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1.  ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL

1.1. EVOLUCIÓ GENERAL

L’any 2009 ha estat molt dolent per a l’ocupació. Si el 2008 s’havia iniciat la pèrdua de 
llocs de treball, l’any 2009 s’ha intensificat i la població ocupada ha arribat a retrocedir el 8,9%.

Aquesta pèrdua de població ocupada és considerablement superior a la que ha tingut lloc 
a la majoria d’economies desenvolupades, si bé el decreixement del PIB ha estat similar a 
l’economia catalana que a la resta. Així doncs, l’impacte de la crisi sobre el mercat de treball 
ha estat notable en comparació amb altres territoris. Aquest fet ha derivat també en un incre-
ment de la productivitat, com es pot veure al capítol 1 d’aquesta memòria.

Aquesta pèrdua d’ocupació ha tingut com a conseqüència un increment considerable de la 
població desocupada. Així, l’any 2009 la taxa d’atur s’ha situat en el 16,4% de mitjana, molt 
per sobre del 9,0% de l’any 2008.

La pèrdua d’ocupació, i el consegüent increment de l’atur, s’ha traduït també en un retrocés 
de la població activa, que ha decrescut el 0,4% de mitjana l’any 2009, si bé l’últim trimestre 
de l’any el decreixement ha estat del 2,1% en termes interanuals. El desànim en la cerca de 
feina podria ser un dels factors explicatius d’aquest fet.

1.
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GRÀFIC III-1. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR (16-64 ANYS), TOTALS 
I VARIACIÓ INTERANUAL. CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: milers de persones i percentatges.

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

La suma d’aquests factors ha situat la taxa d’ocupació molt per sota de la d’anys anteri-
ors, i el 2009 s’ha tancat amb el 63,8%. La taxa d’atur s’ha incrementat fins al 17,1% a finals 
del 2009, mentre que la taxa d’activitat ha disminuït lleugerament, fins a situar-se al 77,0% 
a finals del 2009.

TAULA III-1. ACTIVITAT, OCUPACIÓ I ATUR ENTRE LA POBLACIÓ EN 
EDAT DE TREBALLAR (16-64 ANYS), TAXES. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

 
2008 2009

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

Taxa d’activitat 77,7 78,1 77,8 78,2 78,2 77,2 77,6 77,0

Taxa d’ocupació 71,8 72,1 70,8 68,8 65,5 64,9 65,1 63,8

Taxa d’atur 7,6 7,6 9,0 11,9 16,2 16,0 16,1 17,1

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
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1.1.1. Població en edat de treballar

La població en edat de treballar s’ha reduït el 0,4% l’any 2009, en 20.000 persones menys 
i gairebé 4,9 milions de persones entre 16 i 64 anys. Aquesta reducció ha comportat també una 
pèrdua de pes de la població en edat de treballar sobre el conjunt de la població.1

TAULA III-2. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR (16-64 ANYS). 
CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: milers de persones i percentatges.

 
2008 2009

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

Població de 16-64 anys 4.894 4.898 4.900 4.899 4.893 4.882 4.869 4.867

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

Pes sobre el total (%) 67,9 67,8 67,7 67,6 67,5 67,3 67,2 67,0

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

La reducció de població ha estat diferent entre col·lectius. Així, la principal reducció es 
troba entre la població jove, fet que pot indicar un moviment entre cohorts, amb un envelli-
ment del conjunt de persones en edat de treballar. S’observa també un fort decreixement dels 
individus amb nacionalitat estrangera menors de 25 anys. En aquest grup, la població es re-
dueix el 7,7% l’any 2009.

TAULA III-3. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR (16-64 ANYS), PER 
GRUPS D’EDAT, GÈNERE I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2008-20091

Unitats: milers de persones i percentatges.

 2009 Variació 2008-2009 (%)

Valor D H N E T D H N E T

16-24 325 340 498 167 665 -2,4 -2,6 -0,6 -7,7 -2,5

25-34 576 613 849 340 1.189 -2,6 -4,0 -5,3 2,1 -3,3

35-54 1.091 1.120 1.832 378 2.210 1,4 1,2 0,9 3,4 1,3

55-64 420 393 772 412 814 1,3 0,9 1,9 -12,42 1,1

Total 2.411 2.467 3.952 926 4.878 -0,1 -0,7 -0,5 0,0 -0,4

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
(1) Al llarg de tot el capítol, D = dona, H = home, N = nacional, E = estranger, T = total. 
(2) Dada estadísticament no significativa.

1. En qualsevol cas, cal analitzar els valors de població de l’EPA amb certa cautela. Per a una anàlisi més detallada 
de l’evolució de la població a Catalunya, vegeu el capítol V d’aquesta memòria.
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Així doncs, tot i que una part important de la reducció de la població ha estat fruït del 
comportament de la població de nacionalitat espanyola, s’observa, sobretot a partir del tercer 
trimestre del 2009, un decreixement de la població de nacionalitat estrangera. Aquest fet con-
trasta notablement amb el comportament d’anys anteriors, en els quals la població estrangera 
explicava pràcticament la totalitat del creixement de la població. En qualsevol cas, però, el 
percentatge de població amb nacionalitat estrangera a Catalunya s’ha mantingut en el 19,0% 
l’any 2009.

GRÀFIC III-2. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR (16-64 ANYS), 
VARIACIÓ INTERANUAL. CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: milers de persones.

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

Alternativament a la visió de la població en edat de treballar, l’INE ofereix dades sobre 
la població potencialment activa. Si bé la població potencialment activa ha decrescut el 0,5% 
l’any 2009 —un percentatge similar al que ho ha fet la població de 16 a 64 anys—, convé 
destacar que aquesta representa el 78,5% de la població en edat de treballar, un percentatge 
que, com es veurà a continuació, s’apropa al de la població activa. És a dir, gairebé tothom 
que podia estar actiu ho ha estat.

1.1.2. Població activa

El decreixement de la població activa presenta una evolució similar a la de la població, si 
bé ha estat més acusada. Així, si de mitjana, l’any 2009, la població activa retrocedia l’1,0% 
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respecte de l’any 2008, l’últim trimestre aquest retrocés era del 2,1%. Aquest decreixement 
ha suposat la pèrdua de 37.000 persones actives, fins a situar-se en gairebé 3,8 milions de mit-
jana l’any 2009. Això ha fet que la taxa d’activitat s’hagi situat en el 77,5% de mitjana l’any 
2009, 0,4 punts percentuals (pp) menys que l’any 2008.

TAULA III-4. POBLACIÓ ACTIVA (16-64 ANYS). CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: milers de persones i percentatges.

 
2008 2009

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

Població activa 3.803 3.823 3.814 3.829 3.825 3.768 3.778 3.750

Variació interanual (%) 3,2 2,9 1,5 1,4 0,6 -1,4 -0,9 -2,1

Taxa d’activitat (%) 77,7 78,1 77,8 78,2 78,2 77,2 77,6 77,0

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

Pel que fa als col·lectius en què s’ha deixat sentir més aquesta davallada de l’activitat, 
destaquen els joves, l’activitat dels quals ha caigut el 6,9% entre els menors de 25 anys i el 
4,8% entre els d’edats compreses entre els 25 i 34 anys. Com es veurà més endavant, aquesta 
davallada en l’activitat té a veure amb el comportament de l’ocupació, molt desfavorable per 
als més joves. D’aquests, destaca la davallada que s’ha produït entre la població estrangera 
menor de 25 anys, del 12,8%.

També és molt destacable el descens en l’activitat de la població masculina de més de 54 
anys, que ha perdut el 6,2% dels seus actius. Per contra, les dones d’aquesta edat han incre-
mentat la seva participació el 7,7%. En menor mesura, destaca també l’augment en l’activitat 
que experimenten les dones i la població estrangera entre 35 i 54 anys, que han produït un 
augment en la població activa entre 35 i 54 anys del 2,5%. Les variacions d’aquests últims 
grups es podrien explicar, en gran part, per l’efecte del “treballador afegit”.
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TAULA III-5. POBLACIÓ ACTIVA (16-64 ANYS), PER GRUPS D’EDAT, 
GÈNERE I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2008-20091

Unitats: milers de persones i percentatges.

 2009 Variació 2008-2009 (%)

Valor D H N E T D H N E T

16-24 164 196 264 97 360 -6,5 -7,2 -4,5 -12,8 -6,9

25-34 474 575 773 276 1.049 -4,8 -4,7 -5,4 -3,0 -4,8

35-54 863 1.053 1.591 324 1.916 4,8 0,6 1,9 5,4 2,5

55-64 189 265 426 282 454 7,7 -6,2 0,4 -16,52 -0,9

Total 1.690 2.090 3.054 726 3.780 1,0 -2,5 -0,8 -1,6 -1,0

 2009 Variació 2008-2009 (pp)

Taxa (%) D H N E T D H N E T

16-24 50,5 57,7 52,9 58,1 54,2 -2,2 -2,8 -2,1 -3,4 -2,5

25-34 82,4 93,8 91,0 81,4 88,3 -2,0 -0,7 -0,1 -4,3 -1,4

35-54 79,1 94,1 86,9 85,9 86,7 2,5 -0,5 0,9 1,6 1,0

55-64 45,0 67,4 55,2 68,92 55,9 2,7 -5,1 -0,8 -3,42 -1,1

Total 70,1 84,7 77,3 78,4 77,5 0,8 -1,6 -0,2 -1,3 -0,4

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
(1) D = dona, H = home, N = nacional, E = estranger, T = total. 
(2) Dada estadísticament no significativa.

Si bé aquest efecte de “treballador afegit” pot haver existit encara entre alguns col·lectius 
amb més càrregues familiars, l’any 2009 la tònica dominant sembla haver estat més el desànim 
que no pas l’entrada d’actius per suplir la pèrdua del lloc de treball d’altres familiars que, com 
s’aprecia en el gràfic, sembla que va tenir lloc durant l’any 2008. Així, la pèrdua de població 
activa hauria estat una combinació de desànim2 i pèrdua de població.

2. El nombre d’individus inactius considerats desanimats ha crescut de manera considerable l’any 2009, si bé la 
dada no és estadísticament significativa.
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GRÀFIC III-3. POBLACIÓ ACTIVA (16-64 ANYS), VARIACIÓ INTERANUAL. 
CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: milers de persones.

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

1.1.3. Població ocupada

L’evolució de la població ocupada és la que explica la resta de variables i, per tant, el cen-
tre d’anàlisi del mercat de treball. Els resultats de l’any 2009 en termes d’ocupació han estat 
molt negatius, amb una pèrdua del 8,9% dels treballadors en el conjunt de l’any respecte al 
2008, que deixen la població ocupada en gairebé 3,2 milions de persones, prop de 310.000 
persones menys que l’any anterior. Aquesta pèrdua de població ocupada s’ha produït sobretot 
durant el primer trimestre, amb pèrdues menors en la resta de períodes.

La taxa d’ocupació ha davallat fins al 63,8% el quart trimestre de l’any 2009, si bé la mit-
jana de l’any s’ha situat en el 64,8%, 6,3 pp per sota de la mitjana del 2008.
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TAULA III-6. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS). CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: milers de persones i percentatges.

 
2008 2009

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

Població ocupada 3.512 3.531 3.471 3.373 3.203 3.167 3.171 3.107

Variació interanual (%) 2,2 1,2 -0,9 -4,3 -8,8 -10,3 -8,6 -7,9

Taxa d’ocupació (%) 71,8 72,1 70,8 68,8 65,5 64,9 65,1 63,8

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

Per col·lectius, tal com s’ha comentat anteriorment, el major impacte de la crisi ha tingut 
lloc entre les persones joves, amb pèrdues de fins al 26,4% de la població ocupada entre els 
menors de 25 anys i del 13,9% entre els individus de 25 a 34 anys.

Després de la variable “edat”, la que ha determinat en major mesura la pèrdua d’ocupació 
és la nacionalitat, amb el 16,6% menys de població ocupada estrangera l’any 2009 respecte 
de l’any 2008. Finalment, els homes han perdut l’11,3% de població ocupada, entre els quals 
destaquen, a part dels joves, els més grans de 55 anys, que perden l’11,4% dels seus ocupats. 
Pèrdua que és compensada, en part, per l’increment de dones ocupades de més de 55 anys, que 
tot i el context de crisi han augmentat l’1,8%. Com s’ha vist anteriorment, el grup de dones 
de més de 55 anys actives creix de manera considerable (7,7%). Així doncs, una part impor-
tant de les dones que han passat d’inactives a actives han passat d’inactives a desocupades, 
motiu pel qual cal valorar el creixement de l’ocupació en aquest col·lectiu com una dada po-
sitiva només en part, atès el gran nombre de dones de més de 55 anys que no han trobat feina.
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TAULA III-7. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS), PER GRUPS D’EDAT, 
GÈNERE I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2008-20091

Unitats: milers de persones i percentatges.

 2009 Variació 2008-2009 (%)

Valor D H N E T D H N E T

16-24 111 115 177 502 227 -22,4 -29,9 -20,6 -41,32 -26,4

25-34 398 460 657 201 857 -12,0 -15,4 -12,9 -16,8 -13,9

35-54 755 916 1.425 245 1.671 -0,9 -5,7 -3,2 -5,6 -3,6

55-64 168 239 388 192 407 1,8 -11,4 -3,9 -38,82 -6,4

Total 1.432 1.730 2.647 515 3.162 -5,9 -11,3 -7,2 -16,6 -8,9

 2009 Variació 2008-2009 (pp)

Taxa (%) D H N E T D H N E T

16-24 34,3 33,9 35,4 30,12 34,1 -9,9 -14,5 -9,2 -21,22 -12,2

25-34 69,1 75,0 77,4 59,0 72,1 -9,4 -13,7 -11,5 -12,0 -11,6

35-54 69,2 81,8 77,8 64,9 75,6 -0,6 -5,0 -2,6 -3,9 -2,8

55-64 40,1 60,7 50,3 46,42 50,1 0,7 -7,8 -2,0 -29,52 -3,4

Total 59,4 70,1 67,0 55,6 64,8 -3,7 -8,9 -5,2 -11,1 -6,3

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
(1) D = dona, H = home, N = nacional, E = estranger, T = total.  
(2) Dada estadísticament no significativa.

Com s’observa en el gràfic següent, si bé la part més important de la reducció de la po-
blació ocupada s’ha degut a la població que ha passat d’ocupada a desocupada, a partir de 
la segona meitat del 2009 s’observa una pèrdua de població que explica una petita part de la 
davallada en l’ocupació. L’any 2009, doncs, contrasta amb l’any 2007, en què el creixement 
de l’ocupació s’explicava exclusivament pel creixement de la població.
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GRÀFIC III-4. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS), VARIACIÓ 
INTERANUAL. CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: milers de persones.

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

Per sectors d’activitat econòmica, són destacables les reduccions en el nombre de persones 
ocupades que han patit la construcció i la indústria, que han perdut respectivament 1,2 pp i 
1,9 pp, o el que és el mateix, 73.000 i 125.000 persones ocupades, respectivament. Aquestes 
pèrdues de pes s’han compensat amb un creixement dels serveis, que han passat a representar 
el 68,3% de la població ocupada, tot i perdre 108.000 persones ocupades.
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GRÀFIC III-5. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS) PER SECTOR 
D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

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

Si s’afina més l’anàlisi per branques d’activitat, s’observa que les activitats que han patit 
una davallada més gran han estat, per aquest ordre, les relacionades amb la indústria extractiva, 
de refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia i 
aigua (-22,2% o 64.000 persones), la construcció (-18,5% o 73.000 persones) i la industria de 
l’alimentació, tèxtil, de cuir, fusta i paper (-17,7% o 37.000 persones). En canvi, sobresurt el 
comportament de les activitats relacionades amb l’administració pública, que han ocupat el 
6,6% més de població del que ho feien l’any 2008, amb 35.000 persones més.

Entre les activitats que, percentualment, han perdut menys treballadors, destaquen l’agri-
cultura, silvicultura i pesca (-5,3% o 3.000 persones), el transport (-5,7% o 17.000 persones) 
i el comerç i l’hostaleria (-5,8% o 42.000 persones).

Així doncs, la indústria representa el 40,3% de la pèrdua de llocs de treball amb un im-
pacte heterogeni entre les diferents branques industrials, mentre que la construcció explica el 
23,7% de la pèrdua de llocs de treball. L’agricultura en representaria l’1,0%, mentre que els 
serveis n’explicarien el 35,0% restant, tot i incorporar l’administració pública, l’educació i la 
sanitat, que en créixer en nombre de persones ocupades fan que això resti pes a aquest sector. 
Així mateix, i tal com passa a la indústria, l’impacte de la crisi és heterogeni entre les diferents 
branques dels serveis, en què sobresurten la pèrdua de llocs de treball que representa la inter-
mediació financera i les activitats immobiliàries (18,9%) o el comerç i l’hostaleria (13,5%).
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TAULA III-8. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS) PER BRANQUES 
D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: milers de persones i percentatges.

 2008 2009
Variació 

(%)
Variació 

(pp)
Variació 

(absoluta)

Pes 
Variació 

(%)

Agricultura, silvicultura i pesca 60 57 -5,3 0,1 -3 1,0

Indústria alimentació, tèxtil, cuir, 
fusta i paper 209 172 -17,7 -0,6 -37 11,9

Ind. extrac., refin. petr., ind. quím., 
transf. cautxú, met., en. aigua 289 225 -22,2 -1,2 -64 20,8

Const. maquin., eq. electr., mat. 
trans. i ind. manuf. div. 248 224 -9,5 0,0 -23 7,6

Construcció 397 324 -18,5 -1,2 -73 23,7

Comerç i hostaleria 721 679 -5,8 0,7 -42 13,5

Transport 296 279 -5,7 0,3 -17 5,5

Intermediació financera i activitats 
immobiliàries 472 413 -12,4 -0,5 -59 18,9

Administració pública, educació i 
activitats sanitàries 537 572 6,6 2,6 35 -11,4

Altres serveis 244 218 -10,7 -0,1 -26 8,4

Total 3.472 3.162 -8,9 0,0 -310 100,0

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

Pel que fa a les qualificacions dels treballadors i treballadores, el grup més afectat ha estat 
el de la població sense qualificació (-15,9% o 70.000 persones ocupades menys), o amb qua-
lificacions en activitats manuals (-18,3% o 179.000 persones ocupades menys). En canvi, la 
població qualificada no manual ha perdut el 3,5% de la població ocupada (35.000 persones), 
mentre que el personal tècnic i directiu s’ha reduït el 2,6% (28.000 persones).
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GRÀFIC III-6. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS) PER QUALIFICACIÓ,1 
VARIACIÓ INTERANUAL. CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: milers de persones.

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
(1) PTD = personal tècnic i directiu, QNM = qualificat no manual, QM = qualificat manual i NQ = no qualificat.

Pel que fa al nivell educatiu, la reducció més important en termes d’ocupació s’ha produït 
entre la població amb estudis secundaris de primera etapa, amb 116.000 persones ocupades 
menys que l’any 2008 (-13,7%). A continuació s’ha situat la població amb estudis secundaris 
de segona etapa, amb 108.000 persones ocupades menys (-12,3%) i la població amb estudis 
primaris, amb 55.000 ocupats menys (-9,6%). Finalment, la població amb educació superior 
ha perdut 24.000 persones ocupades (-2,1%).3

En l’àmbit territorial, la pèrdua més gran d’ocupació es produeix a la província de Barce-
lona, amb 253.000 persones ocupades menys (-9,9%), seguida de Tarragona (-7,7% o 29.000 
persones ocupades menys), Girona (-5,9% o 20.000 persones ocupades menys) i Lleida (-3,4% 
o 7.000 persones ocupades menys).

3. La població analfabeta perd 9.000 persones ocupades (-44,8%), si bé es tracta d’una dada estadísticament no 
significativa.
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Afiliació a la Seguretat Social

Segons dades de la Seguretat Social, l’afiliació a Catalunya va caure el 6,4% de mitjana 
l’any 2009, o el que és el mateix, es va reduir el nombre d’afiliats i afiliades en 215.000 per-
sones, amb una mitjana de gairebé 3,2 milions de persones afiliades durant el 2009.

La major part del descens s’explica per la reducció del nombre d’individus afiliats en el 
règim general (-7,0% i 191.000 persones menys), i en menor mesura per la pèrdua d’indivi-
dus afiliats en el règim d’autònoms (-5,3% i 31.000 persones menys). Destaca l’augment de 
l’afiliació en el règim agrari (+16,5% i 3.000 individus més) i en el règim de la llar (+5,8% i 
3.000 individus més).

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, d’altra banda, ofereix infor-
mació detallada sobre afiliació a Catalunya.4 Amb aquestes dades, es pot analitzar l’evolució 
dels diferents sectors i branques d’activitat5 a un nivell molt desagregat.

Per grans sectors, les dades de Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya 
mostren una davallada de la població afiliada a la construcció, amb una pèrdua del 19,5% 
d’individus afiliats, és a dir, 71.000 persones afiliades menys l’any 2009. La indústria ha per-
dut l’any 2009 vora l’11,9%, o 69.000 individus afiliats, mentre que els serveis haurien per-
dut el 3,7% d’individus afiliats (gairebé 85.000 persones), i l’agricultura vora el 2,2% (prop 
de mil persones).

En un nivell més desagregat (vegeu la taula), s’observa la pèrdua de població afiliada a la 
construcció (-19,5%), les indústries manufactureres (-12,6%), les activitats administratives i 
auxiliars (-11,0%), i en menor mesura, al comerç a l’engròs i al detall (-6,1%) i al transport 
(-6,7%).

En canvi, destaca l’increment de l’afiliació a l’administració pública, defensa i SS obliga-
tòria (+2,8%), educació (+2,8%) i en activitats sanitàries i serveis socials (+2,9%).

El diferent pes dels sectors i branques d’activitat fa que la construcció (31,3%), les indús-
tries manufactureres (30,6%), el comerç (16,4%) i les activitats administratives i auxiliars 

4. El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ofereix dades d’afiliació de l’últim dia del trimestre 
del règim general, el règim especial de la mineria i del carbó i el règim especial de treballadors autònoms. En 
canvi, les dades de la Seguretat Social analitzades fan referència a la mitjana mensual i per a tots els règims, 
motiu pel qual poden existir petites diferències entre ambdues fonts.

5. Les dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya es troben més desagregades que les que 
ofereix la Seguretat Social. Així mateix, el Departament de Treball ofereix dades de l’any 2008 actualitzades 
segons la classificació CNAE-09, que no es troben disponibles a la Seguretat Social, la qual cosa permet fer un 
estudi per sectors.
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(12,0%) aglutinin el 90,2% de la pèrdua de llocs de treball, malgrat que en aquests sectors 
d’activitat hi treballa el 50,9% de la població.

TAULA III-9. POBLACIÓ AFILIADA1 PER SECCIONS. CATALUNYA, 2009

Unitats: milers de persones i percentatges.
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Agricultura A Agricultura, ramaderia i pesca 36 1,2 -2,2 -1 0,4

Indústria

B Indústries extractives 4 0,1 -11,7 0 0,2

C Indústries manufactureres 481 15,7 -12,6 -69 30,6

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

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

Construcció F Construcció 292 9,6 -19,5 -71 31,3

Serveis

G Comerç a l’engròs i al detall 568 18,6 -6,1 -37 16,4

H Transport i emmagatzematge 161 5,3 -6,7 -11 5,1

I Hostaleria 208 6,8 -3,9 -8 3,7

J Informació i comunicacions 79 2,6 -3,4 -3 1,2

K Activitats financeres i d’assegurances 79 2,6 -2,6 -2 0,9

L Activitats immobiliàries 23 0,8 -6,6 -2 0,7

M Activitats professionals i tècniques 171 5,6 -2,3 -4 1,8

N Activitats administratives i auxiliars 219 7,2 -11,0 -27 12,0

O Adm. pública, defensa i SS obligatòria 174 5,7 2,8 5 -2,1

P Educació 136 4,4 2,8 4 -1,7

Q Activitats sanitàries i serveis socials 229 7,5 2,9 7 -2,9

R Activitats artístiques i d’entreteniment 55 1,8 -2,2 -1 0,5

S Altres serveis 101 3,3 -4,0 -4 1,9

T Activitats de les llars 6 0,2 0,7 0 0,0

U Organismes extraterritorials 0 0,0 9,3 0 0,0

Total 3.054 100,0 -6,9 -226 100,0

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball (Observatori del Treball). 
(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació l’últim dia dels quatre trimestres, per a la població 
afiliada al règim general, al règim especial de treballadors autònoms i al règim especial de la mineria i el carbó. 
CNAE-09.

