incidència 

Var.                 

del nombre de            

processos 

Mútues  

col·laboradores 27,4 38,5 85.155 0,1 4,3 11.416 

INSS 33,1 30,9 20.640 -2,3 4,5 3.259 

ISM  51,5 10,2 37 -40,8 -0,5 -4 

Total 28,5 36,3 105.831 -0,3 4,0 14.670 

Contingències comunes 

d'autònoms 
Durada (dies) Incidència 

Mitjana mensual 

nombre processos 

iniciats en el  

període  

Var. durada Var. incidència 

Var.                 

del nombre de            

processos 

Mútues  

col·laboradores 77,3 10,1 4.942 0,5 0,5 346 

INSS 125,6 10,2 697 11,1 0,0 -65 

Total 83,5 10,1 5.639 1,1 0,5 281 

 

Unitats: nombres absoluts (dies i persones) i percentatges per cada mil persones protegides (incidència). 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS. 

Pel que fa a les IT derivades de contingències professionals destaca que quasi en la seva totalitat són 

gestionades per les mútues d’accidents de treball i malalties professionals (MATEPSS, segons les sigles 

en castellà), si bé les poques que gestionen l’INSS i l’ISM tenen una durada superior. Les MATEPSS també 

gestionen gran part dels processos derivats de contingències comunes, encara que l’INSS manté una 

presència més alta que en el cas de les contingències professionals.  

El 2018 els principals indicadors de la IT per contingència professional mantenen pautes similars a les 

de l’any precedent, si bé es registra un lleuger augment en l’indicador de la incidència,168 alhora que 

 
168 La incidència és la mitjana dels processos iniciats per cada 1.000 persones protegides. La prevalença és el nombre de processos en vigor 

al final del període per cada 1.000 persones protegides.  
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augmenta el nombre de processos iniciats en el període (+418). La prevalença o nombre de processos 

registrats en vigor al final del període (10.652) per cada mil treballadors/ores protegits (2.844.413 en 

total) se situa en 3,7. Per tant, aquest darrer indicador es manté sense cap variació respecte a la xifra 

de 2017, ja que s’incrementen tant el nombre de processos (+400), com el nombre de persones treba-

lladores protegides (+70.354).  

GRÀFIC III.4.G9  Evolució de les prestacions d’IT per contingències professionals. Catalunya 2006-2018 
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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 la desagregació segons el sexe de les dades de processos d’IT gestionats per les MATEPSS no es 

perceben grans diferències en la durada mitjana requerida per les incapacitats en les quals s’ha produït 

un alta en el període, 25,6 dies per als homes i 29,1 per a les dones. Per contra, les xifres dels processos 

que s’han donat d’alta en el període presenten dades molt dispars, amb un volum més elevat en el cas 

de les dones, amb 554.045 processos, i 458.606 en el cas dels homes.  

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

Les darreres dades disponibles sobre les actuacions de la Inspecció de Treball a la Generalitat de Cata-

lunya (en endavant ITC) fan referència a l’any 2017.  

Les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) es quantifiquen en 36.892 visi-

tes realitzades. Com a conseqüència d’aquestes visites, s’ha constatat la comissió d’infraccions recolli-

des en 9.866 actes d’infracció en el conjunt de les àrees (relacions laborals, seguretat i salut laboral, 

ocupació i estrangeria, Seguretat Social i altres àrees). Els expedients finalitzats han estat 52.416, xifra 

que suposa un augment del 2,3% (1.182 expedients més).  

Les ordres de servei finalitzades en l’àrea de seguretat i salut laboral han estat 12.534, xifra que absor-

beix el 23,9% de les realitzades en totes les àrees. El 2017, com ja succeïa els anys precedents, les 

actuacions més nombroses s’han dut a terme en l’àrea de Seguretat Social, on hi ha 26.120 expedients 

finalitzats (el 49,8% del total).169 

 
169 Val a dir que per a una millor atenció en matèria de seguretat i salut laboral en el futur des del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies s’ha fet una aposta el 2017 pel reforçament de la ITC. Així, a partir del mes de febrer del 2016, es van incorporar 18 nous tècnics/tèc-

niques habilitats amb la intenció d’incrementar les tasques de seguiment i control en matèria de prevenció de riscos laborals, que se sumen als 

actuals 98 inspectors/ores i els 16 tècnics/tècniques ja en plantilla. Segons nota de premsa del propi Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies del dia 23 de gener del 2017.   
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La ITC actua en dues grans línies en matèria de seguretat i salut laboral. La primera d’elles és la derivada 

de les demandes externes (peticions de la judicatura, la Fiscalia, l’autoritat laboral, juntament amb les 

denúncies de treballadors/ores i dels representants sindicals), que concentren el 48,8% del total d’ins-

peccions finalitzades. I, en segon lloc, les actuacions de vigilància i control sobre empreses de sectors 

que, bé presenten uns índexs alts de sinistralitat o bé utilitzen o disposen d’equips de treball o agents 

considerats especialment perillosos, que concentren el 51,2% restant. 