Desagregant les branques d’activitat per rúbriques, s’observa que, de les activitats indus-
trials, les que pateixen un retrocés més intens en termes d’ocupació són els productes metàl-
lics (-16,8%, que representa el 5,3% de l’ocupació perduda a Catalunya), els vehicles de mo-
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tor, remolcs i semiremolcs (-15,9% i 3,5% de les persones afiliades perdudes a Catalunya), 
la maquinària i equips (-15,9% i 2,8% de l’afiliació perduda), el cautxú i plàstic (-16,1% i 
2,2% de l’afiliació perduda) i les indústries tèxtils (-17,8% i 2,1% dels llocs de treball per-
duts durant el 2009).

Així mateix, destaquen, entre els serveis, les activitats relacionades amb l’ocupació (-38,7% 
i 7,4% de l’afiliació perduda), i les activitats de lloguer (-16,6% i 3,5% de l’afiliació perduda). 
Altres activitats destaquen pel pes que representen sobre el conjunt de l’economia, si bé el seu 
retrocés ha estat més moderat en termes relatius. Així, expliquen la davallada en nombre de 
persones afiliades el comerç a l’engròs (7,4%), el comerç al detall (6,7%), el transport terrestre 
i per canonades (4,0%), i la venda i reparació de vehicles de motor (2,2%)

Per grandària de l’empresa, s’observa una pèrdua d’afiliats més elevada a les empreses 
entre 6 i 50 treballadors, mentre que a les més petites, però especialment a les més grans, 
aquesta pèrdua de llocs de treball és menor.

GRÀFIC III-7. AFILIACIÓ1 PER GRANDÀRIA DE L’EMPRESA (NOMBRE DE 
TREBALLADORS), VARIACIÓ ANUAL. CATALUNYA, 2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball (Observatori del Treball). 
(1) Treballadors/ores del règim general i el règim especial de la mineria i el carbó.

A escala comarcal, s’observa que les pèrdues d’afiliació s’han concentrat al litoral i al 
voltant de les capitals de província, que presenten les menors variacions en termes de pèrdua 
d’afiliats. Destaca la pèrdua d’afiliació que s’ha produït a la segona corona metropolitana de 
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Barcelona. Així, el Garraf, el Baix Penedès, l’Anoia, el Bages, el Solsonès, el Vallès Orien-
tal i la Selva han perdut més del 9,0% dels afiliats que tenien l’any 2008. Finalment, destaca 
el mal comportament de l’afiliació a les Terres de l’Ebre i el Pirineu gironí. Aquest compor-
tament correspon, en bona mesura, a la pèrdua d’afiliats de la indústria i la construcció en 
aquests territoris.

MAPA III-1. POBLACIÓ AFILIADA PER COMARQUES, VARIACIÓ ANUAL. 
CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges, variació anual entre la mitjana de persones ocupades l’any 2008 i l’any 2009.
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Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament de Treball (Observatori del Treball).
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1.1.4. El temps de treball: la jornada

Segons dades de l’EPA, la jornada laboral mitjana l’any 2009 s’ha situat prop de les 38 
hores i 37 minuts a la setmana, 5 minuts menys, de mitjana, que l’any 2008.

GRÀFIC III-8. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS) I HORES 
TREBALLADES, VARIACIÓ INTERANUAL. CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: milers de persones.

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

Així mateix, el 7,6% de la població ocupada s’ha declarat subocupada per insuficiència 
d’hores, 2,1 pp més que l’any 2008, o el que és el mateix, unes 240.000 persones.

També és significatiu el retrocés de la població pluriocupada. Així, si l’any 2008 hi havia 
més de 68.000 persones amb més d’una feina, l’any 2009 s’han reduït a poc menys de 57.000, 
el 16,7% menys, cosa que també tindria a veure amb un millor repartiment de la feina entre 
la població.

El treball a temps parcial

Pel que fa al treball a temps parcial, s’ha reduït el 9,5% la població que hi treballava, un 
percentatge superior al de la pèrdua d’ocupació, fet que ha significat un retrocés de 0,1 pp de 
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la taxa de treball a temps parcial, fins a situar-la a l’11,7%, amb 371.000 persones ocupades 
a temps parcial de mitjana l’any 2009.

Els col·lectius més afectats per la pèrdua de llocs de treball a temps parcial són similars als 
del conjunt de treballadors, en què destaquen els individus joves i amb nacionalitat estrangera. 
En canvi, sobresurt la pèrdua de llocs de treball de la població femenina, amb l’11,6% menys 
d’ocupades a temps parcial l’any 2009 que l’any 2008. Aquest fet podria estar vinculat, tam-
bé, amb el fenomen del “treballador afegit”. Així, en determinats casos, les dones intentarien 
suplir la pèrdua del lloc de treball de l’home incrementant el nombre d’hores treballades, pas-
sant d’una feina a temps parcial a una feina a temps complet. De fet, entre les treballadores 
de 35 a 54 anys hi ha hagut un creixement de les dones que han treballat a temps complet de 
l’1,0%, i del 3,0% entre les de 55 a 64 anys.

TAULA III-10. POBLACIÓ QUE TREBALLA A TEMPS PARCIAL (16-64 ANYS), 
PER GRUPS D’EDAT, GÈNERE I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2008-20091 

Unitats: milers de persones i percentatges.

 2009 Variació 2008-2009 (%)

Valor D H N E T D H N E T

16-24 35 232 50 82 58 -29,7 -27,32 -24,8 -46,52 -28,8

25-34 70 262 69 262 96 -12,1 8,52 -7,9 -5,82 -7,4

35-54 146 212 137 302 167 -8,1 34,52 -1,4 -15,62 -4,3

55-64 42 82 46 42 50 -2,1 5,22 5,6 -43,42 -0,9

Total 293 78 303 68 371 -11,6 -0,7 -6,7 -20,0 -9,5

 2009 Variació 2008-2009 (pp)

Taxa (%) D H N E T D H N E T

16-24 31,8 19,52 28,3 15,92 25,6 -3,3 0,72 -1,6 -1,52 -0,9

25-34 17,6 5,62 10,6 13,12 11,2 0,0 1,22 0,6 1,52 0,8

35-54 19,3 2,32 9,6 12,12 10,0 -1,5 0,72 0,2 -1,42 -0,1

55-64 24,9 3,52 12,0 20,12 12,3 -1,0 0,62 1,1 -1,62 0,7

Total 20,4 4,5 11,4 13,2 11,7 -1,3 0,5 0,1 -0,6 -0,1

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
(2) Dada estadísticament no significativa. 
(1) D = dona, H = home, N = nacional, E = estranger, T = total.
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1.1.5. Població assalariada6

La població assalariada ha tingut un comportament paral·lel al de la població ocupada. 
Així, s’ha reduït el nombre de persones assalariades el 8,7% durant l’any 2009, amb 252.000 
persones assalariades menys que l’any 2008. Destaca el fet que la majoria d’assalariats que 
han perdut la feina es trobaven al sector privat. Així, el pes de la població assalariada al sec-
tor públic s’ha incrementat durant l’any 2009, fins a arribar al 15,4% l’últim trimestre, com a 
combinació de la pèrdua de població assalariada al sector privat, que ha disminuït l’11,0%, i 
l’augment al sector públic, on ha crescut el 7,3%.

TAULA III-11. POBLACIÓ ASSALARIADA (16-64 ANYS). CATALUNYA, 
2008-2009

Unitats: milers de persones i percentatges.

 
2008 2009

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

Població assalariada 2.934 2.964 2.905 2.807 2.695 2.651 2.642 2.614

Variació interanual (%) 1,6 1,0 -0,8 -4,7 -8,2 -10,6 -9,0 -6,9

Taxa (%) 83,5 83,9 83,7 83,2 84,1 83,7 83,3 84,1

Pes del sector públic (%) 12,1 12,5 12,8 13,7 14,6 14,8 15,3 15,4

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

Temporalitat

On més s’ha deixat notar la crisi, però, ha estat entre els treballadors amb contracte tem-
poral, que s’han reduït el 23,0%, un percentatge que gairebé triplica el decreixement de la 
població ocupada i que representa 142.000 persones. Altre cop, la variable “edat” és la més 
significativa, juntament amb el fet de ser una persona estrangera, a l’hora d’explicar la pèrdua 
de persones assalariades amb contracte temporal. Aquest cop, però, el component de gènere no 
apareix com a motiu diferenciador, ja que la població amb contracte temporal ha disminuït tant 
entre els homes com entre les dones, amb decreixements superiors al 22,0% en ambdós casos.

6. Vegeu el capítol IV d’aquesta memòria per a una anàlisi del treball autònom a Catalunya.
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TAULA III-12. POBLACIÓ AMB CONTRACTE TEMPORAL (16-64 ANYS), PER 
GRUPS D’EDAT, GÈNERE I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2008-20091 

Unitats: milers de persones i percentatges.

 2009 Variació 2008-2009 (%)

Valor D H N E T D H N E T

16-24 53 46 75 242 99 -28,5 -43,5 -28,9 -52,22 -36,3

25-34 94 96 123 67 190 -17,1 -23,6 -16,1 -27,7 -20,6

35-54 80 89 111 59 170 -25,3 -8,3 -13,4 -23,5 -17,2

55-64 92 92 142 42 17 -8,62 -4,32 3,62 -32,72 -6,5

Total 236 240 323 153 476 -22,5 -23,4 -17,9 -31,7 -23,0

 2009 Variació 2008-2009 (pp)

Taxa (%) D H N E T D H N E T

16-24 49,5 42,4 44,9 49,52 45,9 -4,1 -10,0 -5,5 -9,92 -7,0

25-34 25,5 23,9 21,1 35,5 24,7 -1,4 -2,9 -0,8 -5,9 -2,2

35-54 12,3 12,4 9,5 28,1 12,4 -4,0 -0,6 -1,2 -6,5 -2,2

55-64 6,62 5,42 5,02 20,62 5,9 -1,32 0,62 0,32 -1,92 -0,1

Total 18,7 17,2 14,8 33,0 18,0 -4,0 -2,8 -2,0 -7,5 -3,3

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
(1) D = dona, H = home, N = nacional, E = estranger, T = total. 
(2) Dada estadísticament no significativa.

Destaca el fet que la taxa de temporalitat s’ha incrementat al sector públic, 0,8 pp, fins a 
situar-se al 24,7%, 7,9 pp per sobre de la taxa de temporalitat al sector privat, que ha dismi-
nuït 4,1 pp, fins a situar-se en el 16,8%. El diferent comportament entre sector públic i privat 
s’explica tant per l’evolució de la població assalariada amb contracte temporal, com per la 
població assalariada amb contracte indefinit. Així, al sector públic, la població ocupada amb 
contracte indefinit ha crescut el 6,1%, arribant a les 300.000 persones, però la població ocupa-
da al sector públic amb contracte temporal ha crescut l’11,2%, fins a les 98.000 persones. Al 
sector privat, en canvi, el primer col·lectiu ha disminuït el 6,4%, amb 1,9 milions de persones 
assalariades amb contracte indefinit l’any 2009, i el segon ho ha fet el 28,6%, amb 377.000 
persones assalariades amb contracte temporal.

Pel que fa als sectors, destaca la pèrdua de població assalariada amb contracte temporal a 
la indústria (-43,9%) i a la construcció (-28,3%). Cal tenir en compte, però, que la construcció 
era el sector on es concentrava una proporció més elevada de contractes temporals. Això fa 
que la taxa de temporalitat l’any 2009 s’hagi situat al 32,2% a la construcció, però hagi estat 
del 10,3% a la indústria. Els serveis, amb una taxa de temporalitat del 18,2% han fet un ajust 
menor, amb una pèrdua del 16,0% de la població amb contracte temporal, explicada, en part, 
per la creació de llocs de treball temporal a l’Administració pública.
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TAULA III-13. POBLACIÓ AMB CONTRACTE TEMPORAL (16-64 ANYS), PER 
SECTORS. CATALUNYA, 2009

Unitats: milers de persones i percentatges.

 Població Variació (%) Taxa (%) Variació (pp)

Agricultura 91 -24,61 28,81 -10,91 

Indústria 58 -43,9 10,3 -4,8

Construcció 79 -28,3 32,2 -4,6

Serveis 331 -16,0 18,2 -2,5

Total 476 -23,0 18,0 -3,3

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
(1) Dada estadísticament no significativa.

Per branques d’activitat i analitzant els serveis,7 destaca la correcció que s’ha produït en 
activitats relacionades amb la intermediació financera i les activitats immobiliàries, en què 
s’ha perdut el 34,2% de la població amb contracte temporal, deixant la taxa de temporalitat 
en el 13,8%. Al comerç i la hostaleria l’ajust ha estat menor, amb el 27,0% menys de pobla-
ció amb contracte temporal, fet que ha deixat la taxa de temporalitat en el 16,9%. La branca 
classificada com a “altres serveis” presenta una reducció de la taxa de temporalitat menor a 
la mitjana (-0,1 pp), amb una davallada també inferior a la mitjana de la població amb con-
tracte temporal (-12,9%).

Destaca l’augment de la població amb contracte temporal experimentat a l’Administració 
pública, l’educació i les activitats sanitàries (+4,4%). Tot i aquest increment, la taxa de tem-
poralitat s’ha reduït 0,5 pp com a conseqüència de l’augment més acusat de la població amb 
contracte indefinit en aquest grup (+7,3%).

7. Les diferents branques industrials presenten valors estadísticament no significatius, mentre que l’agricultura i la 
construcció no tenen un tractament desagregat a les microdades de l’EPA que ofereix l’INE. Per aquest motiu, 
només s’analitzen les activitats relacionades amb els serveis.
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TAULA III-14. POBLACIÓ AMB CONTRACTE TEMPORAL (16-64 ANYS), PER 
BRANQUES D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2009

Unitats: milers de persones i percentatges.

 Població Variació 
(%)

Taxa 
(%)

Variació 
(pp)

Agricultura, silvicultura i pesca 91 -24,61 28,81 -10,91 
Indústria alimentació, tèxtil, cuir, fusta i paper 201 -32,41 12,81 -2,91 
Ind. extrac., refin. petr., ind. quím., transf. cautxú, met., 
en. aigua 201 -44,71 9,61 -3,61 

Const. maquin., eq. electr., mat. trans. i ind. manuf. div. 181 -52,11 9,01 -7,91 
Construcció 79 -28,3 32,2 -4,6
Comerç i hostaleria 87 -27,0 16,9 -4,9

Transport 311 -17,01 13,21 -2,31 
Intermediació financera i activitats immobiliàries 46 -34,2 13,8 -4,4

Administració pública, educació i activitats sanitàries 128 4,4 23,2 -0,5

Altres serveis 39 -12,9 21,6 -0,1

Total 476 -23,0 18,0 -3,3

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
(1) Dada estadísticament no significativa.

Pel que fa a la contractació, segons les dades que ofereix el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya, el nombre de nous contractes s’ha reduït fins a poc més de 2 milions 
l’any 2009 (283.000 d’indefinits i 1,8 milions de temporals), uns 445.000 menys que l’any 2008 
(-17,6%). Entre els contractes perduts, 302.000 han estat temporals i 143.000 indefinits, si bé 
en termes de decreixement, l’impacte ha estat superior entre els contractes indefinits que entre 
els contractes temporals, amb taxes de creixement negatiu del -33,6% i el -14,4%, respectiva-
ment. És a dir, l’impacte sobre els ocupats ha estat superior entre la població amb contracte 
temporal, però a l’hora de firmar nous contractes, s’han reduït més els contractes indefinits que 
els temporals, producte de la incertesa que ha existit sobre l’evolució econòmica a Catalunya.

Entre els diferents tipus de contracte indefinit, destaca el retrocés dels contractes ordina-
ris i de temps indefinit (-37,1%) i els de conversió a indefinit (-32,5%), mentre que entre els 
contractes temporals sobresurten les taxes de creixement dels contractes eventuals per cir-
cumstàncies de la producció (-21,4%) i els contractes d’interinitat (+5,2%). Aquests últims 
representen l’excepció a un context generalitzat de decreixement, amb 16.000 contractes més 
que l’any 2008.
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1.1.6. Desocupació

Atur estimat

La població en situació d’atur s’ha incrementat el 79,0% durant l’any 2009, amb 273.000 
persones desocupades més, i amb una mitjana de 618.000 persones desocupades, que ha ar-
ribat a les 643.000 l’últim trimestre de l’any. La taxa d’atur mitjana de l’any s’ha situat en el 
16,4%, 7,3 pp més que durant el 2008.

TAULA III-15. POBLACIÓ DESOCUPADA (16-64 ANYS). CATALUNYA, 
2008-2009

Unitats: milers de persones i percentatges.

 
2008 2009

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

Població desocupada 290 292 344 456 621 601 607 643

Variació interanual (%) 16,9 28,3 34,4 81,3 113,9 106,1 76,7 41,1

Taxa d’atur (%) 7,6 7,6 9,0 11,9 16,2 16,0 16,1 17,1

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

Fent una anàlisi dels diferents col·lectius, s’observa un creixement de la població desocu-
pada del 84,8% entre els homes, del 75,9% entre els joves menors de 35 anys, del 75,6% en-
tre els estrangers i del 71,4% entre les dones. Malgrat això, els canvis significatius que s’han 
produït entre la població activa condicionen en gran mesura l’anàlisi que es pugui fer de les 
variacions de la població desocupada. Per aquest motiu, la variació, en punts percentuals, de 
les taxes de desocupació reflecteixen millor el comportament que s’ha produït l’any 2009 
entre la població desocupada.

Així, si s’observen les variacions en la taxa de desocupació, s’aprecien, de nou, els efectes 
sobre joves, població amb nacionalitat estrangera i homes, per aquest ordre. És a dir, la taxa 
d’atur entre els menors de 25 anys s’ha incrementat 16,7 pp, mentre que la dels joves entre 
25 i 34 anys ha augmentat 8,7 pp. Destaca l’elevada taxa de desocupació dels menors de 25 
anys, del 37,1%, molt allunyada de la mitjana (16,4%).

Entre els individus de nacionalitat estrangera, el creixement ha estat de 12,8 pp, mentre 
que entre els homes el creixement ha estat de 8,1 pp. Com que la població estrangera par-
tia d’una taxa d’atur elevada, aquest increment ha comportat que la taxa s’hagi elevat fins al 
29,1%, molt lluny també de la mitjana. En canvi, entre els homes, que tenien una taxa d’atur 
inferior, l’augment ha provocat que la taxa d’atur dels homes se situï al 17,2%, lleugerament 
per sobre de la mitjana, i també per sobre de la taxa d’atur femenina, del 15,3%.
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TAULA III-16. POBLACIÓ DESOCUPADA (16-64 ANYS), PER GRUPS D’EDAT, 
GÈNERE I NACIONALITAT. CATALUNYA, 2008-20091 

Unitats: milers de persones i percentatges.

 2009 Variació 2008-2009 (%)

Valor D H N E T D H N E T

16-24 53 81 87 472 134 64,3 72,6 63,1 82,22 69,3

25-34 77 115 116 76 192 64,9 93,2 86,2 73,1 80,8

35-54 108 137 166 79 245 74,6 82,7 86,5 65,2 79,1

55-64 212 262 382 92 472 103,42 103,02 85,42 234,52 103,22 

Total 258 360 407 211 618 71,4 84,8 80,8 75,6 79,0

 2009 Variació 2008-2009 (pp)

Taxa (%) D H N E T D H N E T

16-24 32,1 41,2 33,0 48,22 37,1 13,8 19,1 13,7 25,22 16,7

25-34 16,2 20,0 15,0 27,5 18,3 6,8 10,1 7,4 12,1 8,7

35-54 12,5 13,0 10,4 24,4 12,8 5,0 5,9 4,7 8,8 5,5

55-64 11,02 10,02 8,92 32,72 10,42 5,22 5,42 4,12 24,52 5,32 

Total 15,3 17,2 13,3 29,1 16,4 6,3 8,1 6,0 12,8 7,3

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
(1) D = dona, H = home, N = nacional, E = estranger, T = total. 
(2) Dada estadísticament no significativa.

En qualsevol cas, però, l’increment de l’atur entre les dones i la població amb nacionalitat 
espanyola no ha estat en absolut menyspreable, amb variacions superiors a 6,0 pp en ambdós 
casos. Aquest creixement s’explica, en gran mesura, per l’augment de l’activitat entre la po-
blació femenina fruit de l’efecte del “treballador afegit”.

Aquest increment de la desocupació, però, s’ha de matisar, com s’ha comentat, a causa 
de la població que ha passat a la inactivitat. Així, la població que ha transitat d’ocupada a de-
socupada ha estat superior a la que ha esdevingut desocupada. La diferència s’explica per la 
població que ha passat de desocupada a inactiva.
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GRÀFIC III-9. POBLACIÓ DESOCUPADA (16-64 ANYS), VARIACIÓ 
INTERANUAL. CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: milers de persones.

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

Un dels efectes més destacats de l’any 2009 ha estat l’augment de la població en situació 
d’atur de llarga durada. Així, la població afectada per aquesta situació és de 227.000 persones 
a finals de l’any 2009, per només 119 que es trobaven en aquesta situació a finals del 2008 
(+90,1%). Això suposa que el 35,3% de la població desocupada ho era de llarga durada a finals 
del 2009, mostra de la baixa rotació que s’ha produït entre atur i treball, que fa que el primer 
es concentri en determinats individus.

TAULA III-17. ATUR DE LLARGA DURADA (16-64 ANYS). CATALUNYA, 
2008-2009

Unitats: milers de persones i percentatges.

 
2008 2009

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

Aturats/ades de llarga durada 84 74 76 119 167 176 192 227

Variació interanual (%) 21,5 5,5 -2,5 62,0 99,8 139,3 151,8 90,1

Taxa d’atur de llarga durada (%) 28,8 25,2 22,2 26,2 26,9 29,3 31,7 35,3

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.
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Per gèneres, l’atur de llarga durada és percentualment més destacat en les dones desocu-
pades, amb el 35,7% d’aquestes en situació d’atur de llarga durada, 2,7 pp més que al 2008. 
Entre els homes desocupats el percentatge és menor (27,3%), si bé l’augment percentual 
d’aquests és superior (+7,6 pp). Destaca, també, que en termes absoluts l’atur de llarga dura-
da és superior, per primera vegada en els darrers anys,8 entre els homes que entre les dones 
(92.000 dones per 98.000 homes de mitjana durant el 2009).

Una situació semblant ha tingut lloc en el cas de la concentració de l’atur per famílies. 
Així, ha disminuït el percentatge de famílies en què tots els seus membres actius es trobaven 
ocupats, mentre que ha augmentat el nombre de famílies amb tots els actius de la llar en situ-
ació d’atur, i s’ha situat, a finals del 2009, per sobre del 8,0%.

GRÀFIC III-10. LLARS AGRUPADES PEL NOMBRE D’ACTIUS1 EN 
SITUACIÓ D’ATUR.2 CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: percentatges.

Font: INE. 
(1) Mínim un actiu a la llar. 
(2) L’escala dreta serveix per a les llars amb tots els actius ocupats.

8. Fins a finals del 2008 el nombre d’homes aturats de llarga durada era estadísticament no significatiu.
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Atur registrat

L’atur registrat s’ha incrementat en 177.956 persones (+53,3%) durant l’any 2009, fins a 
situar-se, de mitjana, en 511.000 persones desocupades, xifra considerablement inferior a la 
que ofereix l’EPA, i que s’explica per la població que es troba en situació d’atur, però que no 
es registra com a tal.

Per edats, sobresurt el creixement de la desocupació entre la població de 35 a 54 anys, que 
ha registrat 87.000 desocupats més que l’any 2009 (+61,1%). Entre la població de 25 a 34 
anys la desocupació ha augmentat en 53.000 persones (+58,0), mentre que entre els individus 
de 16 a 24 anys, ho ha fet en 19.000 persones (+54,9%). Finalment, entre la població de 55 
a 64 anys, l’atur ha crescut en 19.000 persones (+28,0%). Aquests creixements han situat la 
major part de la població desocupada entre els 35 i 54 anys, amb 230.000 persones desocupa-
des, en aquest tram d’edat. El segueixen, en volum, el grup de persones de 25 a 34 anys, amb 
146.000 persones; el de 55 a 64, amb 83.000 persones; i resta, com a grup menys nombrós, 
el de la població entre 16 i 24 anys, amb 53.000 persones.

La desocupació ha crescut més entre els homes, amb 112.000 desocupats més l’any 
2009 (+69,9%), que entre les dones, on s’han registrat 66.000 desocupades més que al 2008 
(+38,1%). Així doncs, el nombre d’aturats registrats s’ha situat, de mitjana, en 271.000 ho-
mes, i el nombre d’aturades registrades ha augmentat fins a les 240.000, superant, doncs, 
l’atur masculí el femení.

Pel que fa a la nacionalitat, l’atur registrat ha augmentat en 49.000 persones (+83,3%) en-
tre les persones estrangeres i en 129.000 persones (47,0%) entre la població amb nacionalitat 
espanyola. Aquest fet ha situat el nombre de persones desocupades estrangeres en 107.000 
l’any 2009 i el nombre de persones amb nacionalitat espanyola en 405.000.
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GRÀFIC III-11. ATUR REGISTRAT. CATALUNYA, DEL GENER DEL 2007 AL 
DESEMBRE DEL 2009

Unitats: persones i percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball (Observatori del Treball).

Per sectors d’activitat econòmica, les dades disponibles no permeten analitzar l’evolució 
entre els anys 2008 i 2009 a conseqüència d’un canvi en la CNAE l’any 2009, que afecta les 
dades referents a la població aturada registrada. Comparant les diferències entre gener i de-
sembre del 2009, però, s’observa que la població desocupada que més ha crescut ha estat la 
població sense ocupació anterior (+149,2%), seguida de l’agricultura (+49,9%). La construc-
ció (+22,3%), la indústria (+21,9%) i els serveis (+18,9%) han augmentat menys, si bé cal 
tenir en compte que es tracta de la variació entre gener i desembre del 2009. Com que són els 
sectors més grans i com que ja havien dut a terme un ajust important a finals de l’any 2008, 
aquests no presenten creixements superiors a la mitjana durant el 2009.

Així, la població desocupada sense ocupació anterior ha passat de 9,9 milers de persones 
a principis d’any a 24,6 milers a finals del 2009, l’agricultura de 4,9 a 7,4 milers, la construc-
ció de 83,0 a 101,6 milers, la indústria de 85,7 a 104,4 milers i els serveis de 272,8 a 323,6 
milers. És a dir, tot i que els serveis continuen sent el sector amb més persones desocupades, 
han perdut pes enfront de la població sense ocupació anterior.
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GRÀFIC III-12. POBLACIÓ DESOCUPADA PER SECTOR D’ACTIVITAT. 
CATALUNYA, 20091 

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball (Observatori del Treball). 
(1) El canvi de CNAE-93 a CNAE-09 no permet comparar dades del 2008 amb dades del 2009.

Per comarques, l’atur s’ha concentrat a la costa, i principalment al voltant de Barcelona, 
Tarragona i Girona. Destaquen les elevades taxes d’atur del Baix Penedès, el Garraf, l’Anoia 
i el Maresme, totes amb una taxa aproximada superior al 20,0%. Així mateix, sobresurten les 
elevades taxes de l’Empordà, les Terres de l’Ebre i la Catalunya Central, i les taxes més bai-
xes de les comarques amb capitals de província.

En termes de variació, durant l’any 2009 les comarques que més han incrementat el nom-
bre d’aturats registrats han estat principalment les comarques lleidatanes, si bé això s’explica 
pel baix nombre d’aturats que presentaven l’any 2008.

Pel que fa a la variació de la taxa d’atur aproximat en punts percentuals, sobresurten el 
Baix Penedès (+9,1 pp), el Garraf (+8,0 pp), l’Anoia (+7,9 pp), el Montsià (+7,5 pp) i el Va-
llès Oriental (+7,0 pp). En canvi, les comarques on menys ha augmentat aquesta taxa són el 
Barcelonès i la Vall d’Aran (+3,6 pp), la Terra Alta, el Pallars Jussà i el Gironès (+3,9 pp).
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MAPA III-2. TAXA D’ATUR APROXIMADA PER COMARQUES.1 
CATALUNYA, 2009

Unitats: percentatges.
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Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball (Observatori del Treball). 
(1) Els valors representen estimacions de la taxa d’atur comarcal, calculades com a quocient de la població 
desocupada registrada sobre la suma de població afiliada i població desocupada registrada. Les dades d’afiliació 
per comarques es troben disponibles per a l’últim dia dels quatre trimestres, motiu pel qual la taxa s’ha calculat 
sobre la base de la mitjana d’aquests valors i la mitjana d’atur registrat dels últims mesos del trimestre. Pot 
presentar, per tant, una certa desviació respecte al valor real del conjunt de l’any. 
Aquest càlcul incorpora dos tipus de biaixos. El primer fa referència a la població que es troba a l’atur, però que 
no està registrada als serveis d’ocupació. És a dir, són actius no registrats que fan disminuir el valor de la taxa 
d’atur aproximada. El segon fa referència a la població ocupada no afiliada. Aquest grup afecta el denominador 
incrementant la taxa d’atur aproximada. La suma dels dos biaixos genera un biaix que pot ser a l’alça o a la baixa 
en funció del que predomini. Aparentment, per al conjunt de Catalunya, predomina el de la població aturada 
no registrada. És a dir, la taxa d’atur aproximada (14,6%) és inferior a la taxa d’atur estimada a través de l’EPA 
(16,4%) l’any 2009.
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Pel que fa a l’ocupabilitat de la població aturada, l’any 2009 els col·lectius majoritaris 
continuen sent els d’individus amb ocupabilitat baixa, amb el 35,2% (2,2 pp menys que el 
2008) o mitjana, amb el 36,5% (1,8 pp més que el 2008), mentre que els individus amb ocu-
pabilitat molt baixa representen el 14,7% del total (2,6 pp menys que el 2008) i els individus 
amb ocupabilitat alta, el 13,6% (3,0 pp més que el 2008). És a dir, la població aturada amb 
ocupabilitat mitjana o alta ha crescut per sobre de la població amb ocupabilitat baixa o molt 
baixa. Destaca també l’evolució de la població amb ocupabilitat molt baixa, amb un creixe-
ment accelerat durant el 2009 que contrasta amb el creixement desaccelerat dels altres grups, 
i que s’explicaria per la població en situació d’atur de llarga durada. 

GRÀFIC III-13. OCUPABILITAT DE LA POBLACIÓ ATURADA, VARIACIÓ 
ANUAL. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades del Departament de Treball (Observatori del Treball).



MERCAT DE TREBALL

351

2.  CONTEXT DEL MERCAT DE TREBALL

Per tal de contextualitzar la situació del mercat de treball a Catalunya cal comparar-la amb 
l’evolució en altres territoris. Per fer-ho, s’utilitzen dades per a Espanya i les seves comuni-
tats autònomes (CA) i Europa i les regions dels quatre motors. És a dir, s’intenta valorar la 
situació a escala nacional i comunitària del mercat de treball.

Com es veurà a continuació, l’evolució l’any 2009 ha estat especialment dolenta a Cata-
lunya, que és de les comunitats autònomes que presenta resultats més negatius dins de l’Estat 
espanyol, que és, al mateix temps, l’Estat que té un dels pitjors resultats a Europa.

2.1. ESPANYA

L’any 2009 ha estat un any negatiu per a Catalunya en el mercat de treball en un context 
nacional. Si bé la situació a l’Estat espanyol ha estat complicada, dins d’aquest context la si-
tuació a Catalunya apareix entre les més perjudicades per la crisi econòmica.

Població en edat de treballar

En primer lloc, cal assenyalar que Catalunya es troba entre les comunitats autònomes amb 
una pèrdua de població en edat de treballar més elevada (-0,4%), només superada per Astú-
ries i el País Basc.

2.
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GRÀFIC III-14. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR (16-64 ANYS) PER 
COMUNITATS AUTÒNOMES, VARIACIÓ ANUAL. ESPANYA, 2009

Unitats: percentatges.

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

Població activa

Sobresurt la pèrdua del primer lloc pel que fa a la taxa d’activitat entre la població de 16 
a 64 anys, si bé Catalunya es manté en una situació capdavantera. Així, la Comunitat de Ma-
drid i les Illes Balears superen Catalunya en taxa d’activitat l’any 2009, fet que és el producte 
d’una petita pèrdua d’activitat a Catalunya (-0,4 pp) i un guany a les altres dues regions (+0,6 
pp a la C. de Madrid i +1,0 pp a les Illes Balears).
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GRÀFIC III-15. TAXA D’ACTIVITAT (16-64 ANYS) PER COMUNITATS 
AUTÒNOMES. ESPANYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

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

Catalunya és la tercera comunitat autònoma que més població activa perd (-1,0%), per 
darrere del País Basc (-1,6%) i Astúries (-1,3%).

Població ocupada

Quant a l’ocupació, els resultats són encara pitjors ja que Catalunya deixa de ser la co-
munitat autònoma amb un percentatge més elevat de població ocupada i se situa en la sisena 
posició de l’Estat amb el 64,8% de la població ocupada, per sota de Navarra (67,3%), la Co-
munitat de Madrid (67,0%), Aragó (66,1%), la Rioja (65,8%) i el País Basc (65,0%). Aquest 
fet és fruit d’una pèrdua més elevada de població ocupada que la que té lloc en altres comu-
nitats, ja que totes redueixen la seva taxa d’ocupació.
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GRÀFIC III-16. TAXA D’OCUPACIÓ (16-64 ANYS) PER COMUNITATS 
AUTÒNOMES. ESPANYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

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

Aquest fet s’explica per l’intens retrocés experimentat entre la població ocupada, en què 
Catalunya és la segona comunitat autònoma en pèrdua de persones ocupades, només per dar-
rere de la Comunitat Valenciana, i per davant de la Regió de Múrcia. És important, doncs, la 
davallada en l’ocupació a l’arc mediterrani espanyol.
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MAPA III-3. POBLACIÓ OCUPADA (16-64 ANYS) PER COMUNITATS 
AUTÒNOMES, VARIACIÓ ANUAL. ESPANYA, 2008-2009

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

Així, mentre que de mitjana Catalunya perd el 8,9% de població ocupada, el conjunt de 
l’Estat espanyol en perd el 6,8%, 2,1 pp menys.

Per edats, les principals diferències en la pèrdua de població ocupada, entre Espanya i Ca-
talunya, es troben en la població de 55 a 64 anys, que a Catalunya decreix el 6,4% i a Espa-
nya l’1,6% (4,8 pp de diferència). Aquest grup d’edat, juntament amb la població de 25 a 34 
anys (-13,9% a Catalunya i -10,2% a Espanya, amb 3,7 pp de diferència) i la de 16 a 24 anys 
(-26,% a Catalunya i -23,9% a Espanya, amb 2,5 pp de diferència), són els que presenten unes 
diferències de decreixement (en punts percentuals) superiors a les diferències entre la mitjana 
de Catalunya i Espanya (-8,9% a Catalunya i -6,8% a Espanya, amb 2,1 pp de diferència). El 
grup restant, doncs, de 35 a 54 anys, és el que presenta una evolució més favorable respec-
te a Espanya, tot i perdre 0,7 pp més del que ho fa el mateix grup d’edat a l’Estat espanyol 
(-3,6% a Catalunya i -2,9% a Espanya). És a dir, a Catalunya, respecte d’Espanya, la pèrdua 
de població ocupada es concentra en la població de menys de 35 anys i de més de 55 anys.

Per gènere, les diferències són també més importants entre les dones, que perden el 5,9% 
de població ocupada a Catalunya i el 3,5% a Espanya, amb 2,4 pp de diferència, 0,3 pp més 
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que en el cas dels homes, que perden l’11,3% dels ocupats a Catalunya i el 9,2% a Espanya, 
amb 2,1 pp de diferència. És a dir, tot i que la crisi ha afectat més els homes que les dones, a 
Catalunya la pèrdua d’ocupació femenina ha estat més intensa que a l’Estat espanyol.

Pel que fa a la nacionalitat, destaca que la població amb nacionalitat estrangera ocupada 
s’ha reduït el 16,6% a Catalunya davant del 10,2% a Espanya, amb 6,4 pp de diferència. En 
canvi, la població amb nacionalitat espanyola ocupada s’ha reduït el 7,2% a Catalunya i el 
6,2% a Espanya, amb 1,0 pp de diferència, per sota de la mitjana de 2,1 pp de diferència entre 
la pèrdua de població ocupada a Catalunya i Espanya. És a dir, a Catalunya la reducció de la 
població ocupada estrangera ha estat molt més intensa que a la mitjana de l’Estat espanyol.

Així doncs, les principals diferències entre Catalunya i Espanya en la pèrdua d’ocupació 
han estat que aquesta s’ha concentrat més entre la població menor de 35 anys i de més de 55, 
entre les dones i entre la població de nacionalitat estrangera.

Aquest diferent comportament de l’ocupació pot explicar-se també per la diversa com-
posició sectorial de cada comunitat, en què Catalunya destaca per ser-ne una amb més con-
centració industrial.
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TAULA III-18. DISTRIBUCIÓ DE L’OCUPACIÓ (16-64 ANYS) PER BRANQUES 
D’ACTIVITAT1 I COMUNITATS AUTÒNOMES.2 ESPANYA, 2009

Unitats: percentatges.

 Agr. Ind. 
1

Ind. 
2

Ind. 
3 Const. Ser. 1 Ser. 2 Ser. 3 Ser. 4 Ser. 5 Total

Andalusia 7,4 3,0 3,6 2,8 9,8 26,2 6,1 10,3 22,8 8,1 100,0

Aragó 4,8 4,3 6,8 7,8 10,2 21,5 5,8 11,5 20,5 6,8 100,0

Astúries 3,9 3,7 8,4 2,6 9,5 23,8 7,2 11,9 21,3 7,8 100,0

Illes Balears 1,4 2,5 3,7 1,9 13,7 32,8 7,2 12,5 16,2 8,1 100,0

Illes Canàries 2,7 2,1 2,5 1,6 9,5 34,8 7,0 10,7 22,4 6,6 100,0

Cantàbria 4,0 4,0 8,1 5,0 11,4 24,1 5,9 11,0 19,4 7,1 100,0

Castella i Lleó 6,5 7,1 6,2 4,4 10,5 21,7 5,8 9,4 22,8 5,6 100,0

Castella-la 
Manxa 6,3 7,4 6,3 3,3 13,3 19,0 6,5 9,0 23,3 5,6 100,0

Catalunya 1,8 5,4 7,1 7,1 10,2 21,5 8,8 13,1 18,1 6,9 100,0

C. Valenciana 3,3 6,1 7,2 3,5 10,8 25,9 5,7 11,8 16,7 9,0 100,0

Extremadura 10,8 4,1 4,8 1,9 11,4 20,7 4,0 8,5 28,7 5,1 100,0

Galícia 7,8 6,7 5,2 5,1 10,1 22,3 6,1 10,2 19,4 7,2 100,0

C. Madrid 0,4 2,4 3,9 3,4 8,6 20,0 12,8 18,1 20,9 9,6 100,0

Múrcia 11,0 5,4 5,2 2,6 10,2 24,9 4,9 9,4 19,0 7,5 100,0

Navarra 4,3 8,8 8,5 10,9 9,0 17,7 5,2 10,3 18,5 6,8 100,0

País Basc 1,3 3,0 10,6 9,4 8,1 19,6 7,6 13,6 19,6 7,3 100,0

La Rioja 4,1 12,2 7,7 5,3 10,5 20,7 3,8 9,6 19,4 6,6 100,0

Ceuta i 
Melilla 0,3 0,6 2,8 0,3 6,4 19,9 5,9 11,2 49,6 2,9 100,0

ESPANYA 4,1 4,5 5,7 4,5 10,0 23,3 7,6 12,3 20,4 7,6 100,0

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
(1) Agr. = agricultura, silvicultura i pesca; Ind. 1 = indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper; Ind. 2 
= indústries extractives, refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia 
i aigua; Ind. 3 = construcció de maquinària, equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres 
diverses; Const. = construcció; Ser. 1 = comerç i hostaleria; Ser. 2 = transport; Ser. 3 = intermediació financera i 
activitats immobiliàries; Ser. 4 = Administració pública, educació i activitats sanitàries; Ser. 5 = altres serveis. 
(2) Les dades no són significatives per a Ceuta i Melilla.

Si bé totes les activitats perden ocupats a Catalunya l’any 2009 —a excepció de les activi-
tats relacionades amb l’Administració pública, l’educació i les activitats sanitàries—, sobre-
surt la major caiguda de l’ocupació en indústries extractives, refinament de petroli, indústria 
química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia i aigua (-22,2% a Catalunya davant 
del -15,1% al conjunt d’Espanya), així com els retrocessos en els serveis, concentrats en la 
intermediació financera i les activitats immobiliàries (-12,4% a Catalunya davant del -4,6% a 
Espanya) o en altres serveis (-10,7% a Catalunya davant del -3,0% a Espanya).
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TAULA III-19. CREIXEMENT DE L’OCUPACIÓ (16-64 ANYS) PER BRANQUES 
D’ACTIVITAT1 I COMUNITATS AUTÒNOMES.2 ESPANYA, 2009

Unitats: percentatges.

 Agr. Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Const. Ser. 1 Ser. 2 Ser. 3 Ser. 4 Ser. 5 Total

Andalusia -2,3 -20,6 -13,0 -2,6 -32,8 -6,4 1,1 -5,6 5,9 -4,5 -7,2

Aragó -1,3 -16,4 -20,8 -12,9 -12,0 -4,3 -12,0 2,7 1,0 0,2 -6,1

Astúries -12,1 2,3 -18,6 -16,0 -25,0 -6,9 -1,3 1,1 3,1 -1,0 -6,7

Illes Balears 18,6 -22,8 24,2 -30,6 -18,7 -2,8 -16,3 -2,7 8,8 -15,8 -6,3

Illes Canàries -9,3 -25,5 -21,6 9,8 -30,6 -3,7 -10,7 2,3 1,5 -12,1 -7,6

Cantàbria -2,3 -24,7 -12,8 -16,6 -18,2 1,0 4,1 1,8 -1,3 5,5 -5,1

Castella i 
Lleó -14,5 2,6 -9,1 -9,0 -14,9 -3,0 -11,9 -6,0 3,5 0,9 -4,8

Castella-la 
Manxa -4,9 -3,8 -12,4 -11,3 -21,5 -8,3 1,1 -2,2 7,6 -4,2 -5,7

Catalunya -5,3 -17,7 -22,2 -9,5 -18,5 -5,8 -5,7 -12,4 6,6 -10,7 -8,9

C. Valenciana 1,5 -17,3 -14,7 -27,9 -27,0 -8,4 -17,7 0,7 4,9 3,6 -9,3

Extremadura -3,2 -14,0 -16,0 22,4 -23,1 -4,2 -8,8 -1,9 2,6 -4,9 -5,6

Galícia -1,9 -8,3 -16,2 -5,2 -13,6 -2,6 -8,8 4,0 -1,1 5,3 -4,1

C. Madrid -35,2 -4,8 -12,7 -13,1 -19,8 -4,8 -5,0 -4,8 6,4 -1,0 -4,7

Múrcia 9,6 -10,0 -20,9 -33,4 -34,5 -3,1 -9,2 -7,5 6,7 -3,1 -8,0

Navarra 1,3 -9,6 -6,3 10,8 -22,7 -4,8 -2,5 3,9 -6,9 8,1 -4,3

País Basc -18,5 -17,3 -6,7 -8,1 -16,8 -7,8 -4,3 -3,0 -3,3 4,5 -6,5

La Rioja 1,7 -3,0 -8,9 -14,7 -15,3 -7,1 -1,8 -6,3 7,0 -1,8 -4,8

Ceuta i 
Melilla 0,0 -28,3 23,9 -53,1 -5,6 -8,1 -1,6 2,6 3,6 -33,8 -1,5

ESPANYA -3,9 -13,1 -15,1 -11,1 -23,0 -5,5 -6,5 -4,6 4,3 -3,0 -6,8

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
(1) Agr. = agricultura, silvicultura i pesca; Ind. 1 = indústria de la alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper; Ind. 2 
= indústries extractives, refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia 
i aigua; Ind. 3 = construcció de maquinària, equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres 
diverses; Const. = construcció; Ser. 1 = comerç i hostaleria; Ser. 2 = transport; Ser. 3 = intermediació financera i 
activitats immobiliàries; Ser. 4 = Administració pública, educació i activitats sanitàries; Ser. 5 = altres serveis. 
(2) Les dades no són significatives per a Ceuta i Melilla.

La pitjor evolució de l’ocupació en el cas de Catalunya s’explica principalment per un 
decreixement més intens de la població ocupada a la indústria, que justificaria el 40,3% de la 
pèrdua de llocs de treball, una situació que també té lloc a la Comunitat Valenciana i a Múrcia, 
on la indústria explica el 37,6% i el 37,2% de la pèrdua d’ocupació, respectivament. De les 
tres regions que més ocupació perden l’any 2009, la Comunitat Valenciana i Múrcia perden 
més persones ocupades com a conseqüència del mal comportament de la construcció (39,0% 
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i 61,3%, respectivament), mentre que Catalunya perd més ocupats als serveis (35,0%), i és 
de les CA en què la construcció explica una proporció menor de la pèrdua de llocs de treball.

La situació de Catalunya contrasta amb la d’Espanya, on el factor explicatiu de la pèrdua 
d’ocupació és la construcció (41,2%), seguida de la indústria (30,9%) i els serveis (25,6%).

TAULA III-20. PES EN LA VARIACIÓ DE L’OCUPACIÓ (16-64 ANYS) DE LES 
BRANQUES D’ACTIVITAT1 PER COMUNITATS AUTÒNOMES.2 

ESPANYA, 2009

Unitats: percentatges.