Un dels instruments preventius en matèria de seguretat i salut laboral d’especial importància és la figura 

del requeriment d’esmena. Mitjançant el requeriment s’insta el subjecte passiu a la correcció de les 

deficiències observades, en un termini determinat. A Catalunya el 2017 s’han efectuat 26.223 requeri-

ments, dels quals 21.770 són en l’àrea de seguretat i salut laboral (el 83,0%). 

En aquesta mateixa àrea s’han recollit 2.310 infraccions en acta per incompliments en matèria de pre-

venció de riscos (el 23,4% del total, 9.866), amb una afectació de 28.990 treballadors/ores (el 35,2% 

del total).  

Pel que fa als requeriments a l’Administració pública i les paralitzacions de feines, les dades mostren 

que han tingut lloc en l’àrea de seguretat i salut laboral i que no s’han produït en cap altre àrea de la ITC.  

TAULA III.4.T 3 Activitat de la ITC. Catalunya 2016-2017 

  2016 2017 Var. Absoluta Var. relativa 

Inspeccions finalitzades 51.234 52.416 1.182 2,3% 

... en l’àrea de seguretat i salut laboral 11.169 12.534 1.365 12,2% 

Visites realitzades 36.028 36.892 864 2,4% 

... en l’àrea de seguretat i salut laboral 9.996 13.065 3.069 30,7% 

Actuacions inspectores 104.797 105.160 363 0,3% 

... en l’àrea de seguretat i salut laboral 30.068 33.774 3.706 12,3% 

Infraccions en acta 10.198 9.866 -332 -3,3% 

... en l’àrea de seguretat i salut laboral 2.337 2.310 -27 -1,2% 

Treballadors/ores afectats per les 
78.228 82.307 4.079 -10,4% 

infraccions 

.... en l’àrea de seguretat i salut laboral 22.920 28.990 6.070 26,5% 

Import (€) 44.162.438 36.320.822 -7.841.616 -17,8% 

.... en l’àrea de seguretat i salut laboral 7.511.366 6.722.252 -789.114 -10,5% 

Requeriments a l'Administració Pública 179 121 -58 -32,4% 

.... en l’àrea de seguretat i salut laboral 179 121 -58 -32,4% 

Requeriments d'esmena 20.097 26.223 6.126 30,5% 

.... en l’àrea de seguretat i salut laboral 14.472 21.770 7.298 50,4% 

Paralitzacions de feines 5 5 0 0,0% 

.... en l’àrea de seguretat i salut laboral 5 5 0 0,0% 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
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Comparativament amb l’any precedent, destaca l’augment del nombre de visites realitzades amb 3.069 

visites més. A més, també s’observa un increment del 12,2% del nombre d’ordres de servei finalitzades 

(1.365 expedients més), si bé aquesta xifra contrasta amb un import més baix de les sancions proposa-

des (789.114€ menys, el 10,5% de descens) i menys persones treballadores afectades (4.079, el -

10,4%).  

Alhora, s’han detectat menys infraccions i s’han realitzat menys requeriments a l’Administració pública, 

situació que es tradueix en un decreixement percentual de l’1,2% i el 32,4%, respectivament.  

Un tret positiu s’extreu de les ordres de paralització, atès que el 2017 únicament s’han hagut d’ordenar 

5 paralitzacions de treballs en els quals s’ha apreciat un risc greu i imminent per a la seguretat i salut 

dels treballadors. La variació interanual reforça el caràcter de millora, atès que l’any 2015 es van ordenar 

10 paralitzacions, si bé el 2016 ja n’eren sols 5 paralitzacions.  

D’altra banda, una de les comeses fonamentals de la ITC és la investigació d’AT i MP. Concretament, 

s’han investigat 1.559 AT (amb emissió d’informe de l’autoritat laboral), dels quals 871 han estat lleus, 

597 greus, 15 molt greus i 76 mortals. En aquest punt cal posar de manifest l’increment sofert pels AT 

mortals, 23 AT més (el 43,4% més).  

La major part dels AT investigats han tingut lloc en jornada de treball amb baixa, 1.559 AT, mentre que 

una petita part d’ells s’han produït en els trajectes d’anada i de tornada de la feina, 32 AT in itinere (el 

27,3% menys). Alhora s’han investigat 30 MP, una més que l’any precedent. 

Per a més informació sobre la normativa relacionada amb la seguretat i salut laborals i aprovada durant l’any 

2018, vegeu el Recull normatiu al web del CTESC.   

 

http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?any=2018&data1=01/01/2018&data2=31/12/2018&tema=51
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