 Agr. Ind. 1 Ind. 2 Ind. 3 Const. Ser. 1 Ser. 2 Ser. 3 Ser. 4 Ser. 5 Total

Andalusia 2,2 10,1 6,9 1,0 61,4 22,9 -0,8 7,8 -16,2 4,8 100

Aragó 1,0 12,9 27,7 17,9 21,5 14,8 12,3 -4,7 -3,2 -0,2 100

Astúries 7,5 -1,1 26,5 7,0 43,9 24,5 1,3 -1,8 -8,8 1,1 100

Illes Balears -3,2 10,9 -10,9 12,7 47,2 13,9 21,0 5,2 -19,6 22,9 100

Illes Canàries 3,4 8,9 8,4 -1,8 50,7 16,3 10,1 -2,9 -4,1 11,1 100

Cantàbria 1,8 24,7 22,3 18,7 47,2 -4,6 -4,4 -3,7 4,9 -6,9 100

Castella i 
Lleó 21,8 -3,5 12,2 8,5 36,4 13,4 15,6 11,9 -15,3 -1,0 100

Castella-la 
Manxa 5,4 4,9 14,8 7,0 60,2 28,6 -1,2 3,4 -27,2 4,1 100

Catalunya 1,0 11,9 20,8 7,6 23,7 13,5 5,5 18,9 -11,4 8,4 100

C. Valenciana -0,5 12,4 12,2 13,0 39,0 23,3 12,0 -0,8 -7,6 -3,1 100

Extremadura 6,0 11,3 15,2 -6,0 56,9 15,2 6,5 2,7 -12,2 4,3 100

Galícia 3,5 14,3 23,3 6,5 37,2 13,9 13,7 -9,0 5,2 -8,5 100

C. Madrid 4,2 2,4 11,3 10,2 42,7 20,4 13,5 18,5 -25,2 1,9 100

Múrcia -11,0 6,8 15,6 14,9 61,3 9,0 5,7 8,6 -13,7 2,7 100

Navarra -1,2 20,6 12,6 -23,2 57,9 19,7 3,0 -8,5 30,4 -11,3 100

País Basc 4,2 9,1 11,1 12,1 23,5 23,9 4,9 6,2 9,6 -4,5 100

La Rioja -1,4 7,4 14,9 18,1 38,0 31,7 1,4 13,0 -25,6 2,4 100

Ceuta i 
Melilla 0,0 17,1 -35,8 21,1 25,7 118,3 6,3 -18,8 -116,4 100,7 100

ESPANYA 2,3 9,4 13,9 7,6 41,2 18,6 7,2 8,0 -11,4 3,2 100

Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
(1) Agr. = agricultura, silvicultura i pesca; Ind. 1 = indústria de la alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper; Ind. 2 
= indústries extractives, refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia 
i aigua; Ind. 3 = construcció de maquinària, equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres 
diverses; Const. = construcció; Ser. 1 = comerç i hostaleria; Ser. 2 = transport; Ser. 3 = intermediació financera i 
activitats immobiliàries; Ser. 4 = Administració pública, educació i activitats sanitàries; Ser. 5 = altres serveis. 
(2) Les dades no són significatives per a Ceuta i Melilla.
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Catalunya destaca per la pèrdua de població assalariada respecte a la resta de comunitats 
autònomes. Així, si bé la pèrdua de treballadors autònoms ha estat percentualment superior a 
la d’assalariats a Catalunya (-10,1% els autònoms i -8,7% la població assalariada), la pèrdua 
de població assalariada és la segona en importància a l’Estat espanyol, només per darrere de 
la Comunitat Valenciana (-8,9%), mentre que la pèrdua de treballadors autònoms (-10,1%) és 
la desena de l’Estat. Catalunya es manté com la tercera comunitat autònoma amb un percen-
tatge més elevat de població assalariada (83,3%).

Entre la població assalariada és molt destacable el fet que, en nou comunitats autònomes, 
el nombre de persones ocupades amb contracte indefinit ha crescut durant el 2009, si bé totes 
perden població assalariada. Així, en aquestes regions, el 100,0% de la destrucció de l’ocu-
pació d’assalariats s’ha produït entre la població amb contracte temporal. A Catalunya, aquest 
percentatge baixa fins al 56,2%, amb una pèrdua del 23,0% de treballadors amb contracte 
temporal i del 4,8% de la població amb contracte indefinit, ambdues les de més magnitud a 
l’Estat espanyol.

La combinació d’aquests fenòmens no impedeix, però, que Catalunya es mantingui com la 
comunitat autònoma amb un menor percentatge de població amb contracte temporal (18,0%), si 
bé és tot just la tretzena comunitat autònoma on més es redueix la taxa de temporalitat (-3,3 pp).
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MAPA III-4. TAXA DE TEMPORALITAT (16-64 ANYS) PER COMUNITATS 
AUTÒNOMES. ESPANYA, 2009

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

Destaca la diferència entre sector públic i sector privat, ja que al sector privat Catalunya 
ocupa el novè lloc en reducció de temporalitat, mentre que al sector públic és la tercera comu-
nitat autònoma on més s’ha incrementat. Així, si al sector privat Catalunya presenta la menor 
taxa de temporalitat d’Espanya amb un 16,8%, al sector públic és la vuitena amb menys tem-
poralitat, amb el 24,7%. Catalunya esdevé també la segona comunitat pel que fa a diferencial 
de temporalitat entre sector públic i sector privat, amb 7,9 pp de diferència, només per darrere 
del País Basc, amb 11,3 pp.

Sobresurt també l’increment de la proporció d’assalariats al sector públic, on Catalunya 
experimenta el quart increment en punts percentuals (+2,2 pp), només per darrere d’Andalusia 
(+3,1 pp), Múrcia (+2,7 pp) i Extremadura (+2,7 pp). En qualsevol cas, però, Catalunya es 
manté com la comunitat amb un menor pes de la població assalariada al sector públic (15,0%).

Pel que fa a la jornada de treball, destaca el fet que Catalunya i Cantàbria són les úniques 
comunitats autònomes on s’ha reduït amb més proporció el nombre de treballadors a temps 
parcial que el nombre de treballadors a temps complet. Així mateix, sobresurt que en vuit co-
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munitats autònomes la població ocupada a temps parcial augmenta. Especialment destacats 
són els casos de la Comunitat Valenciana i Múrcia, on la població ocupada a temps parcial 
creix, respectivament, el 3,4% i el 2,0% (a Catalunya decreix el -9,5%), tot i que són de les 
comunitats on més ocupació es destrueix durant el 2009. Així doncs, Catalunya passa de la 
setena a l’onzena posició estatal en percentatge de població ocupada a temps parcial, amb 
l’11,7%, lluny del 15,4% de la Comunitat Valenciana o el 14,0% del País Basc.

Població desocupada

El mal comportament de l’ocupació fa que la taxa de desocupació de Catalunya (16,4%) 
se situï pròxima a la taxa de desocupació al conjunt de l’Estat espanyol (18,1%), i que se situï 
per sobre de comunitats com ara Navarra (10,9%), el País Basc (11,1%), Cantàbria (12,1%), 
Galícia (12,7%), la Rioja (12,8%), Aragó (12,9%), Astúries (13,5%), Castella i Lleó (13,9%) 
i la Comunitat de Madrid (14,1%).

GRÀFIC III-17. TAXA D’ATUR (16-64 ANYS) PER COMUNITATS 
AUTÒNOMES. ESPANYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

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

Catalunya és la tercera comunitat autònoma on el creixement de la població desocupa-
da és més gran (+79,0%), només superada per les Illes Balears (+82,3%) i Aragó (+79,1%).
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2.2. EUROPA

Població en edat de treballar

L’any 2009 la població en edat de treballar (de 15 a 64 anys) ha disminuït més a Catalu-
nya9 que a la majoria de les economies europees, que presenten sobretot taxes de creixement 
positives, a excepció d’Alemanya (-0,6%), Irlanda (-0,4%), Grècia (-0,1%) i Portugal (0,0%), 
entre les més destacades.

GRÀFIC III-18. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR (15-64 ANYS), 
VARIACIÓ ANUAL. EUROPA, 2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat i microdades de l’EPA.

9. A Catalunya, de 16 a 64 anys.



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

364

Població activa

Pel que fa a l’activitat, Catalunya manté una taxa d’activitat elevada respecte a la majoria 
de països europeus, tot i el retrocés experimentat durant el 2009.

Destaca el descens en activitat d’Islàndia i Irlanda, i en menor mesura, el dels països nòr-
dics com Suècia, Noruega i Finlàndia, que tot i la disminució en l’activitat segueixen sent dels 
territoris amb una taxa d’activitat més elevada.

GRÀFIC III-19. POBLACIÓ ACTIVA (15-64 ANYS), TAXA D’ACTIVITAT I 
VARIACIÓ ANUAL DE LA TAXA. EUROPA, 2009

Unitats: percentatges i punts percentuals.

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat i microdades de l’EPA.

Població ocupada

Entre la població ocupada és on Catalunya presenta uns pitjors resultats en comparació 
amb els diferents països europeus. Així, Catalunya i Espanya, juntament amb els països bàl-
tics (Estònia, Letònia i Lituània), Irlanda i Islàndia, són les zones on més es redueix la taxa 
d’ocupació, si bé a la majoria de països d’Europa la taxa d’ocupació decreix.
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Això fa que Catalunya se situï a prop de la mitjana de la UE-25 pel que fa a ocupació, 
però a una distància superior als 10-15 pp dels països capdavanters com ara Suïssa, Islàndia, 
Països Baixos, Noruega i Dinamarca.

GRÀFIC III-20. POBLACIÓ OCUPADA (15-64 ANYS), TAXA D’OCUPACIÓ I 
VARIACIÓ ANUAL DE LA TAXA. EUROPA, 2009

Unitats: percentatges i punts percentuals.

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat i microdades de l’EPA.

Destaca també la reducció més elevada de la temporalitat experimentada a Catalunya i 
Espanya respecte a la resta de territoris europeus. Malgrat això, ambdós territoris es troben 
encara al grup capdavanter pel que fa a temporalitat, amb Catalunya només superada per Po-
lònia, Portugal i els Països Baixos, i a una distància de prop de 7-12 pp de les taxes més bai-
xes, com les del Regne Unit, Dinamarca, Islàndia o Itàlia.
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GRÀFIC III-21. TEMPORALITAT, TAXA DE TEMPORALITAT I VARIACIÓ 
ANUAL DE LA TAXA. EUROPA, 2009

Unitats: percentatges i punts percentuals.

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat i microdades de l’EPA.

Pel que fa al percentatge de població que treballa a temps parcial, Catalunya es manté per 
sota de la mitjana de la UE-25, a una distància estable de 10-15 pp respecte als països cap-
davanters en treball a temps parcial. Destaca que l’any 2009 Catalunya és dels pocs territoris 
on el percentatge de població que treballa a temps parcial es redueix. Aquest contrast encara 
és més acusat si es compara amb els territoris que més retrocedeixen en ocupació (Islàndia, 
Irlanda i els països bàltics), on el percentatge de població que treballa a temps parcial s’in-
crementa de manera considerable.
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GRÀFIC III-22. TREBALL A TEMPS PARCIAL, TAXA DE TREBALL A 
TEMPS PARCIAL I VARIACIÓ ANUAL DE LA TAXA. EUROPA, 2009

Unitats: percentatges i punts percentuals.

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat i microdades de l’EPA.

Població desocupada

La taxa de desocupació de Catalunya és de les més elevades d’Europa, juntament amb la 
d’Espanya i els països bàltics, i es troba molt per sobre de la mitjana de la UE-27. Destaca el 
fort increment de la taxa que han experimentat els països amb taxes més elevades i el fet que 
en tots els països estudiats la taxa d’atur creix.
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GRÀFIC III-23. POBLACIÓ DESOCUPADA, TAXA D’ATUR I VARIACIÓ 
ANUAL DE LA TAXA. EUROPA, 2009

Unitats: percentatges i punts percentuals.

Font: elaboració pròpia amb dades d’Eurostat i microdades de l’EPA.

2.2.1. Anàlisi comparativa de l’evolució dels principals agregats del mercat de 
treball a les regions dels quatre motors per a Europa

En aquest apartat es fa una breu descripció de la situació del mercat laboral a les regions 
dels quatre motors per a Europa. La comparativa internacional amb regions similars a Cata-
lunya serveix per analitzar millor l’evolució del mercat de treball català, pel que fa a activi-
tat, ocupació i atur.

Com es veurà a continuació, la crisi econòmica ha afectat especialment l’ocupació a Cata-
lunya, la qual cosa ha derivat també en un major increment de l’atur que a la resta de regions 
estudiades durant el 2009.
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Població activa

L’any 2009, la taxa d’activitat a Catalunya es manté entre les més altes de les regions dels 
quatre motors, juntament amb Baden-Württemberg,10 tot i el lleuger descens experimentat 
durant aquest darrer any.

GRÀFIC III-24. TAXA D’ACTIVITAT (15-64 ANYS).1 QUATRE MOTORS, 
1R TRIMESTRE 2005 - 4T TRIMESTRE 20092

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’INE, Istat i Eurostat. 
(1) En el cas de Catalunya, el tram d’edat és dels 16 als 64 anys. 
(2) No es disposa de les taxes d’activitat trimestral de les regions de Baden-Württemberg i Roine-Alps, motiu pel 
qual s’han utilitzat les mitjanes anuals per il·lustrar en quina situació es trobaven l’any 2008.

10. Si Baden-Württemberg segueix una evolució similar a la d’Alemanya, on l’activitat creix durant el 2009, és 
possible que s’hagi generat un diferencial entre la taxa d’activitat a Catalunya i a la regió alemanya. A Roine-
Alps, si segueix l’evolució positiva de la taxa d’activitat francesa, la taxes d’activitat entre ambdues regions 
tendirien a igualar-se.
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Població ocupada

No passa el mateix amb la taxa d’ocupació, en què Catalunya és la regió que experimenta 
un retrocés més intens i passa de tenir la segona taxa d’ocupació més elevada a ser l’última 
regió dels quatre motors d’Europa en ocupació.11

GRÀFIC III-25. TAXA D’OCUPACIÓ (15-64 ANYS).1 QUATRE MOTORS, 
1R TRIMESTRE 2005 - 4T TRIMESTRE 2008

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’INE, Istat i Eurostat. 
(1) En el cas de Catalunya, el tram d’edat és dels 16 als 64 anys.

Població desocupada

A les taxes d’atur es on s’observen més diferències respecte a la resta de regions, amb un 
increment significatiu de l’atur a Catalunya enfront d’un increment moderat a la resta de re-
gions. Així, la taxa d’atur ha augmentat en 5,2 pp a Catalunya, 2,1 pp a Llombardia, 2,0 pp a 
Roine-Alps i 1,1 pp a Baden-Württemberg.

11. En el cas de Baden-Württemberg i Roine-Alps, si segueixen l’evolució d’Alemanya i França, experimentarien 
un lleuger increment de l’ocupació en el cas de la regió alemanya i un retrocés en el cas de la regió francesa. 
És a dir, la regió alemanya quedaria molt distanciada de la resta de regions en termes d’ocupació.
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GRÀFIC III-26. TAXA D’ATUR1 (15-64 ANYS).2 QUATRE MOTORS, 
1R TRIMESTRE 2005 - 4T TRIMESTRE 2008

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia amb dades de l’Istat, INE, Insee i DeStatis. 
(1) Hi poden haver petites diferències en el mètode de càlcul per a les diferents regions. Les dades de Roine-
Alps per al quart trimestre de 2008 són provisionals, mentre que les dades referents a Baden-Württemberg s’han 
obtingut de les mitjanes mensuals. 
(2) En el cas de Catalunya, el tram d’edat és dels 16 als 64 anys.

Convé matisar, però, les taxes d’atur de les diferents regions en funció de la seva taxa 
d’activitat. Així, regions com Catalunya, amb una taxa d’activitat elevada, poden tenir una 
taxa d’atur elevada amb més facilitat. És a dir, si la taxa d’activitat catalana s’equiparés amb 
la de Llombardia o Roine-Alps, la taxa d’atur de la primera s’acostaria a les altres dues.12

12. Baden-Württemberg seria la regió més característica del grup, amb taxes d’atur baixes, malgrat una activitat 
molt superior a la resta.
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3.  POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ

3.1. NOVETATS NORMATIVES

La cimera del G20 feta a Pittsburgh el mes de setembre deL 2009 ha conclòs amb el reco-
neixement que la crisi encara no ha passat i que cal impulsar reformes que permetin posar les 
bases per a un creixement vigorós, sostingut i equilibrat al segle XXI que generi l’ocupació. 

La cimera acull favorablement el Pacte mundial per a l’ocupació,13 aprovat per unanimi-
tat per l’OIT14 el mes de juny, i els països participants es comprometen a adoptar elements 
clau del seu marc general per avançar en la dimensió social de la globalització. El pacte és 
un paquet integrat per donar resposta a allò immediat, per atendre les causes estructurals i 
per prevenir crisis recurrents que demanen coherència de polítiques i diàleg, que s’haurà de 
produir sobre la base del reconeixement de les responsabilitats i establint les condicions i els 
límits per a una recuperació efectiva.15 

En l’àmbit europeu, les orientacions comunitàries de la política d’ocupació que s’adrecen 
als estats membres es remeten a les previstes per a tot el període 2008-2010 i fan èmfasi que 
els poders públics estatals millorin les respostes a les necessitats detectades en el mercat la-
boral, fet que exigeix enfortir i millorar la capacitat d’intermediació dels serveis d’ocupació, 
eliminar els obstacles a la mobilitat dels treballadors en l’àmbit comunitari, conèixer millor 
les necessitats reals dels mercats de treball i dur a terme una adequada gestió de la migració 
econòmica.16

El 7 de maig de 2009 es fa una cimera especial monogràfica per abordar l’impacte de la 
crisi econòmica sobre l’atur a la UE que es tanca amb l’adopció d’una sèrie de recomanaci-

13. “Per recuperar-se de la crisi: un pacte mundial per a l’ocupació”.
14. Que intervé com a convidada a la Cimera.
15. La creació d’ocupació s’ha de basar a impulsar la demanda efectiva mantenint els nivells salarials; ajudar qui 

busca feina; reconèixer les competències laborals; ajudar pimes i cooperatives a mantenir i generar ocupació; 
millorar els serveis públics d’ocupació i reestructurar les polítiques actives; ajudar al canvi d’estratègies en 
l’economia productiva aprofitant i desenvolupant les potencialitats dels nostres sectors. La millora de la protecció 
social passa per garantir prestacions bàsiques; adequar la protecció a la desocupació; ajudar els grups més 
vulnerables; facilitar l’accés als serveis públics; comprometre’s en la seva millora; desenvolupar un nou paper 
del sector públic en el foment de l’activitat econòmica, les inversions i infraestructures; estendre eficaçment les 
condicions i millores de la igualtat.

16. Decisió del Consell, de 7 de juliol de 2009, relativa a les orientacions per a les polítiques d’ocupació dels estats 
membres (DOUE L 180, d’11.07.2009). Recomanació del Consell, de 25 de juny de 2009, relativa a l’actualització 
de les orientacions generals de política econòmica dels estats membres i de la Comunitat i a l’execució de les 
polítiques d’ocupació dels estats membres (DOUE L 183, de 15.07.2009).

3.
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ons17 que posen l’accent principalment en les polítiques de formació de personal, tant en les 
fases prèvies al seu accés al món laboral com durant la seva permanència en aquest i en cas 
d’extinció de la relació laboral, atès que la formació pot obrir possibilitats de reincorporació. 

Amb posterioritat, en les cimeres de juny i desembre, el Consell indica que les mesures 
del Pla europeu per a la recuperació econòmica18 continuen essent crucials per restaurar la 
confiança en els mercats de capitals i garantir-ne el funcionament, i per reduir l’impacte de 
la crisi en el creixement i l’ocupació. El Consell confirma que la lluita contra l’atur continua 
sent una prioritat màxima i cal doblar els esforços que s’hi dediquen i que la millora del marc 
europeu existent és fonamental per tal de garantir la coordinació de les mesures adoptades 
pels estats membres i maximitzar-ne l’impacte. En aquest sentit, les accions concretes que 
s’adoptin, tant a escala estatal com europea, han de centrar-se en tres àmbits d’acció priori-
taris: mantenir l’ocupació, crear nous lloc de treball i estimular la mobilitat; augmentar les 
competències dels treballadors i treballadores i respondre a les necessitats del mercat de tre-
ball, i millorar l’accés a l’ocupació. El Consell també conclou que la «flexiseguretat» és un 
instrument clau per modernitzar i fomentar l’adaptabilitat dels mercats de treball i que cal 
donar una atenció prioritària als col·lectius més vulnerables i aquells que poden patir nous 
riscos d’exclusió del mercat laboral.

Enguany s’ha aprovat la revisió del Fons Europeu d’Ajustament a la Globalització (FEAG) 
amb l’objectiu d’ampliar el seu àmbit d’acció als treballadors que hagin perdut la feina com 
a resultat de la crisi econòmica i financera actual. Per això, es preveu flexibilitzar els requisits 
per a la concessió de fons i un augment de la contribució financera de la UE. Es preveu que 
s’apliquin de manera retroactiva des de l’1 de maig del 2009. En aquest context, a sol·licitud 
del Govern de la Generalitat, s’aprova la concessió d’un ajut en el marc del Fons Europeu 
d’Adaptació a la Globalització per import de 3,3 milions d’euros, destinats a oferir formació 
a 1.100 persones acomiadades del sector tèxtil a Catalunya per ajudar-les a reincorporar-se al 
mercat de treball al més aviat possible.

17. Mantenir tantes persones com es pugui en situació d’ocupació mitjançant l’ajustament temporal de les hores de 
feina en combinació amb cursos de formació amb l’ajut de fons públics (entre els quals, el Fons Social Europeu). 
Fomentar l’esperit empresarial i la creació d’ocupació, per exemple, rebaixant les despeses no salarials de la 
mà d’obra i la flexiseguretat. Millorar l’eficiència dels serveis nacionals d’ocupació, tot oferint assessorament, 
formació i cerca de treball de manera intensiva durant les primeres setmanes d’atur, especialment per a joves 
aturats. Augmentar perceptiblement el nombre de cursos de formació abans de finals del 2009. Promoure mercats 
laborals més inclusius. Augmentar les qualificacions a tots els nivells mitjançant la formació contínua. Utilitzar 
la mobilitat laboral per fomentar la relació entre l’oferta i la demanda de mà d’obra. Identificar les oportunitats 
de feina i les qualificacions requerides. Prestar ajut als aturats i als joves per crear els seus propis negocis. 
Anticipar i gestionar la reestructuració per mitjà de l’aprenentatge mutu i l’intercanvi de bones pràctiques.

18. Aprovat per les Conclusions del Consell Europeu d’11 i 12 de desembre de 2008.
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En l’àmbit estatal, enguany s’han aprovat diverses normes per fer front als efectes de la 
crisi sobre el mercat de treball que s’afegeixen a les ja adoptades en el marc del Pla espanyol 
per a l’estímul de l’economia i l’ocupació. 

Les mesures aprovades no han comptat totalment amb el suport dels agents socials, tot i 
que han estat debatudes en el marc del diàleg social. Inicialment aprovades a través de reials 
decrets llei, en seu parlamentària s’acorda la seva tramitació com a llei i s’hi introdueixen 
modificacions diverses ampliant-los i prorrogant-ne els efectes. Fonamentalment, les mesures 
que s’analitzen en aquest apartat estan recollides a la Llei 27/2009, de mesures urgents per 
al manteniment i el foment de l’ocupació i la protecció de les persones aturades, procedent 
del Reial decret llei 2/2009, i a la Llei 14/2009, per la qual es regula el programa temporal de 
protecció d’atur i inserció, procedent del Reial decret llei 10/2009. 

A continuació s’exposen, a grans trets, les mesures aprovades que s’orienten al manteni-
ment i foment de l’ocupació i a la protecció de les persones aturades. 

Mesures per al manteniment de l’ocupació19

Bonificació de les quotes empresarials a la Seguretat Social durant les situacions d’atur de-
rivades d’expedients de regulació d’ocupació (ERO) temporals presentats entre l’1 d’octubre 
del 2008 i el 31 de desembre del 2010. L’objectiu és afavorir els ERO de suspensió contrac-
tual o de reducció de jornada respecte dels extintius, quan la finalitat sigui garantir la conti-
nuïtat de l’empresa i dels llocs de treball. La bonificació és del 50% de la quota empresarial 
a la Seguretat Social dels treballadors afectats per l’ERO, amb un límit màxim de sis mesos 
i sempre que es mantingui l’ocupació dels treballadors afectats durant almenys un any des-
prés de la finalització de la suspensió del contracte de treball o de la reducció de la jornada.20

S’augmenta la protecció dels treballadors i treballadores més grans de 55 anys afectats per 
ERO extintius i s’intenta evitar que abandonin prematurament el mercat de treball a través de la 
modificació de la regulació del conveni especial de la Seguretat Social que s’ha de subscriure 
en aquests casos. La modificació implica que, en cas que el treballador o treballadora afectat 
per l’ERO d’extinció sigui menor de 61 anys i desenvolupi una altra activitat econòmica, no 
s’hauran de reintegrar, com passava fins ara, les quotes abonades a la Seguretat Social per 
l’empresa obligada a subscriure el conveni especial, sinó que aquestes quotes s’aplicaran al 

19. Mesures aprovades inicialment pel Reial decret llei 2/2009, de 6 de març, de mesures urgents per al manteniment 
i el foment de l’ocupació i la protecció de les persones aturades (BOE núm. 57, de 07.03.2009), i mantingudes 
per la Llei 27/2009, de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteniment i el foment de l’ocupació i la 
protecció de les persones aturades (BOE núm. 315, de 31.12.2009).

20. La Llei 27/2009 va ampliar el termini final dels ERO que poden optar a la bonificació.
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pagament del conveni especial durant el període a càrrec del treballador o treballadora, és a 
dir, a partir dels 61 anys. 

Mesures de foment de l’ocupació21

Es crea el Fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local,22 amb una doble finalitat. En 
primer lloc, incrementar la inversió pública en l’àmbit local a través del finançament d’actua-
cions generadores d’ocupació en obres de nova planificació i execució immediata que siguin 
competència dels municipis i de l’equipament d’aquelles, a realitzar a partir de començaments 
de l’any 2010. Aquest finançament es destina prioritàriament a projectes que gaudeixin d’una 
característica comuna, com és tenir en compte la perspectiva del desenvolupament sostenible 
en els vessants mediambiental; d’ocupació; de suport a la recerca, el desenvolupament tecno-
lògic i la innovació, i econòmic i social. En segon lloc, el Fons ha de contribuir a la sosteni-
bilitat social, mitjançant el finançament de les despeses corrents que ocasioni la prestació de 
serveis educatius, així com altres serveis socials de competència municipal. 

Dotat amb un pressupost de 5.000 milions d’euros, 796 dels quals destinats a Catalunya, 
s’afegeix, en el marc del Pla E, al Fons estatal d’inversió local i al Fons estatal per a la dina-
mització de l’economia i l’ocupació creats l’any anterior.

S’estableix la bonificació del 100% de les quotes empresarials per contingències comunes 
en cas de contractació indefinida de persones aturades que estiguin cobrant prestació d’atur 
(contributiva o assistencial) des de faci tres mesos com a mínim. La bonificació s’estableix 
per un import màxim equivalent de l’import de la prestació pendent de percebre en el moment 
de l’entrada en vigor del contracte de treball, amb una durada màxima de tres anys. 

El contracte ha de ser indefinit i ha d’haver estat fet fins al 31 de desembre del 2010.23 
Si es produeix un acomiadament abans d’un any, l’empresa ha de retornar les bonificacions 
que hagués fet. 

L’aplicació de la bonificació requereix el consentiment de la persona aturada.

21. Excepte el Fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local, creat pel Reial decret llei 13/2009, i les mesures 
que afecten les persones discapacitades, que aprova la Llei 27/2009, la resta de mesures s’aproven inicialment 
amb el Reial decret llei 2/2009, de 6 de març, de mesures urgents per al manteniment i el foment de l’ocupació 
i la protecció de les persones aturades (BOE núm. 57, de 07.03.2009) i es mantenen per la Llei 27/2009, de 30 
de desembre, de mesures urgents per al manteniment i el foment de l’ocupació i la protecció de les persones 
aturades (BOE núm. 315, de 31.12.2009).

22. Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local 
(BOE núm. 259, de 27.10.2009). Convalidat per acord del Congrés dels Diputats, publicat per la Resolució de 
19 de novembre de 2009 (BOE núm. 284, de 25.11.2009).

23. La Llei 27/2009 ha ampliat el termini dins el qual s’ha de fer el contracte per poder sol·licitar la bonificació.
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Es milloren, amb vigència il·limitada, els incentius a la contractació a temps parcial. Així, 
es permet la contractació d’un treballador o treballadora que presta serveis a temps parcial, 
amb una jornada que no supera un terç de la jornada a temps complet, i s’incentiva proporci-
onalment més el contracte a temps parcial que el contracte a jornada completa. 

Es modifiquen les mesures de foment de l’ocupació de les persones discapacitades.24

Mesures de protecció de les persones aturades

S’acorda la reposició del dret a la prestació d’atur percebuda pel treballador o treballadora 
com a conseqüència d’un expedient de regulació d’ocupació previ en cas d’estar afectats per 
un nou expedient, de manera que no es consideri consumit el temps ja percebut en l’anterior 
període de suspensió o reducció de jornada.25

S’elimina el període d’espera d’un mes que, amb caràcter general, s’exigia per benefici-
ar-se del subsidi d’atur.26 Aquesta mesura serà vigent entre el 8 de març del 2009 i el 31 de 
desembre del 2010.27 

S’aprova un programa temporal de protecció per atur i inserció,28 que ha de gestionar el 
Servei Públic d’Ocupació Estatal en col·laboració amb els serveis públics d’ocupació de les 
comunitats autònomes. 

24. Vegeu el capítol V de la Llei 27/2009, sobre el Pla extraordinari de manteniment i foment de l’ocupació dels 
treballadors amb discapacitat.

25. Es preveuen dos supòsits en què es produeix aquesta reposició: a) en supòsits d’extinció posterior del contracte 
per causes econòmiques, organitzatives, productives o tècniques ja sigui a través d’un ERO, de procediment 
concursal o bé a través d’extinció objectiva del contracte. Els treballadores o treballadores afectats tenen dret 
a la reposició de la durada de la prestació contributiva d’atur pel mateix nombre de dies que hagin rebut la 
prestació, amb un màxim de 120 dies. Les resolucions que autoritzen la suspensió o reducció de jornada s’han 
d’haver produït entre l’1 d’octubre del 2008 i el 31 de desembre del 2010, i l’acomiadament objectiu, resolució 
administrativa o judicial de l’ERO entre el 8 de març del 2009 i el 31 de desembre del 2012; i b) reposició 
de prestacions en els casos de posterior suspensió del contracte o reducció de jornada després d’una anterior 
suspensió o reducció de jornada. Els treballadors o treballadores afectats tenen dret a la reposició de la durada de 
la prestació contributiva d’atur pel mateix nombre de dies que hagin rebut la prestació, amb un màxim de 90 dies 
i sempre que hagin esgotat la prestació i no hagin generat un nou dret a prestació contributiva. Les resolucions 
que autoritzen la suspensió o reducció de jornada s’han d’haver produït entre l’1 d’octubre del 2008 i el 31 de 
desembre del 2010, i la següent resolució de l’ERO entre el 8 de març del 2009 i el 31 de desembre del 2010.

26. Aquest període d’espera ja no s’exigia a les persones beneficiàries de l’anomenat subsidi contributiu, regulat 
per l’article 215.2 LGCC, ni a les persones beneficiàries del subsidi especial de més grans de 45 anys, regulat 
a l’article 215.4 LGSS.

27. La Llei 27/2009 ha ampliat aquest termini, que inicialment finalitzava el 31 de desembre del 2009.
28. Llei 14/2009, d’11 de novembre, per la qual es regula el programa temporal de protecció d’atur i inserció (BOE 

núm. 273, de 12.11.2009), procedent del Reial decret llei 10/2009, de 13 d’agost, pel qual es regula el programa 
temporal de protecció d’atur i inserció (BOE núm. 197, de 15.08.2009).
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El programa consisteix en el reconeixement, per un període de 180 dies, d’un ajut mensu-
al per un import del 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples,29 a les persones 
aturades menors de 65 anys que o bé hagin esgotat la prestació d’atur contributiva d’ençà 
del mes de gener del 2009 30 i no tinguin dret a subsidi o bé hagin extingit, per esgotament, 
el subsidi d’atur.

En ambdós casos, les persones sol·licitants no han de tenir rendes superiors al 75% del 
salari mínim interprofessional,31 han de subscriure un compromís d’activitat i comprometre’s 
a seguir l’itinerari d’inserció laboral que estableixin els serveis públics d’ocupació.32 

S’han distribuït els fons per a l’any 200933 del Pla extraordinari d’orientació, formació 
professional i inserció laboral aprovat l’any anterior,34 respecte del qual s’ha acordat prorro-
gar, durant dos anys, la mesura consistent en la contractació de 1.500 persones per reforçar 
la xarxa d’oficines d’ocupació.35 

29. El 2009, el 80% de l’IPREM equival a 421 euros mensuals.
30. El Reial decret llei 10/2009 establia com a data d’inici de vigència d’aquesta mesura l’1 d’agost. En el tràmit 

parlamentari del Reial decret llei, que ha desembocat en la Llei 14/2009, es retrotreuen els efectes a l’1 de gener 
del 2009. 

 D’altra banda, en les negociacions inicials es preveia una durada de sis mesos prorrogables si la taxa d’atur 
superava el 17%. Posteriorment, en el tràmit parlamentari es manté la possibilitat de pròrroga si bé s’elimina la 
referència al percentatge d’atur. En aquest sentit, la disposició final tercera de la Llei 14/2009 habilita el Govern, 
tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, les perspectives econòmiques i la situació de desocupació, 
per prorrogar aquest programa per períodes de sis mesos. En aquest sentit, es prorroga per sis mesos, fins al 15 
d’agost del 2010 pel Reial decret 133/2010, de 12 de febrer (BOE núm. 41, de 16.02.2010). El Govern calcula 
que 243.100 noves persones aturades es beneficiaran del programa i que el cost estimat de la pròrroga és de 
517,8 milions d’euros.

31. El 2009, el 75% de l’SMI equival a 468 euros al mes.
32. Els serveis públics d’ocupació de les comunitats autònomes que hagin assumit la competència, entre les quals 

Catalunya, definiran el contingut dels itineraris d’inserció en els quals han de participar els beneficiaris del 
programa. Article 4 Llei 14/2009.

33. Ordre TIN/381/2009, de 18 de febrer (BOE núm. 46, de 23.02.2009). Es distribueixen territorialment 113 
milions d’euros per cobrir el cost imputable al Pla l’any 2009 i que han de gestionar les comunitats autònomes 
amb competències assumides. 

 Per a l’any 2009, es destinen 113 milions d’euros distribuïts entre els 33.143.332 euros d’ajuts per a la contractació 
de persones orientadores i 79.577.997 euros per a qualificació personal d’ocupació; recerca d’ocupació; mobilitat 
geogràfica; promoció de l’ocupació autònoma i formació professional per a l’ocupació. A Catalunya, li han 
correspost un total de 13.507.739 euros, distribuïts entre 3.499.999 euros per a la contractació d’orientadors i 
10.007.739 destinats a la qualificació personal d’ocupació; recerca d’ocupació; mobilitat geogràfica; promoció 
de l’ocupació autònoma i formació professional per a l’ocupació.

34. Vegeu la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2008. Capítol III.
35. Sobre la base de la disposició final primera del Reial decret llei 2/2009, per Acord del Consell de Ministres de 30 

d’abril de 2009, s’acorda la pròrroga, per dos anys, d’aquesta mesura, que tenia una vigència inicialment prevista 
de sis mesos. Per fer front a aquesta pròrroga, es distribueixen 16.706.666,67 euros addicionals, 1.750.000 
dels quals a Catalunya, per contractar 150 persones. En aquest sentit, vegeu l’Ordre TIN/2183/2009, de 31 de 
juliol, per la qual es distribueixen territorialment per al 2009, per a la seva gestió per les CA amb competències 
assumides, subvencions per finançar el cost imputable a 2009 de la pròrroga de la mesura de contractació de 
1.500 orientadors per al reforç de les oficines d’ocupació, inclosa al Pla extraordinari aprovat per l’Acord del 
Consell de Ministres de 30 d’abril de 2009 (BOE núm. 191, de 08.08.2009).
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Es reforcen els serveis públics d’ocupació per atendre l’increment de persones en situa-
ció d’atur.36

En aquesta línia, la Llei 27/2009 preveu que, en el marc del diàleg social, el Govern ha 
d’impulsar un nou programa de foment de l’ocupació;37 plantejar la revisió del marc jurídic 
de la incorporació dels joves al mercat de treball,38 i revisar el marc normatiu de la interme-
diació laboral.39

També es fa el mandat al Govern que avaluï les polítiques actives d’ocupació i efectuï 
propostes per incrementar-ne l’eficiència, a fi de promoure més adequació a les necessitats 
concretes de les comunitats autònomes i, en coordinació amb aquestes, promogui polítiques 
actives d’ocupació orientades a la formació dels treballadors estrangers en situació de deso-

36. Al mes d’octubre s’acorda distribuir a les comunitats autònomes 1.640.000 euros per reforçar l’atenció als 
usuaris que acudeixin als serveis públics d’ocupació.

 D’altra banda, al mes de febrer es constitueix el Consell General del Sistema Nacional d’Ocupació, que aspira 
a ser un òrgan de participació del Sistema Nacional d’Ocupació i engloba els representants dels agents socials 
i les comunitats autònomes com a forma de concertació territorial del diàleg social. En la sessió constitutiva 
s’acorden les línies d’actuació següents: definir i implementar un sistema estable d’orientació per facilitar la 
construcció d’itineraris per a l’ocupació; identificar els processos per a l’acreditació i certificació per la formació 
per a l’ocupació i desenvolupar els instruments per realitzar-los; fer àmpliament accessible l’oferta disponible 
al mercat; adequar els indicadors d’intermediació; establir objectius i indicadors als programes per a l’ocupació 
als programes de formació; establir un sistema de coordinació de la Xarxa de Serveis Públics d’Ocupació; 
atendre preferentment a les ofertes d’activitat la inserció dels col·lectius en situació desafavorida; ampliar i 
estendre la gestió directa dels serveis d’ocupació i de prestacions als usuaris a través d’Internet; possibilitar 
l’autoreconeixement de les prestacions d’atur i l’accés a l’oferta d’ocupació i d’activitat.

37. Aquest nou programa, que ha de ser d’aplicació l’any 2010, s’ha de formular tenint en compte l’avaluació sobre 
els resultats del sistema de bonificacions a la contractació establert a la Llei 43/2006, que el Govern ha de remetre 
al Congrés en el termini d’un mes des de l’entrada en vigor de la Llei. Els principis que han d’orientar aquest 
nou Programa de foment de l’ocupació són els següents: la vinculació a la conjuntura actual de l’economia, de 
l’ocupació i de la desocupació, de manera que es doni suport a l’ocupació indefinida; una millor selecció dels 
col·lectius la contractació dels quals es vulgui afavorir pel fet d’estar particularment afectats per la desocupació 
i presentar més problemes d’ocupabilitat, com és el cas dels aturats de llarga durada, els joves i, particularment, 
les persones amb discapacitat; afavorir que la temporalitat no repunti quan s’iniciï la recuperació econòmica; la 
reducció de la complexitat de l’actual sistema de bonificacions; i un major ús del sistema per part de les petites i 
mitjanes empreses, per les empreses d’economia social i pels treballadors autònoms que contractin treballadors 
per compte d’altri. Vegeu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2009.

38. En funció de l’estudi que el Govern ha de presentar, en el termini de quatre mesos, sobre les pràctiques no laborals 
i la seva regulació actual, incidint en aspectes com ara el grau de compliment de la seva finalitat formativa i la 
utilització fraudulenta d’aquesta fórmula per cobrir llocs de treball i sobre els contractes de treball en pràctiques 
i per a la formació, l’evolució de la seva utilització, problemes detectats i utilitat per a la inserció laboral dels 
joves. Vegeu la disposició addicional setena de la Llei 27/2009.

39. Pel que fa a la intermediació laboral, es fa un mandat al Govern perquè, en el marc del diàleg social, es transposi 
la Directiva 2008/104/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, relativa al treball a 
través d’empreses de treball temporal; es reguli l’activitat de les empreses que intervenen en la recol·locació de 
treballadors i treballadores afectats per expedients de regulació d’ocupació; i lluiti contra les pràctiques il·legals 
i fraudulents en la intermediació laboral de les empreses de serveis l’activitat real de les quals consisteix en la 
contractació de treballadors per cedir-los a terceres empreses. Vegeu la disposició addicional quarta i la disposició 
addicional onzena de la Llei 27/2009.
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cupació i impulsi un programa de difusió a les empreses de menys de 100 treballadors dels 
recursos disponibles de formació continuada. 

D’altra banda, la Llei 27/200940 fa el mandat al Govern que estudiï les actuals prestacions 
d’atur, incloent-hi la prestació extraordinària aprovada enguany.41

Cal també tenir en compte les mesures que afecten les persones treballadores autònomes, 
que s’analitzen al capítol IV de la present memòria, així com les mesures adreçades a sectors 
concrets. 

Pel que fa a les mesures que es destinen a sectors concrets, d’una banda, s’estableixen ajuts 
a la competitivitat de sectors estratègics industrials que també tenen com a objectiu vetllar 
pel manteniment i la creació d’ocupació, la millora de la seva qualitat i de les condicions de 
seguretat i salut,42 així com en relació amb determinats sectors per facilitar la seva adaptació 
laboral als canvis estructurals del comerç mundial i, en concret, el sector del tèxtil, del calçat, 
del moble i de la joguina.43 

40. Vegeu les disposicions addicionals novena, desena i catorzena de la Llei 27/2009.
41. L’estudi, que s’ha de fer al primer semestre de l’any 2010 i s’ha de remetre al Congrés i al Senat, ha de tractar 

sobre els resultats de la prestació extraordinària per desocupació, així com sobre la vigent prestació i els 
subsidis per desocupació, sobre la renda activa d’inserció i sobre la resta de mecanismes de protecció d’aquestes 
contingències per part de les comunitats autònomes i les entitats locals. Vegeu la disposició addicional primera 
de la Llei 14/2009.

42. Ordre ITC/909/2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts per a la realització d’actuacions 
en el marc de la política pública per al foment de la competitivitat de sectors estratègics industrials per al període 
2009-2010 (BOE de 13.04.2009). En concret, els sectors són el químic i farmacèutic; productes minerals no 
metàl·lics; metal·lúrgic i siderúrgic; transformació de metalls; béns d’equip i ferroviari.

43. Aquestes mesures parteixen del reconeixement, d’ençà del 2006, que el fenomen de la globalització comporta 
de manera inevitable la pèrdua de llocs de treball en aquells sectors menys competitius i que els efectes adversos 
són més visibles en les regions on existeix una alta concentració d’indústria intensiva en treball. La Llei de 
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2006 autoritzava el Govern a adoptar mesures en el sector tèxtil, del 
calçat, de mobles i de joguines, de suport a la modernització i millora de la competitivitat i de cobertura social 
als treballadors excedents en matèria de recol·locació, foment de l’ocupació, formació professional, atur, fons 
de garantia salarial i seguretat social. Per Acord del Consell de Ministres de 9 de juny del 2006, s’autoritzà el 
finançament, per import de 140 milions d’euros, a través del pressupost del Servei Públic d’Ocupació Estatal i 
durant diversos exercicis pressupostaris, per a la concessió de subvencions emmarcades en les polítiques actives 
d’ocupació per facilitar l’ajust laboral i la reinserció dels treballadors que resultin excedents en els sectors 
esmentats.

 Enguany, en aquest context, a escala estatal s’han aprovat diverses mesures que afecten el sector del tèxtil, del 
calçat, del moble i de la joguina. 

 En relació amb el sector del tèxtil, s’han prorrogat els ajuts establerts el 2006. En relació amb els sectors del 
moble, de la joguina i del calçat, s’ha aprovat, per a cadascun, un pla de suport que estableix una sèrie de mesures 
destinades a la modernització i millora de la competitivitat. Aquestes mesures tenen per objectiu augmentar 
la capacitació professional i millorar l’ocupabilitat de les persones treballadores, donar suport a la reinserció 
laboral a les persones treballadores excedents i impulsar polítiques actives d’ocupació adreçades a les persones 
treballadores de més edat per propiciar que es mantinguin al mercat de treball.

 Vegeu l’Ordre TIN/429/2009, de 24 de febrer, per la qual es prorroga la vigència durant l’any 2009 de les mesures 
sociolaborals previstes als articles 3 i 4 de l’Ordre TAS/3243/2006, de 19 d’octubre, per la qual es disposen 
mesures necessàries per al desenvolupament parcial de l’Acord del Consell de Ministres de 9 de juny de 2006
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Així mateix, en relació amb el sector turístic,44 s’ha acordat un conjunt de mesures per 
fomentar els coneixements i les destreses professionals que demana el sector turístic, i en re-
lació amb el sector del transport per carretera s’ha aprovat un paquet de mesures orientades a 
ajudar el sector a superar l’actual conjuntura de baixa demanda, afavorint una reestructuració 
que reforci a llarg termini la seva competitivitat.

Enguany s’han aprovat altres normes destacables en l’àmbit estatal: la regulació del pro-
cediment i els requisits per a l’avaluació, el reconeixement i l’acreditació de les competències 
professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació;45 
la distribució territorial de les subvencions d’àmbit laboral;46 la convocatòria de subvencions 
per al desenvolupament de programes de retorn voluntari de persones immigrants als seus 
països d’origen,47 i la determinació del salari mínim interprofessional per a l’any 2010.48

 sobre determinades mesures financeres i sociolaborals integrades al Pla de suport al sector tèxtil i de la confecció 
(BOE núm. 50, de 27.02.2009).

 Vegeu el Reial decret 100/2009, de 6 de febrer, pel qual s’estableixen mesures per facilitar l’adaptació laboral 
del sector de fabricació i components del calçat, adobats i marroquineria als canvis estructurals en el comerç 
mundial (BOE núm. 47, de 24.02.2009). Les mesures afecten un col·lectiu de 40.000 persones treballadores 
aproximadament.

 Reial decret 1679/2009, de 13 de novembre, pel qual s’estableixen mesures per facilitar l’adaptació laboral del 
sector del moble als canvis estructurals en el comerç mundial (BOE núm. 288, de 30.11.2009). El pressupost que 
s’hi destina és de 76 milions d’euros en 7 anys, que es financen a través dels programes d’ocupació i a través de 
la dotació pressupostària de 140 milions d’euros per facilitar l’ajust dels sectors afectats per canvis estructurals 
en el comerç mundial, establerta per l’Acord del Consell de Ministres de 9 de juny de 2006. Aquest Pla afecta 
potencialment 83.000 persones treballadores i a Catalunya afecta l’11% de les empreses.

 Vegeu el Reial decret 1678/2009, de 13 de novembre, pel qual s’estableixen mesures per facilitar l’adaptació 
laboral del sector de la joguina als canvis estructurals en el comerç mundial (BOE núm. 288, de 30.11.2009). 
Afecta aproximadament 5.400 persones treballadores, la majoria a la Comunitat Valenciana. El cost previst és 
de 6,7 milions d’euros, finançats a càrrec dels programes d’ocupació i la dotació pressupostària de 140 milions 
d’euros, per facilitar l’ajust dels sectors afectats per canvis estructurals en el comerç mundial, establerta per 
l’Acord del Consell de Ministres de 9 de juny de 2006. 

44. Acord del Consell de Ministres de 24 de juliol de 2009.
45. Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per 

experiència laboral (BOE de 25.8.2009).
46. Ordre TIN/380/2009, de 18 de febrer, per la qual es distribueixen territorialment per al 2009, per la seva 

gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades 
a càrrec dels pressupostos generals de l’Estat (BOE núm. 46, de 23.02.2009) i Ordre TIN/2533/2009, de 18 de 
setembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic 2009, per a la seva gestió per 
les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions per als programes d’inserció de persones 
amb discapacitat i per a la promoció de l’ocupació autònoma, cooperatives i societats laborals, finançades amb 
càrrec als pressupostos generals de l’Estat (BOE de 23.09.2009). Ordre TIN/3270/2009, de 30 de novembre, 
per la qual es distribueixen territorialment per al 2009, per a la seva gestió per les comunitats autònomes amb 
competències assumides, subvencions addicionals a les establertes per l’Ordre 380/2009, per al programa de 
modernització dels serveis públics d’ocupació (BOE núm. 291, de 03.12.2009).

47. Resolució de 24 d’agost de 2009, de la Direcció General d’Integració dels Immigrants, per la qual es convoquen 
subvencions per al retorn voluntari de persones immigrants (BOE núm. 209, de 29.08.2009).

48. Reial decret 2030/2009, de 30 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2010 
(BOE núm. 315, de 31.12.2009). 
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En l’àmbit de Catalunya, s’ha de destacar l’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya 2009-2012,49 signat d’acord amb el Pla de Govern 2007-2010 entre el Govern, els 
agents socials i econòmics més representatius i el Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya. L’Acord recull la voluntat d’afavorir l’emancipació juvenil mitjançant la signatura d’un 
acord que tingui per objectiu reduir la precarietat, la temporalitat i la sinistralitat dels joves 
en el mercat de treball. S’estructura en quatre grans eixos estratègics, que inclouen mesures 
concretes, amb calendari i dotació pressupostària, en relació amb les condicions laborals;50 
el foment de l’emprenedoria; la formació, l’orientació i la inserció, i la conciliació de la vida 
laboral, personal i acadèmica.

L’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil a Catalunya 2009-2012 es dota amb 200 mi-
lions d’euros per al període 2009-2012, i s’estableix que es revisarà anualment i serà flexible, 
de manera que cada mesura s’avaluarà cada any i s’introduiran els canvis que es considerin 
necessaris. L’objectiu de l’Acord és no duplicar mesures recollides en altres acords i docu-
ments, com l’Acord estratègic o el II Pla de l’FP de Catalunya, sinó incorporar la visió dels 
joves a l’aplicació d’aquests acords preexistents, així com afegir noves mesures des de l’àmbit 
laboral per millorar la situació dels treballadors de menys de 30 anys.

L’any es tanca amb els 30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolu-
pament social de Catalunya, acordats entre el Govern i els agents socials (Foment, Pimec, UGT 
i CCOO) el 18 de desembre. Els 30 compromisos indiquen les prioritats polítiques, econòmi-
ques i socials que marcaran l’esdevenir de la societat i l’economia catalanes la primera meitat 
del segle XXI, tot tenint com a full de ruta de la política socioeconòmica l’Acord estratègic.

Entre aquests compromisos, als efectes del present apartat de la Memòria, destaquen els 
que tenen per objectiu impulsar les polítiques d’ocupació i reactivar l’economia per mante-
nir i generar l’ocupació. Així, es pressuposten actuacions destinades als plans d’ocupació 
local en sectors generadors d’ocupació, per incrementar la formació a les persones aturades; 
a l’establiment d’un ajut temporal extraordinari per a treballadors autònoms i al foment de 
l’autoocupació: incorporar nous orientadors per millorar l’activació de les persones en atur, 
implantar noves tecnologies i millores a les oficines de treball i a la formació del personal 
del SOC; integrar la formació professional a través d’una comissió que assumeixi funcions 

49. Acord GOV/144/2009, de 15 de setembre, pel qual s’aprova l’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya 2009-2012 (DOGC núm. 5470, de 23.09.2009).

50. Dins les actuacions proposades a l’eix relatiu a les condicions laborals, destaca la línia estratègica 1.1 «Anàlisi 
de les condicions laborals juvenils», que té per objectiu definir les línies d’actuació en l’àmbit de les condicions 
laborals juvenils a partir de conèixer quina és la realitat actual del jovent i quines són les necessitats i mancances 
que s’hi observen, fent ús de dades objectives i de l’aportació subjectiva de persones interessades i enteses en 
el tema. Amb aquesta finalitat, preveu proposar al CTESC una anàlisi del conjunt de mesures legislatives i dels 
instruments de promoció, vigilància i control en matèria laboral i de seguretat i salut en el treball de què disposa 
l’Administració, a fi de valorar si són suficients per detectar i redreçar les desigualtats socials dels i de les joves, 
i proposar, si escau, l’adopció de noves mesures administratives o de propostes legislatives.
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de planificació estratègica, avaluació i coordinació de les polítiques del sistema de formació i 
qualificació professionals, i potenciar la intermediació i els serveis a les empreses.

En matèria de promoció de l’ocupació, cal destacar diversos projectes i accions per a 
l’ocupació amb les entitats locals,51 així com la nova convocatòria d’actuacions ocupacionals 
i de desenvolupament local en el marc del Projecte “Treball als barris”52 i del Projecte “Tre-
ball a les 4 comarques”.53 Així mateix, enguany s’ha aprovat la pròrroga de la subvenció per 
a la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) i s’ha creat la xarxa 
d’AODL amb l’objectiu de millorar la prestació dels seus serveis i dotar-los dels recursos ne-
cessaris per dur a terme la seva tasca amb millors resultats.54 

En relació amb les accions per impulsar la formació i qualificació professional, en compli-
ment de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la millora de 
la competitivitat de l’economia catalana, el Departament de Treball i el d’Educació impulsen 
conjuntament el Pla Qualifica’t, amb l’objectiu de millorar la qualificació de les persones que 
es troben en situació d’atur, prenent com a punt de partida les competències assolides al llarg 
de la seva vida laboral; incrementar el nivell d’ocupació, i afavorir la mobilitat professional 
de les persones en atur. D’altra banda, cal tenir en compte la posada en marxa del Pla FP.CAT 
amb l’objectiu d’assolir la integració dels tres subsistemes de la formació professional: ini-
cial, ocupacional i contínua.

51. Es modifica l’Ordre TRE/165/2008, de 15 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la 
realització de projectes i accions per a l’ocupació amb les entitats locals, i s’obre la convocatòria per al període 
2008-2009 a través de l’Ordre TRE/219/2009, de 23 d’abril (modifica l’article 17.9 de l’Ordre 165/2008; DOGC 
núm. 5374, de 07.05.2009), i de l’Ordre TRE/532/2009 (modifica l’article 22 de l’Ordre TRE/165/2008; DOGC 
núm. 5523, de 10.12.2009).

 En relació amb els plans d’ocupació, s’aprova l’Ordre TRE/235/2009, de 8 de maig, per la qual s’estableixen 
les bases reguladores i s’obre la convocatòria per al 2009 per a la concessió de subvencions per a la realització 
dels plans d’ocupació i per a les actuacions de la xarxa d’orientació per a l’ocupació (DOGC núm. 5379, de 
14.05.2009), modificada per l’Ordre TRE/351/2009 (DOGC núm. 5422, de 16.07.2009).

 En relació amb les iniciatives locals d’ocupació, vegeu la Resolució TRE/2168/2009, de 27 de juliol, per la qual 
es modifica l’article 45 de la Resolució TRE/653/2007, de 27 de febrer, es tanca el termini de presentació de 
sol·licituds de qualificació i s’obre la convocatòria per a l’any 2009 per presentar sol·licituds per a la concessió 
de subvencions destinades a empreses qualificades d’iniciatives locals d’ocupació (I+O) (DOGC núm. 5432, 
de 30.07.2009). Els imports d’aquesta convocatòria s’amplien a través de la Resolució TRE/3595/2009, de 15 
de desembre, d’ampliació dels imports màxims destinats a la concessió de subvencions destinades a empreses 
qualificades d’iniciatives locals d’ocupació (I+O) per a l’any 2009 (DOCG núm. 5530, de 21.12.2009).

52. Resolució TRE/1675/2009, de 15 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2009 per a la concessió 
de subvencions en el marc del projecte “Treball als barris”.

53. Resolució TRE/2167/2009, de 24 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2009 per a la concessió 
de subvencions per a la realització de projectes ocupacionals i de desenvolupament local complementaris al Pla 
d’iniciatives de dinamització comarcal a les comarques del Pallars Jussà, el Ripollès, l’Anoia i la Terra Alta, en 
el marc del projecte “Treball a les 4 comarques”.

54. Resolució TRE/937, de 6 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2009 per a la sol·licitud de 
subvencions per a la pròrroga dels agents d’ocupació i desenvolupament local, es crea la xarxa d’agents 
d’ocupació i desenvolupament local i es modifica parcialment la Resolució TRE/653/2007 (DOGC núm. 5358, 
de 18.04.2009).
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Cal destacar també la formació d’oferta adreçada a persones desocupades en àrees pro-
fessionals prioritàries, que se sumen a les convocades en relació amb sectors prioritaris i 
emergents,55 56 així com la nova convocatòria referent als programes de qualificació professi-
onal inicial57 i als programes Forma’t58 i Forma i Contracta.59 Enguany, com a novetat, s’han 
de destacar els crèdits formació per al treball, una línia de préstecs sense interessos per a les 
persones en atur per a la realització de cursos de millora professional.60

55. Ordre TRE/396/2009, de 2 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre TRE/349/2008, de 9 de juliol, per la 
qual es regula el règim d’ajuts i beques a les persones treballadores desocupades i empreses establert en matèria 
de formació d’oferta (DOGC núm. 5463, de 14.09.2009).

56. Ordre TRE/84/2009, de 5 de març, per la qual es modifica l’article 13.1 de l’Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, 
i es convoquen les subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta mitjançant plans formatius 
en àrees professionals prioritàries per a l’any 2009. Resolució TRE/1326/2009, de 8 de maig, d’ampliació dels 
crèdits disponibles per a les subvencions que s’atorguin d’acord amb l’Ordre TRE/84/2009, de 5 de març, per 
la qual es modifica l’article 13.1 de l’Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, i es convoquen les subvencions per a 
la realització d’accions de formació d’oferta mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries per a 
l’any 2009. S’amplia el termini a través de Ordre TRE/124/2009, de 25 de març, per la qual s’amplia el termini 
de presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta 
mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries per a l’any 2009 que preveu l’Ordre TRE/84/2009, 
de 5 de març (DOGC núm. 5336, d’11.03.2009). 

57. Resolució TRE/1757/2009, de 19 de juny, per la qual es convoquen les subvencions del Programa de qualificació 
professional inicial adreçades prioritàriament a treballadors/ores en situació d’atur per al curs acadèmic 2009-
2010 (DOGC núm. 5408, de 26.06.2009).

58. Resolució TRE/1526/2009, de 28 de maig, per la qual es dóna per finalitzat el termini de presentació de les 
sol·licituds de subvencions de formació per a treballadors i treballadores del programa Forma’t de la convocatòria 
anticipada per al 2009 (DOGC de 05.06.2009). Resolució TRE/3181/2009, de 4 de novembre, de modificació de 
l’article 5.5 de la Resolució TRE/2549/2007, d’1 d’agost, per la qual es desplega el procediment de concessió 
de subvencions de formació per a treballadors/ores del programa Forma’t, i s’obren les convocatòries per a la 
presentació de sol·licituds per a la subvenció dels costos generats a les empreses per la participació dels seus 
treballadors a aquestes accions de 2007 i 2008 (DOGC núm. 5507, de 17.11.2009).

59. Resolució TRE/479/2009, de 23 de febrer, per la qual es convoquen les subvencions del programa Forma i 
Contracta per a la realització d’accions de formació amb compromís de contractació per a l’any 2009 (DOGC 
núm. 5329, de 02.03.2009) i Resolució TRE/2904/2009, de 15 d’octubre, sobre ampliació dels imports màxims 
destinats a les subvencions del programa Forma i Contracta per a l’any 2009 (DOGC núm. 5490, de 23.10.2009).

60. Ordre TRE/354/2009, de 16 de juliol, per la qual es modifica l’import màxim destinat a la línia de préstecs en 
condicions preferents “Crèdit formació per al treball” per finançar cursos de millora professional per a persones 
aturades per a l’any 2009 (DOGC núm. 5425, de 21.07.2009). En relació amb l’Ordre TRE/552/2008, de 22 de 
desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria anticipada de la línia de préstecs 
en condicions preferents.
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Pel que fa a la formació contínua, se n’ha desenvolupat la normativa61 i se n’ha obert una 
nova convocatòria.62

D’altra banda, destaquen també les mesures de suport a la formació destinades a sectors 
concrets com el sector del metall, l’automoció i la indústria auxiliar,63 el sector tèxtil i de la 

61. Ordre TRE/133/2009, de 17 de març, per la qual es modifica l’Ordre TRE/230/2008, de 6 de maig, per la qual 
es regula el desenvolupament del subsistema de formació professional per a l’ocupació, en matèria de formació 
d’oferta adreçada prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, i s’estableixen les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament (DOGC núm. 5349, de 30.03.2009) i 
Resolució TRE/2667/2009, de 14 de setembre, per la qual es publica el qüestionari d’avaluació de la qualitat en 
matèria de formació d’oferta adreçada prioritàriament a treballadors ocupats (DOGC núm. 5477, de 05.10.2009).

62. Resolució TRE/1720/2009, de 17 de juny, per la qual s’aprova la convocatòria de 2009 per a la concessió de 
subvencions públiques per al finançament de plans de formació d’oferta de caràcter intersectorial, específics 
per a l’economia social i de caràcter sectorial, destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que 
promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 5406, de 23.06.2009) i Resolució 
TRE/2963/2009, de 23 d’octubre, per la qual s’incrementa l’import màxim destinat als plans de caràcter sectorial 
de la Resolució TRE/1720/2009, de 17 de juny, per la qual s’aprova la convocatòria de 2009 per a la concessió 
de subvencions públiques per al finançament de plans de formació d’oferta de caràcter intersectorial, específics 
per a l’economia social i de caràcter sectorial, destinats a treballadors/ores prioritàriament ocupats/ades, que 
promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (DOGC núm. 5494, de 29.10.2009).

 Resolució TRE/1818/2009, de 17 de juny, per la qual s’aprova la Instrucció de seguiment i justificació de costos de 
les convocatòries per a l’any 2008 de les subvencions públiques per al finançament de plans de formació d’oferta 
de caràcter intersectorial, específics per a l’economia social i sectorial, destinats a treballadors prioritàriament 
ocupats, d’acord amb l’article 19 de la Resolució TRE/1549/2008, de 20 de maig (DOGC de 02.07.2009).

63. Resolució TRE/782/2009, de 19 de març, per la qual s’aprova la convocatòria extraordinària per a l’any 2009 
per a la concessió de subvencions públiques per al finançament de plans de formació sectorials per al sector 
del metall, automoció i la seva indústria auxiliar, destinats prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, 
especialment a treballadors/ores afectats/ades per expedients de regulació d’ocupació (DOGC núm. 5349, de 
30.03.2009), modificada per la Resolució TRE/2431/2009, de 7 de setembre, per la qual es modifica el termini 
d’execució de plans de formació sectorials per al sector del metall, automoció i la seva indústria auxiliar, destinats 
prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, especialment a treballadors/ores afectats/ades per expedients de 
regulació d’ocupació que preveu l’article 5 de la Resolució TRE/782/2009, de 19 de març (DOGC núm. 5462, 
de 10.09.2009).

 Resolució TRE/2905/2009, de 16 d’octubre, per la qual es deixa sense efecte la convocatòria i la dotació 
pressupostària de l’àmbit sectorial de referència del metall que estableix l’article 8 de la Resolució 
TRE/1720/2009, de 17 de juny, i s’incrementa l’import màxim de la Resolució TRE/782/2009, de 19 de març, 
per la qual s’aprova la convocatòria extraordinària per a l’any 2009 per a la concessió de subvencions públiques 
per al finançament de plans de formació sectorials per al sector del metall, automoció i la seva indústria auxiliar, 
destinats prioritàriament a treballadors/ores ocupats/ades, especialment a treballadors/ores afectats/ades per 
expedients de regulació d’ocupació (DOGC núm. 5490, de 23.10.2009).
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confecció,64 el sector de fabricació i components del calçat, pells adobades i marroquineria65 
i el sector agrari.66

Enguany s’ha de destacar també l’aprovació de diverses resolucions en el context del Pla de 
suport a les persones emprenedores i l’autoocupació, amb l’objectiu d’ajudar els emprenedors 
i els autònoms a fer front a les dificultats econòmiques actuals. Cal destacar la mesura “Avalis 
emprèn”, que té com a objectiu facilitar l’accés al crèdit per a nous projectes d’emprenedo-
ria i microempreses (de 0 a 3 anys), i els ajuts per a la promoció de l’ocupació autònoma.67

Finalment, enguany també destaca el traspàs del Departament d’Acció Social i Ciutada-
nia al Departament de Treball de les competències en matèria de centres especials de treball, 
així com de les unitats de suport a l’activitat professional i la dels serveis de suport a la inte-
gració laboral.68 

64. Ordre TRE/367/2009, de 20 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts per al Programa 
de suport a la formació de les treballadores i dels treballadors afectats per expedients de suspensió de contractes 
del sector tèxtil i de la confecció, i s’obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’any 2009 
(DOGC núm. 5433, de 31.07.2009).

 En aquest sector, cal també tenir en compte la Resolució TRE/1499/2009, de 14 de maig, per la qual s’obre la 
convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’any 2009 de les subvencions als/a les treballadors/ores 
excedents del sector tèxtil i de la confecció amb motiu dels canvis estructurals en el comerç mundial (DOGC 
de 02.06.2009).

65. Ordre TRE/146/2009, de 23 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts per al Programa 
de suport a la formació de les treballadores i treballadors afectats per les mesures de suspensió de contractes 
que preveu el Pla de suport al sector de fabricació i components del calçat, pells adobades i marroquineria, i 
s’obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’any 2009 (DOGC núm. 5352, de 02.04.2009).

 Resolució TRE/2090/2009, de 14 de juliol, d’ampliació de l’import màxim destinat a la convocatòria per a l’any 
2009 dels ajuts per al Programa de suport a la formació de les treballadores i treballadors afectats per mesures 
de suspensió de contractes dels sectors de fabricació i components del calçat, pells adobades i marroquineria 
(DOGC núm. 5428, de 24.07.2009).

66. Ordre AAR/207/2009, de 24 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts complementaris en 
matèria de formació professional agrària i es convoquen els corresponents a l’any 2009 (DOGC núm. 5371, de 
03.05.2009).

67. Ordre TRE/123/2009, de 9 de març, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió 
de subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma (DOGC núm. 5347, de 26.03.2009). 

 Pel que fa a la fixació dels imports, vegeu la Resolució TRE/647/2009, de 9 de març, per la qual es determina 
l’import màxim per a l’any 2009 dels ajuts destinats a la promoció de l’ocupació autònoma que disposa l’Ordre 
TRE/311/2008, de 20 de maig, per la qual s’estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de 
subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma (DOGC núm. 5340, de 17.03.2009). L’Ordre 123/2009 
és desplegada per la Resolució TRE/760/2009, de 9 de març, per la qual es determina l’import màxim per a 
l’any 2009 dels ajuts destinats a la promoció de l’ocupació autònoma, regulats a l’Ordre TRE/123/2009, de 9 
de març (DOGC núm. 5347, de 26.03.2009) i modificada per la Resolució TRE/2250/2009, de 6 de juliol, de 
modificació de la Resolució TRE/760/2009, de 9 de març, per la qual es determina l’import màxim per a l’any 
2009 dels ajuts destinats a la promoció de l’ocupació autònoma que regula l’Ordre TRE/123/2009, de 9 de març 
(DOGC núm. 5437, de 06.08.2009).

 Pel que fa a la capitalització de la prestació d’atur, vegeu la Resolució TRE/1089/2009, de 7 d’abril, per la 
qual es determina l’import màxim per a l’any 2009 destinat a les subvencions consistents en l’abonament de 
les quotes de la Seguretat Social als treballadors que hagin capitalitzat la prestació d’atur, regulades a l’Ordre 
TRE/139/2002, de 16 d’abril (DOGC de 29.04.2009).

68. Decret 30/2009, de 24 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de Treball i del Departament d’Acció 
Social i Ciutadania (DOGC núm. 5328, de 27.02.2009).
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Així mateix, s’han convocat els ajuts al foment de la integració laboral de les persones 
amb discapacitat69 i els ajuts vinculats als programes per a la diversitat, que tenen per objectiu 
garantir la igualtat d’oportunitats en el treball.70

69. Ordre TRE/97/2009, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball i 
de publicació d’imports màxims per a l’any 2009 (DOGC núm. 5338, de 13.03.2009). Els imports màxims han 
estat ampliats per la Resolució TRE/3076/2009, de 19 d’octubre, per la qual es modifiquen els imports màxims 
destinats a la concessió de subvencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb 
discapacitat en centres especials de treball (DOGC núm. 5501, de 09.11.2009), i per Resolució TRE/3612/2009, 
de 15 de desembre, per la qual es modifiquen els imports màxims destinats a la concessió de subvencions 
destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball 
(DOGC núm. 5531, de 22.12.2009). 

 A finals d’any es fa una convocatòria extraordinària a través de l’Ordre TRE/471/2009, de 16 d’octubre, per la 
qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris, destinats al foment de la integració 
laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball, i es publica l’import màxim de caràcter 
excepcional i no recurrent per a l’any 2009 (DOGC núm. 5500, de 06.11.2009).

 En relació amb les unitats de suport: Ordre TRE/98/2009, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat 
professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat en els centres 
especials de treball, i s’obre la convocatòria per a l’any 2009 (DOGC núm. 5338, de 13.03.2009). Modificada 
per l’Ordre TRE/255/2009, de 27 d’abril, de modificació de l’Ordre TRE/98/2009, de 3 de març, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la realització d’accions relatives 
a les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les 
persones amb discapacitat en els centres especials de treball, i s’obre la convocatòria per a l’any 2009 (DOGC 
núm. 5385, de 22.05.2009).

 Resolució TRE/3481/2009, de 9 de desembre, per la qual s’obre nova convocatòria per a l’any 2009 per a 
la concessió de subvencions destinades a la realització d’accions relatives a les unitats de suport a l’activitat 
professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat en els centres 
especials de treball (DOGC núm. 5526, de 15.12.2009).

 Pel que fa als serveis de suport: Ordre TRE/290/2009, de 28 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions destinades als serveis de suport a la integració laboral de les persones amb 
discapacitat, i s’obre la convocatòria per a l’any 2009 (DOGC núm. 5396, de 09.06.2009). Ordre TRE/527/2009, 
de 19 de novembre, de modificació de l’Ordre TRE/290/2009, de 28 de maig, per la qual s’aproven les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions destinades als serveis de suport a la integració laboral de les 
persones amb discapacitat, i s’obre nova convocatòria destinada a ens locals per a l’any 2009 (DOGC núm. 
5522, de 09.12.2009).

70. Els imports són fixats per la Resolució TRE/805/2009, de 13 de març, de fixació de l’import màxim destinat 
a determinats ajuts i subvencions previstos a l’Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig, per la qual s’aproven les 
bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat d’oportunitats en el treball: 
programes per a la diversitat (DOGC núm. 5350, de 31.03.2009); per la Resolució TRE/1681/2009, de 15 de maig, 
per la qual es modifiquen els imports màxims destinats a la concessió de subvencions que preveu la Resolució 
TRE/805/2009, de 13 de març (DOGC núm. 5404, de 19.06.2009), i per la Resolució TRE/3421/2009, de 24 de 
novembre, per la qual es modifiquen determinats imports màxims que estableix la Resolució TRE/805/2009, de 
13 de març, destinats a la concessió de subvencions als programes d’igualtat d’oportunitats en el treball (DOGC 
núm. 5523, de 10.12.2009).

 D’altra banda, les bases reguladores són modificades per l’Ordre TRE/447/2009, de 14 de setembre, de 
modificació de l’Ordre TRE/267/2008, de 22 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat d’oportunitats en el treball: programes laborals per a la 
diversitat (DOGC núm. 5488, de 21.10.2009) i són modificades per l’Ordre TRE/509/2009, de 2 de novembre, 
per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts i subvencions als programes d’igualtat 
d’oportunitats en el treball: programes laborals per a la diversitat (DOGC núm. 5514, de 26.11.2009). 
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3.2. POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

Les fonts bàsiques de finançament de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya són 
els recursos propis del Departament de Treball, el Fons Social Europeu, les transferències 
del Ministeri de Treball i Immigració a través de la Conferència Sectorial d’Afers Laborals 
i les bonificacions a la cotització a la Seguretat Social en relació amb la quota per formació 
professional.

En els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009 es destinen 580,4 milions 
d’euros a la política de foment de l’ocupació, definida com el conjunt de polítiques que tenen 
per finalitat l’adaptació dels treballadors i treballadores a les noves exigències tecnològiques 
i formatives del sistema productiu, amb l’objectiu d’aconseguir una millora constant de la 
productivitat i, per tant, de la competitivitat de les empreses.

Aquesta previsió de despesa representa un augment del 39,3% respecte de la previsió feta 
l’any anterior i l’1,6% del total del pressupost. Amb tot, cal tenir en compte que, segons l’In-
forme mensual sobre execució del pressupost, el desembre del 2009 les obligacions recone-
gudes en la política de foment de l’ocupació han estat superiors.71

Si bé aproximadament el 90% dels recursos destinats a la política de foment de l’ocupa-
ció els gestiona el Departament de Treball i el Servei d’Ocupació de Catalunya, també des de 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), el Departament d’Agricultura i Acció 
Rural i el Consorci Promoció Comercial Catalunya es duen a terme actuacions.

71. No es disposa de l’estat d’execució consolidat per a aquesta política de despesa. Les obligacions finalment 
reconegudes en aquesta política de despesa per al subsector de la Generalitat foren de 967,3 milions d’euros, 
enfront dels 581 milions d’euros inicialment pressupostats; per a les entitats administratives (SOC), 415,3 milions 
d’euros enfront dels 306 milions d’euros inicialment pressupostats, i per a l’ICASS, 57,8 milions d’euros enfront 
dels 54,8 milions d’euros inicialment pressupostats. Quant a les obligacions finalment reconegudes l’any 2008, 
la diferència ha estat del 65%, el 7,2% i el -12,9%, respectivament.
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TAULA III-21. FOMENT DE L’OCUPACIÓ. PRESSUPOST INICIAL PER 
PROGRAMES. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: euros.

PROGRAMA 2008 2009 Var. 2008-2009 
(%)

Assessorament i intermediació ocupacional 13.632.734 3.488.827 -74,4

Promoció de l'ocupació 155.032.512 178.501.417 15,1

Polítiques d'igualtat en l'àmbit de l'ocupació 159.405.499 138.964.344 -12,8

Qualificació professional 63.131.572 229.227.703 263,1

Formació professional agrària i pesquera 3.461.000 3.610.500 4,3

Relacions laborals, condicions de treball i 
riscos laborals 22.054.815 26.644.456 20,8

FOMENT DE L'OCUPACIÓ 416.718.133 580.437.246 39,3

Font: Departament d’Economia i Finances.  
Dades del pressupost inicial consolidat.

La política de foment de l’ocupació engloba sis programes, tres dels quals concentren el 
94,2% dels recursos. S’analitza a continuació cadascun d’aquests programes, en funció del 
seu pes en el conjunt de la política de foment de l’ocupació.

GRÀFIC III-27.  DESPESA DELS PROGRAMES RESPECTE DEL TOTAL DE 
DESPESA EN POLÍTICA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
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El programa Qualificació professional és el que més ha augmentat enguany72 i al qual 
s’han assignat més recursos dins la política de foment de l’ocupació, 229,2 milions d’euros, 
que en representen el 39,3%. Aquest programa centra els seus esforços a promocionar acci-
ons formatives i de qualificació professional per tal de millorar l’ocupabilitat, la qualificació 
professional i la competitivitat de les empreses. 

En compliment de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació 
i la millora de la competitivitat de l’economia catalana, s’han aprovat un conjunt de noves 
accions formatives destinades a pal·liar els efectes de la crisi garantint l’accés a una formació 
adequada a les necessitats futures del mercat de treball a Catalunya.

Dins d’aquest programa, destaca la formació d’oferta adreçada prioritàriament a persones 
en atur mitjançant plans formatius en àrees professionals prioritàries que es considera que 
poden generar ocupació durant els anys 2009 i 2010.73 Amb aquesta finalitat s’han atorgat 
70,8 milions d’euros, distribuïts en 7.924 accions formatives que es preveu que beneficiïn di-
rectament 122.304 persones, el 58,6% de les quals són homes i el 62,7% de les quals tenen 
entre 25 i 45 anys.74

Aquestes accions formatives es distribueixen en 20 àrees professionals. Entre aquestes, 
el 33,6% de les accions formatives afecten l’administració i gestió; el 23,6%, la informàtica 
i comunicacions; l’11,9%, la sanitat, i el 5,8% els serveis socioculturals i a la comunitat.75

A aquestes accions, s’hi han d’afegir les destinades a la formació en sectors emergents 
i prioritaris76 des de la perspectiva socioeconòmica del territori aprovades a finals del 2008 
però que es desenvolupen en el primer semestre del 2009. Amb aquesta finalitat s’han atorgat 
24,5 milions d’euros, destinats a 847 accions formatives adreçades a persones no ocupades. 
Les accions formatives es distribueixen entre 34 comarques, especialment, el Barcelonès (308 
accions), el Vallès Occidental (101 accions) i el Baix Llobregat (93 accions). 

72. El pressupost inicial assignat ha augmentat el 263% respecte de l’exercici anterior. 
73. Ordre TRE/84/2009, de 5 de març, per la qual es modifica l’article 13.1 de l’Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol, 

i es convoquen les subvencions per a la realització d’accions de formació d’oferta mitjançant plans formatius 
en àrees professionals prioritàries per a l’any 2009 (DOGC núm. 5336, d’11.03.2009). 

74. El 21,7% són més grans de 45 anys i el 15,6% tenen menys de 25 anys.
75. Per sota del 5% del total d’accions, es concentren l’hostaleria i el turisme, les arts gràfiques, el comerç i 

màrqueting, l’electricitat i l’electrònica, la fabricació mecànica, el transport i el manteniment de vehicles, 
instal·lació i manteniment, seguretat i medi ambient, energia i aigua, química, indústria alimentària, imatge i 
so, formació complementària, edificació i obra civil, agrària i activitats físiques i esportives.

76. Resolució TRE/555/2008, per la qual es regulen i convoquen les subvencions per a 2008 i 2009 d’accions 
de formació en sectors prioritaris i emergents, adreçades a treballadors i treballadores en situació d’atur amb 
l’objectiu de facilitar l’adquisició de competències professionals requerides per a l’exercici d’una ocupació 
(DOGC núm. 5081, de 29.02.2008).
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Aquestes accions formatives beneficien directament 12.110 persones, el 58% de les quals 
són dones i el 59,5% de les quals tenen entre 25 i 45 anys.77

Les accions formatives esmentades es distribueixen en 15 famílies professionals. Entre 
aquestes, el 29,1% de les accions formatives afecten l’administració i gestió; el 15,4%, la sa-
nitat; l’11,9%, els serveis socioculturals i a la comunitat; el 8,7%, el comerç i el màrqueting, 
i el 8,6%, l’hostaleria i el turisme.78

Per complementar l’oferta de cursos que s’acaba d’analitzar, s’ha ampliat el pressupost 
destinat als vuit centres d’innovació i formació ocupacional, que han ampliat els cursos de 
formació especialitzada que ofereixen i els horaris. Amb aquest objectiu, s’han atorgat 14,2 
milions d’euros, que s’han distribuït en 533 accions que han comptat amb 7.970 persones 
beneficiàries, el 78,7% de les quals són homes i el 69,7% de les quals tenen entre 25 i 45 
anys. Pel que fa a les famílies professionals en les quals s’inscriuen les accions formatives, el 
22,2% ho fa en informàtica i comunicacions; el 16%, en fabricació mecànica, i l’11,5%, en 
electricitat i electrònica.79

Enguany destaca el Programa e-formació (UOC-SOC), que engloba cursos de formació a 
distància destinada a persones en atur per aconseguir una formació més integrada, innovado-
ra i de qualitat en diferents disciplines, entre les quals destaquen les competències lingüísti-
ques, eines i tècniques de recerca de feina, logística, activitats sociosanitàries, tecnologies de 
la informació i turisme. Dins aquest programa s’han aprovat 773 cursos amb una previsió de 
28.751 alumnes. Per àmbit de competències, destaquen, tant per nombre de cursos com per 
nombre d’alumnes, les competències digitals (28,9% dels cursos i 27,6% dels alumnes), les 
competències lingüístiques (16,4% dels cursos i 19,9% dels alumnes) i les competències en 
activitats sociosanitàries (14,3% dels cursos i 14,3% dels alumnes).80 

D’altra banda, enguany s’ha dotat amb 100 milions d’euros una línia de préstecs sense 
interessos, crèdits de formació per al treball, per a la formació de persones en atur que hagin 
de completar la seva formació per millorar les possibilitats professionals.81 Els imports dels 

77. El 24,8% són més grans de 45 anys i el 15,7% tenen menys de 25 anys.
78. Les famílies professionals són activitats físiques i esportives, les arts gràfiques, el comerç i màrqueting, 

l’electricitat i l’electrònica, la fabricació mecànica, instal·lació i manteniment, seguretat i medi ambient, energia 
i aigua, química, formació complementària, edificació i obra civil, agrària.

79. Les altres àrees de referència en sectors emergents susceptibles de generar ocupació són: l’administració i la 
gestió, agrària, arts gràfiques, edificació i obra civil, energia i aigua, fusta, moble i suro, imatge i so, indústria 
alimentària, instal·lació i manteniment, química, serveis socioculturals a la comunitat, transport i manteniment 
de vehicles.

80. La resta d’àmbits de competències són les competències professionals i cerca de feina, en logística i operacions, 
en activitats TIC, en turisme i a l’empresa. L’import atorgat ha estat d’1,1 milions d’euros.

81. Ordre TRE/552/2008, de 22 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria 
anticipada de la línia de préstecs en condicions preferents “Crèdit formació per al treball” per finançar cursos 
de millora professional per a persones aturades (DOGC núm. 5285, de 24.12.2008).
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préstecs van des de 1.000 euros fins a un màxim de 6.000 euros per persona. Dins aquest pro-
grama, fins al mes d’octubre s’han aprovat 2.896 sol·licituds per un import total de 6,7 mili-
ons d’euros.82 Dels 15 àmbits de formació amb més expedients sol·licitats, el 55,4% de les 
sol·licituds aprovades s’ha concentrat en el transport i les comunicacions.83

Altres accions destacables enguany han estat el programa Forma’t,84 el programa Forma i 
Contracta,85 el programa Formació T1,86 el programa FPCat automoció 87 i els convenis amb 
diferents departaments de la Generalitat per desenvolupar accions per a la formació profes-
sional.88 Altres accions formatives, com els programes de qualificació professional inicial i 
el programa de formació i aprenentatge professional, s’analitzen a l’apartat d’educació de la 
present memòria. 

Dins les actuacions incloses en aquest programa destaca també la formació d’oferta per a 
treballadors i treballadores ocupats,89 que gestiona el Consorci per a la Formació Contínua de 
Catalunya d’ençà del 2004 i per la qual el 2009 s’han atorgat 65,9 milions d’euros, distribuïts 
en 110 plans, 4.908 accions formatives, 9.600 cursos i 143.350 persones participants previstes.

82. El nombre total de sol·licituds al mes d’octubre era de 3.524, 572 de les quals no aprovades i 56 pendents 
d’aprovació.

83. Altres sectors destacats són l’administració, amb el 5,9%, i altres serveis a l’empresa, amb el 4,9%. 
84. S’han atorgat aproximadament 3 milions d’euros distribuïts en 1.233 accions formatives i que han beneficiat 

664 empreses, el 50% de les quals són autònoms i el 47,5%, pimes.
85. Resolució TRE/479/2009 i Resolució TRE/1327/2009. S’han atorgat 2,4 milions d’euros, distribuïts en 63 

accions formatives que es preveu que beneficiïn 892 persones, la majoria de les quals al Barcelonès (34%, 
tant de les accions com de les persones beneficiàries) i la Selva (19% de les accions i 20% de les persones 
beneficiàries). El 62,7% de les persones beneficiàries són dones i el 70,4% tenen entre 25 i 45 anys. Pel que 
fa a la distribució de les accions formatives per accions professionals, de les 12 famílies professionals, el 38% 
de les accions es concentren en els serveis socioculturals i a la comunitat, el 9% en l’hostaleria i el turisme i el 
7,9% en les activitats físiques i esportives i l’edificació i l’obra civil. 

86. El pressupost ha estat d’1,3 milions d’euros, distribuïts en 105 accions formatives destinades a 1.736 persones, 
el 54% de les quals són homes. 

87.  Resolució TRE/782/2009 (DOGC núm. 5349, de 10.09.2009). Amb un pressupost de 4 milions d’euros, s’han 
previst 8 accions formatives, amb un total de 2.188 hores destinades a 130 alumnes. El context és el de plans 
de formació per al sector del metall, automoció i la indústria auxiliar, destinats prioritàriament a persones 
treballadores ocupades, especialment a les afectades per expedients de regulació d’ocupació. 

88. Departament de Justícia, Departament de Política Territorial i Obres Públiques i Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa. 

89. Formació contínua, en la terminologia anterior al Reial decret 395/2007.
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TAULA III-22. FORMACIÓ PER A TREBALLADORS I TREBALLADORES 
PRIORITÀRIAMENT OCUPATS. CATALUNYA, 2009

Unitat: euros.

Plans 
aprovats

Accions 
formatives 
aprovades

Cursos 
previstos 

Participants 
previstos

Import 
atorgat

Plans de formació 
intersectorials 4 905 4.541 68.118 36.000.000

Plans de formació específics 
economia social 3 302 324 4.217 1.000.000

Plans de formació sectorial 103 3.701 4.734 71.015 28.929.189

TOTAL 110 4.908 9.599 143.350 65.929.189

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

Pel que fa, en concret, als plans de formació sectorials, que concentren el nombre més 
elevat d’accions formatives, cursos previstos i participants previstos, es distribueixen entre 
tretze àmbits sectorials.90 Els de més imports atorgats així com el de més nombre de partici-
pants previstos, es concentren en el sector del metall, la construcció, el comerç i els serveis 
col·lectius i a les persones.

Finalment, s’ha d’assenyalar que el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
participa en aquesta política de despesa amb 3,6 milions d’euros, des del vessant de la for-
mació professional agrària, impartint formació inicial reglada i formació contínua al sector 
agroalimentari per donar resposta als nous reptes empresarials als quals s’enfronta el sector.

Als intercanvis internacionals gestionats a través dels programes Eurodissea91 i Leonar-
do da Vinci,92 s’han destinat 491.240 euros i 437.731 euros, respectivament. En el conjunt 
d’ambdós programes han participat un total de 300 persones, el 64% catalans (el 62% dels 
quals eren dones), i la resta estrangers, dels quals el 57,5% eren dones. 

90. Agroalimentari; altres serveis i indústries afins; comerç; construcció; educació i formació; metall; químic; 
sanitat; serveis col·lectius i a les persones; serveis financers, administratius i d’assegurança; teixit, calçat i pell; 
transport, comunicacions i mar; turisme, hostaleria i joc.

91. Té per objectiu fer pràctiques de perfeccionament professional de 4 a 6 mesos en empreses i s’adreça a joves 
europeus de 18 a 35 anys en atur o treball precari i que tinguin coneixements suficients de l’idioma del país 
d’acollida i amb la formació i experiència professional en l’àmbit laboral objecte de l’estada. Les regions 
participants són de França, Bèlgica, Alemanya, Itàlia, Suïssa, Romania, Croàcia, Portugal i Noruega.

92. Té per objectiu fer pràctiques de perfeccionament professional de 13 a 16 setmanes en empreses i s’adreça a 
joves europeus de 18 a 35 anys en atur o treball precari i que tinguin coneixements suficients de l’idioma del 
país d’acollida i amb la formació i experiència professional en l’àmbit laboral objecte de l’estada. Els països 
participants són França, Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Irlanda i Noruega. 
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El programa Promoció de l’ocupació, dotat amb 178,5 milions d’euros, representa el 30,8% 
del pressupost de la política de foment de l’ocupació. Aquest programa ha augmentat el 15,1% 
respecte de l’any anterior i té per objectiu promoure el desenvolupament local del territori, 
crear ocupació de qualitat i afavorir la inserció sociolaboral de les persones amb dificultat 
d’inserció amb l’objectiu d’aconseguir la màxima cohesió social i territorial. 

En el marc dels plans d’ocupació destinats a la contractació de treballadors i treballado-
res desocupats o desocupades per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social, 
s’han atorgat 21,1 milions d’euros, el 78% dels quals s’han destinat a entitats locals i la resta, 
a entitats sense afany de lucre. 

S’han fet un total de 3.160 contractes, el 78,3% dels quals fets per entitats locals i la resta 
fets per les entitats sense afany de lucre. Pel que fa als sectors d’actuació en els quals s’han fet 
aquests contractes, el més nombrós quant a contractes és el sector del medi ambient (el 40%). 
En els serveis a la comunitat s’han fet el 30% dels contractes, en els serveis relacionats amb 
tasques bàsiques de la vida diària el 12,9%, en el sector de les tecnologies de la informació i 
la comunicació el 8% i en el sector dels arranjaments d’habitatges socials l’1,5%. El pes per 
sectors, si bé amb diferents percentatges, té la mateixa distribució en els contractes fets per 
entitats locals,93 mentre que en els contractes fets per les entitats sense afany de lucre és el 
sector dels serveis a la comunitat on s’han fet més contractes (81,7%).94

Les accions catalogades dins els programes experimentals en matèria d’ocupació i projec-
tes innovadors, que suposen l’elaboració d’itineraris integrals d’inserció per a la millora de 
l’ocupabilitat dels treballadors i treballadores aturats, han disposat d’un pressupost de 2,18 
milions d’euros i 1.410 persones beneficiàries directes, el 75% de les quals a la província de 
Barcelona.95 

Enguany s’han atorgat 10,5 milions d’euros en concepte de pròrroga de les subvencions per 
a la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local.96 Dels 398 agents contractats 
per les 224 entitats beneficiàries, el 10% ho són al Vallès Occidental, el 9,2% al Baix Llobre-
gat, el 8,7% al Barcelonès, el 6,5% al Maresme, el 6,2% a Osona i el 5,5% al Vallès Oriental.97

Als 23 pactes territorials d’ocupació s’han atorgat 1,9 milions d’euros, que han de ser exe-
cutats per 110 entitats i es preveu que beneficiïn 52.890 persones. Per acció subvencionable, 
el pressupost es distribueix en suport als serveis locals d’ocupació (44%), dispositius d’ori-

93. Medi ambient (57,5%), serveis a la comunitat (16,2%), serveis relacionats amb tasques bàsiques de la vida diària 
(15,7%), tecnologies de la informació i la comunicació (8,4%) i arranjaments d’habitatges socials (1,9%).

94. Medi ambient (8,9%), serveis a la comunitat (81,7%), serveis relacionats amb tasques bàsiques de la vida diària 
(2,7%), tecnologies de la informació i la comunicació (6,5%) i arranjaments d’habitatges socials (0%).

95. Girona: 10%; Lleida: 9,9%, i Terres de l’Ebre: 4,2%.
96. Resolució TRE/937/2009. 
97. La resta de comarques en les quals s’han contractat AODL ho han fet en percentatges inferiors al 5% del total.
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entació i inserció (21,9%), dinamització i promoció del teixit productiu (14%), coordinació 
del pacte (6%), accions per minimitzar l’impacte en els treballadors afectats per processos de 
reestructuració i deslocalització empresarial (5,6%), suport als observatoris de treball (5%) i 
foment a l’emprenedoria i assessorament per a la creació d’empreses (3%).

Pel que fa als programes mixtos formació-treball, s’han atorgat 27 milions d’euros als tallers 
d’ocupació,98 que han beneficiat 1.386 persones, el 59,3% de les quals són dones i el 89% de 
més de 25 anys. Dels 73 projectes aprovats, el 17,8% són a la comarca del Baix Llobregat, el 
15% a la del Barcelonès i el 12% al Vallès Occidental. Per pressupost atorgat, el 19,1% són 
al Baix Llobregat, el 16,8% al Barcelonès i el 14,9% al Vallès Occidental. 

Així mateix, s’han atorgat99 4,5 milions d’euros per a cases d’ofici.100 De les 510 persones 
que se n’han beneficiat, el 68,4% són homes. Pel que fa al nivell formatiu, el 44,7% tenien el 
certificat d’estudis primaris, l’EGB sense títol o el batxillerat elemental, i el 42,7% el graduat 
escolar, el batxillerat elemental amb revàlida o l’ESO. Per comarques, el Barcelonès concentra 
el nombre més alt de projectes, 6 dels 30, seguit del Baix Llobregat, el Tarragonès i el Vallès 
Occidental, que n’han fet 3 cadascuna.101 

Dins la despesa en Promoció de l’ocupació, s’inclouen també les iniciatives per a la millora 
de l’ocupabilitat i el desenvolupament econòmic dels barris acollits a la Llei 2/2004 i de les 
comarques incloses en el pla d’iniciatives de dinamització comarcal.102 Pel que fa al projecte 
“Treball als barris”,103 s’han atorgat 19,9 milions d’euros distribuïts entre els 93 barris dels 

98. Programes d’ocupació i formació que tenen com a finalitat millorar les possibilitats d’ocupació de les persones 
en situació d’atur més grans de 25 anys. Tenen una durada de 6 a 12 mesos. En el marc de les convocatòries de 
“Treball als barris”, Resolució TRE/2369/2008 (DOGC núm. 5182, de 28.07.2008), i de projectes i accions per 
a l’ocupació d’entitats locals. Ordre TRE/165/2008 (DOGC núm. 5117, de 23.04.2009).

99. En el marc de les convocatòries de “Treball als barris”, Resolució TRE/2369/2008 (DOGC núm. 5182, de 
28.07.2008), i de projectes i accions per a l’ocupació d’entitats locals. Ordre TRE/165/2008 (DOGC núm. 5117, 
de 23.04.2009).

100. Programes mixtos de formació i treball adreçats a joves menors de 25 anys que ja disposen d’un nivell de 
formació bàsica, ESO, batxillerat, formació professional o qualsevol altra formació que pugui ser considerada 
pel grup de treball. La participació en aquests projectes permet adquirir una formació de qualitat en alternança 
amb un treball efectiu.

101. La resta de comarques on s’han desenvolupat aquest tipus de projecte són l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el 
Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Garrotxa, el Gironès, el Ripollès, el Segrià, la Selva i el Solsonès. 

102. Si bé s’inclouen dins les partides pressupostàries del programa de promoció per a l’ocupació, inclouen també 
accions de qualificació professional. 

103. Resolució TRE/1675/2009, de 15 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2009 per a la concessió 
de subvencions en el marc del projecte “Treball als barris” (DOGC núm. 5404, de 19.06.2009), i Resolució 
TRE/2119/2009, d’ampliació dels crèdits disponibles per a les subvencions que s’atorguin d’acord amb la 
Resolució TRE/1675/2009, de 15 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2009 per a la concessió 
de subvencions en el marc del projecte “Treball als barris” (DOGC núm. 5429, de 27.07.2009).
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72 municipis que formen part del projecte. Es preveuen 419 accions, que es divideixen en els 
6 programes dels quals consta el projecte104 i 6.157 persones beneficiàries directes. 

Pel que fa al projecte “Treball a les 4 comarques”,105 al qual s’ha atorgat gairebé un milió 
d’euros, s’ha distribuït en 39 accions que han beneficiat 1.382 persones. Les accions es dis-
tribueixen entre els 5 tipus de programa dels quals consta el projecte.106 En aquest projecte 
hi han participat 94 entitats.

A part de les accions que duu a terme el SOC dins el programa de promoció d’ocupació, 
cal tenir també en compte les accions de foment de l’esperit emprenedor i del desenvolupa-
ment d’eines i programes que promoguin la creació d’empreses, amb especial atenció a les 
persones emprenedores i al treball autònom. L’anàlisi d’aquestes actuacions, dotades amb 9,7 
milions d’euros, es tracta al capítol IV de la present memòria. 

El programa Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació, dotat amb 138,9 milions d’eu-
ros, concentra el 23,9% dels recursos d’aquesta política de despesa. Ha disminuït el 12,8% 
respecte de l’any anterior i té per objectiu garantir la igualtat d’oportunitats de determinats 
col·lectius (dones, persones discapacitades, persones immigrades extracomunitàries, persones 
amb risc d’exclusió social i joves) que per diferents motius tenen dificultats d’integració́ en 
el mercat laboral o ho fan en pitjors condicions salarials.107

Al programa Assessorament i intermediació ocupacional s’han destinat 3,4 milions d’eu-
ros, el 74,4% menys que l’exercici anterior. Aquest programa té per objectiu millorar els 
serveis que presten les oficines de treball de la Generalitat, tot atenent a les necessitats de 
les empreses i a la diversitat social dels usuaris, així com aconseguir una intermediació més 
transparent, eficaç i àgil, i dur a terme accions d’orientació i informació professionals per tal 
de millorar les competències de les persones en edat laboral. 

104. Programa 1. Personal tècnic de suport al desplegament dels programes ocupacionals. Programa 2. Programes 
específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció laboral de col·lectius amb dificultats 
d’inserció. Programa 3. Programa per al foment de la igualtat d’oportunitats home/dona en el mercat de treball. 
Programa 4. Programes de qualificació professional. Programa 5. Programes d’experienciació laboral. Programa 
6. Programes de desenvolupament local. 

105. Resolució TRE/2167/2009, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2009 per a la concessió de subvencions, 
per a la realització de projectes ocupacionals i de desenvolupament local complementaris al Pla d’iniciatives 
de dinamització comarcal a les comarques del Pallars Jussà, el Ripollès, l’Anoia i la Terra Alta, en el marc del 
projecte “Treball a les 4 comarques” (DOGC núm. 5432, de 30.07.2009). 

106. Programa 1. Contractació de personal directiu o tècnic de suport al projecte de dinamització comarcal. Programa 
2. Programes de desenvolupament local. Programa 3. Programes de qualificació professional. Programa 4. 
Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir col·lectius amb especials dificultats 
d’inserció. Programa 5. Programes per al foment de la igualtat d’oportunitats home/dona en el mercat de treball.

107. Les actuacions en el marc d’aquest programa les desenvolupen el Departament de Treball, el SOC i l’ICASS. 
El pressupost destinat és, respectivament, de 79,3 milions d’euros, 4,8 milions d’euros i 54,8 milions d’euros.
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Durant el 2009 s’ha configurat la Xarxa d’Orientació Professional de Catalunya, que s’es-
tructura en dos nivells d’atenció. Un primer nivell d’orientació general a les oficines de treball, 
que consisteix a realitzar una orientació laboral per a l’ocupació, i un segon nivell d’atenció, 
que consisteix en l’orientació general als centres cooperadors i col·laboradors del SOC. 

De les 91.484 actuacions d’orientació professional individualitzada gestionades pel con-
junt de les oficines de treball de la Generalitat destaquen les sis aules de recerca intensiva de 
feina, que han atès 2.687 persones, el 56% de les quals són homes i el 65% tenen entre 25 i 
45 anys.108 D’altra banda, els centres col·laboradors del SOC i cooperadors del SOC han atès, 
a través del programa d’Itineraris personals d’inserció, 27.042 persones.109 

En relació amb la intermediació, enguany el SOC ha ofert 52.115 llocs de treball, el 57,5% 
dels quals a Barcelona, el 17,7% a Lleida, el 15,2% a Tarragona i el 9% a Girona. Del total de 
llocs oferts, el 21% han correspost a treballadors no qualificats, el 15,5% a treballadors quali-
ficats agraris o pesquers, el 14,2% a treballadors de manufactures, construcció i mineria. Atesa 
la grandària de l’empresa, el 71,5% dels llocs oferts ho han estat per empreses de menys de 
50 treballadors, el 16% per empreses de 50 a 249 treballadors i la resta per empreses de més 
de 250 treballadors. Atesa la durada del contracte, el 80% es referien a contractes de menys 
de 6 mesos, el 10,8% a contractes de 6 a 12 mesos, el 2% a contractes de durada superior als 
12 mesos i el 6% a contractes de durada indefinida. 

D’altra banda, al mes de setembre s’ha posat en marxa el portal d’ocupació “Feina activa”, 
que és el primer portal públic de feina i que permet que les persones que cerquen feina o vo-
len millorar la seva ocupació interactuïn amb empreses que busquen persones. A finals d’any, 
el portal comptava amb 1.648 empreses donades d’alta i 72.499 currículums i gestionava un 
total de 3.946 ofertes per a un total de 4.857 llocs de treball. 

Pel que fa a la Xarxa EURES, durant l’any 2009 s’han introduït 189 llocs de treball com a 
oferta EURES a la xarxa per a empreses amb seu o representació a Catalunya. D’aquestes, el 
33,3% corresponia a infermeres i llevadores, el 21,1% a hostesses, guies i revisors, i el 10,5% 
a models, venedors i demostradors.110 Enguany s’han cobert 69 llocs a través d’aquesta xarxa, 
el 20,2% com a cambrers i el 18,8% com a soldadors, planxistes i muntadors, i també titulats 
superiors en dret, empresa, ciències socials i humanes. Quant a la procedència de les perso-
nes, predominen els de nacionalitat espanyola (26%), anglesa (20,2%) i romanesa (18,8%).

108. El 20% tenien més de 45 anys i el 15% menys de 25 anys.
109. Informe qualitatiu de seguiment de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 

competitivitat de l’economia catalana en data 31.12.2009.
110. La resta es reparteix entre titulats superiors en biologia, medicina i salut; en dret, empresa, ciències socials 

i humanes; en físiques, químiques, matemàtiques i enginyeries. Titulats de grau mitjà. Cuiners, directius 
d’empresa, elaboració i processats d’aliments; fisioterapeutes, mecànics de precisió, artesans i personal d’arts 
gràfiques, professors amb titulació de grau mitjà, i teleoperadors. 
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Amb referència a les campanyes agràries, el conjunt del sistema ha gestionat 20.381 de-
mandes, 1.703 ofertes i 6.230 places de treball, que han derivat en la realització d’11.702 
contractes de treball.111 El SOC ha intervingut en la gestió del 78,6% de les demandes, el 
36,5% de les ofertes i el 24,6% de les places de treball. La diferència ha estat gestionada per 
les entitats col·laboradores.112

Malgrat les dades que s’acaben d’analitzar, cal assenyalar que la taxa d’intermediació 
pública és baixa. En aquest sentit, ateses les 2.031.461 col·locacions registrades l’any 2009, 
només 16.799 van ser gestionades pel SOC.113

Per finalitzar, cal tenir en compte les mesures destinades a les persones treballadores ex-
cedents del tèxtil i la confecció. A aquestes accions s’han destinat 794.246 euros, distribuïts 
entre accions de reciclatge (55,1%), orientació (42,9%) i mesures adreçades a més grans de 55 
anys (1,7%). De les 1.181 persones beneficiàries, el 69,6% eren dones. Del total de persones 
beneficiàries, el 76% eren de la província de Barcelona i el 23,7% de Girona. 

Finalment, cal tenir en compte que la mesura 87 de l’Acord estratègic estableix el compro-
mís del Govern per articular un pla d’avaluacions periòdiques de les polítiques d’ocupació per 
analitzar sistemàticament el seu rendiment, amb l’objectiu de reforçar-les i millorar-les.114 En 
compliment d’aquesta previsió, el SOC ha avaluat alguna de les mesures posades en marxa.115 
L’Acord estableix també que l’any 2011 haurien d’haver estat totes avaluades.

3.3. PRESTACIONS D’ATUR

L’any 2009 ha augmentat la tendència a l’alça que els darrers anys experimenta el nombre 
de persones beneficiàries de prestacions d’atur. Així, la mitjana de persones beneficiàries de 
prestacions d’atur l’any 2009 ha augmentat gairebé el 55,8% respecte de l’any precedent, i 
s’ha situat en 416.987 persones. En l’àmbit estatal, l’augment de la mitjana anual de persones 
beneficiàries ha estat del 47,7%, i ha arribat a 2.680.369 persones de mitjana anual.

111. La desviació entre els contractes i les places s’explica perquè hi ha places que poden generar més d’un contracte 
de treball i perquè no totes les empreses fan el procés d’intermediació i contractació a través del SOC. 

112. Unió de Pagesos, UGT, JARC, AEAL i ASAJA, CCOO. 
113. Es tenen en compte les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal, que distingeix, dins el total de col·locacions, 

aquelles que provenen de demandes amb una oferta prèvia gestionada pel Servei Públic d’Ocupació. 
114. L’Acord estableix que, amb aquesta finalitat, el Govern elaborarà i implementarà un sistema d’indicadors, en 

coordinació amb el CTESC, que permeti millorar el disseny, el seguiment i l’avaluació de les polítiques actives 
d’ocupació a Catalunya.

115. Per exemple: Estudi de les polítiques de transició escola-treball; Avaluació dels plans d’ocupació 2005-2007 
i Avaluació de la formació ocupacional.
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GRÀFIC III-28. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES BENEFICIÀRIES 
DE PRESTACIONS D’ATUR. CATALUNYA, 2003-2009

Unitats: persones beneficiàries. Mitjana anual.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Des del punt de vista territorial, l’augment més intens del nombre de persones beneficià-
ries ha tornat a tenir lloc, com l’any anterior, a la província de Lleida, on l’increment ha estat 
del 72,6%. La província de Tarragona és la que registra els augments inferiors, del 54,2%. A 
Barcelona i Girona ha augmentat el 55% i el 56,6%, respectivament.

La taxa de cobertura bruta116 de les prestacions d’atur s’ha situat en el 84,60% a Catalu-
nya, superior al 75,43% d’Espanya i superior també a la registrada l’any anterior, 83,94% i 
73,44%, respectivament. Per províncies, per damunt de la mitjana se situa la taxa de cober-
tura de Girona (94,82%) i Tarragona (87,75%), mentre que a Barcelona i Lleida la taxa de 
cobertura se situa per sota de la mitjana catalana, amb el 82,85% i el 87,75%, respectivament.

Per sexe, el 55% de les persones beneficiàries de prestacions d’atur són homes.117 Aquest 
percentatge ha augmentat respecte de l’any anterior (50,6%) i es correspon amb el creixement 

116. A partir del mes de setembre d’enguany, el Ministeri de Treball i Immigració ha reformulat la taxa bruta de 
cobertura, que ara defineix el resultat del quocient entre el total de beneficiaris de les prestacions d’atur, incloent-
hi els beneficiaris del subsidi per a treballadors eventuals agraris, i l’atur registrat SISPE amb experiència laboral 
més els beneficiaris del subsidi per a treballadors eventuals agraris. L’atur registrat SISPE amb experiència 
laboral resulta de la diferència entre el total de l’atur registrat menys l’atur SISPE sense ocupació anterior. En 
el sistema de càlcul anterior, la taxa de cobertura bruta resultava del quocient entre el nombre de beneficiaris de 
prestacions d’atur, excloent-ne els beneficiaris d’atur parcial i els del subsidi d’eventuals agraris, i l’atur total 
registrat.

117. Percentatges sense tenir en compte les persones beneficiàries de la renda activa d’inserció, que representen 
l’1% del total de persones beneficiàries, i respecte de les quals no es disposa de la desagregació per sexe de les 
persones beneficiàries.
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més elevat de la desocupació entre els homes, que s’ha analitzat en aquest capítol en l’apartat 
sobre «Atur registrat». 

Per tipus de prestació, les persones que perceben una prestació contributiva representen 
el 71,7% (299.141 persones) del total de persones beneficiàries d’una prestació d’atur a Ca-
talunya. El 27,1% (113.054 persones) perceben una prestació del nivell assistencial i la resta 
perceben la renda activa d’inserció (1,1%, 4.792 persones). Respecte de l’any passat, si bé 
les persones beneficiàries de prestacions contributives continuen tenint més pes, aquest pes 
ha disminuït 4,4 punts percentuals, mentre que el del nivell assistencial ha augmentat 5,4 
punts. És en aquest nivell on es registra l’augment més important de persones beneficiàries, 
el 84,33% més.118

GRÀFIC III-29. PERSONES BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS D’ATUR. 
PER TIPUS DE PRESTACIÓ. CATALUNYA, 2009

Unitats: percentatge. Mitjana anual.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Quant al total de persones beneficiàries de prestacions d’atur a Catalunya, el 42,9% 
(178.966) són homes que reben una prestació contributiva; el 28,8% (120.176) són dones que 
reben una prestació contributiva; el 14,6% (61.091), dones que reben una prestació assistencial, 
i el 12,46% (51.964), homes que reben prestació assistencial. Respecte a l’any anterior, l’aug-
ment més important ha estat entre els homes que perceben una prestació del nivell assistencial.

118. Les persones beneficiàries del Programa temporal de protecció per desocupació i inserció establert pel Reial 
decret llei 10/2009 estan incorporades a les dades sobre persones beneficiàries del nivell assistencial.
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GRÀFIC III-30. PERSONES BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS 
CONTRIBUTIVES I ASSISTENCIALS PER SEXE. CATALUNYA, 2009

Unitats: persones beneficiàries. Mitjana anual.

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

La mitjana anual de l’import mitjà brut de la prestació contributiva percebuda l’any 2009 
ha estat de 888,9 euros, aproximadament uns 30 euros menys que la mitjana de l’any anterior. 

Tal com s’ha assenyalat a l’apartat 3.1, el Reial decret llei 10/2009 ha aprovat el Programa 
temporal de protecció per desocupació i inserció. Al mes de desembre, 26.553 persones s’ha-
vien beneficiat d’aquesta prestació a Catalunya, el 62% de les quals són homes. El 83,5% de 
les persones beneficiàries d’aquest programa tenien més de 25 anys. Atesos l’edat i el sexe, 
el col·lectiu majoritari entre les persones beneficiàries el formaven els homes més grans de 
25 anys (51,3%), seguit de les dones més grans de 25 anys (32,2%).119 

Quant al període consumit en les prestacions contributives, el de més nombre de benefi-
ciaris es concentra en prestacions de durada curta, i la mitjana del període consumit és de 7 
mesos, una mica superior a l’any anterior, que fou de 6 mesos i mig. 

Pel que fa a la causa d’accés a la prestació contributiva d’atur, el pes més elevat (44%) el 
continuen tenint les persones que han accedit a la prestació per decisió empresarial d’extin-
ció de la relació laboral sense necessitat que la persona treballadora impugni la decisió 120 i 
aquelles que hi accedeixen per la finalització del contracte temporal (32,6%). Aquesta darrera 

119. No es disposa de dades a escala estatal per a l’any 2009.
120. Causa de situació legal d’atur d’ençà de la reforma de l’any 2002. Llei 45/2002, de mesures urgents per a la 

reforma del sistema de protecció d’atur.
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causa d’accés, tot i que continua tenint un gran pes en el conjunt de les persones beneficiàries 
de prestacions d’atur, ha disminuït 4,6 punts percentuals respecte de l’any anterior. Han gua-
nyat un cert pes les prestacions causades per raons objectives, que han passat de representar 
el 5% al 8%, i les prestacions causades per expedients de regulació d’ocupació extintius, que 
han passat del 4% al 5,6%.

L’import mensual de les prestacions assistencials i de la renda activa d’inserció és del 80% 
de l’IPREM, és a dir, per al 2009, 421,79 euros.

Amb referència al període consumit en les prestacions assistencials, el nombre mitjà de 
mesos consumits ha estat de 14,2. Per sexes, s’aprecia que el període és superior per a les 
dones (16,9 mesos), mentre que el nombre mitjà de mesos consumits pels homes és d’11,1. 

Pel que fa a la causa d’accés a la prestació assistencial d’atur, no s’han obtingut dades per 
a l’àmbit català. A escala estatal, però, haver esgotat el subsidi destinat a menors de 45 anys 
passa a ser la primera causa d’accés a aquesta prestació (31,2%), seguida del subsidi desti-
nat a més grans de 52 anys (26,6%) i de la manca de cotitzacions suficients per accedir a una 
prestació contributiva (18,3%). Sota la categoria “altres”, a partir del mes d’agost, s’inclouen 
les persones beneficiàries del Programa temporal de protecció per desocupació i inserció es-
tablert pel Reial decret llei 10/2009. Si bé aquesta causa el 2009 agrupa, de mitjana, el 9,6% 
de les persones beneficiàries del nivell assistencial, si s’analitzen les dades desglossades mes 
a mes, es constata que és aquest col·lectiu el que més ha augmentat, el 139%. Ateses les dades 
del mes de desembre de 2009, el 29% de les persones són beneficiàries del subsidi destinat a 
menors de 45 anys, el 22,6% s’agrupen sota la causa genèrica “altres” i el 20,5% són benefi-
ciàries del subsidi per a més grans de 52 anys. 

El Programa temporal de protecció per desocupació i inserció i l’augment del nombre de 
persones beneficiàries, especialment en el nivell contributiu, han significat l’augment de la des-
pesa en prestacions d’atur. S’han destinat 5.675 milions d’euros a satisfer prestacions d’atur a 
Catalunya, el 57,6% més que l’any anterior. Aquest import ha representat el 18% de la despesa 
total en prestacions d’atur a escala estatal, que s’ha situat en 32.279 milions d’euros, el 47,5% 
més que l’any anterior, lluny dels 19.615 milions pressupostats inicialment per a l’any 2009.

Per tipus de prestació, el 87,6% de l’import de les prestacions d’atur s’ha destinat al pa-
gament de prestacions contributives, l’11,9% a prestacions del nivell assistencial i la resta a 
la renda activa d’inserció.
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GRÀFIC III-31. PERCENTATGE DE DESPESA PER TIPUS DE PRESTACIÓ. 
CATALUNYA, 2009

Unitats: percentatge. Mitjana anual.

Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.
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4.  LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

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

Les dades referents a Catalunya de l’any 2009 per elaborar aquest apartat corresponen al 
Departament de Treball, i estan actualitzades en data 31 de març de 2010.

La font d’informació emprada és el full estadístic que han d’emplenar les comissions ne-
gociadores un cop signat l’acord i que forma part de la documentació que es registra davant 
l’autoritat laboral. El tractament de les dades es fa en funció de l’any d’inici d’efectes eco-
nòmics i de la data de registre. Atès que el registre dels convenis, de vegades, és posterior a 
l’inici de la vigència dels convenis, les dades analitzades en aquest apartat són parcials i estan 
sotmeses a variacions, per la qual cosa es consideren provisionals.

Els acords col·lectius que s’analitzen són aquells que tenen els efectes econòmics l’any 
2009 i que han estat registrats fins al mes de març del 2010.

També cal indicar que s’analitzen tant els acords col·lectius que tenen la vigència dels 
efectes econòmics durant l’any 2009 com els acords que tenen una vigència certa i els efec-
tes econòmics dels quals inclouen l’any natural sencer. No estan inclosos en les dades ni els 
convenis vigents normativament, que el Departament de Treball qualifica com a prorrogats, 
ni aquells que no tenen una clàusula de pròrroga expressa, que el Departament de Treball 
qualifica com de vigència no determinada.

4.1. CONTEXT NORMATIU

La negociació col·lectiva de l’any 2009 ha estat influenciada per la situació de recessió 
econòmica, la qual ha provocat una forta caiguda de l’activitat de les empreses i una reducció 
de l’ocupació. Així doncs, les negociacions de convenis han sofert un retard. En aquest sentit, 
no s’ha prorrogat l’anterior acord interconfederal ni se n’ha negociat un de nou per aquest any. 
D’altra banda, es constaten posicions discordants pel que fa a la interpretació dels referents 
d’inflació incorporats a les clàusules de revisió salarial dels convenis vigents, la qual cosa ha 
generat un nombre significatiu de conflictes. Partint d’aquesta situació, i amb la finalitat de 
desbloquejar la negociació col·lectiva, els agents socials (CEOE, CEPIME, CCOO i UGT) 
han signat el 18 de novembre de 2009 un document de compromís d’actuació sobre la nego-
ciació col·lectiva pendent de l’any 2009. En aquest document, les parts signants consideren 
que han de diferenciar-se els conflictes relatius als convenis en vigor amb la revisió salarial 

4.
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pactada dels produïts en la negociació dels convenis pendents de renovació. Sobre el primer 
tipus de conflictes enunciats, en el cas d’estar pendent de resolució accions judicials enfront 
de les diferents instàncies existents en l’ordre social, s’insta les parts, sens perjudici de la seva 
autonomia, a arribar a acords necessaris amb caràcter previ a l’inici de la propera negociació 
per al 2010. En aquells casos en què els negociadors no hagin decidit acudir als òrgans ju-
risdiccionals corresponents, s’haurien d’esgotar els procediments de mediació i resolució de 
conflictes per tal d’arribar a acords abans de la propera negociació interconfederal.

Pel que fa al segon tipus de conflictes, és a dir, els pendents de renovació, els agents so-
cials consideren necessari activar la cerca d’acords per signar convenis col·lectius com a me-
canisme per oferir perspectives d’estabilitat a les empreses i persones treballadores afectades 
per aquests convenis.

Finalment, les confederacions empresarials i sindicals assumeixen el compromís d’iniciar, 
abans de finalitzar l’any 2009, un procés de concertació d’un acord interconfederal, per tal 
de restaurar el diàleg en les relacions laborals i reduir la conflictivitat, com a primer pas per 
afrontar la crisi i les seves conseqüències principals.

Per acabar, cal fer referència al seguiment121 de l’Acord estratègic per a la internacionalit-
zació, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana 2008-2011. Aquest 
preveu a la seva línia 21, de relacions laborals, dues mesures relacionades amb el contingut 
que es desenvolupa en aquest capítol de la Memòria. Aquestes són la mesura 90 (desplegar el 
Consell de Relacions Laborals) i la mesura 91 (consolidar el Tribunal Laboral de Catalunya). 
Pel que fa a la mesura 90, enguany cal destacar:

•  L’elaboració del qüestionari de buidatge de convenis col·lectius registrats a Catalunya 
l’any 2008, amb la finalitat de millorar la qualitat de les dades sobre la negociació col-
lectiva a Catalunya de què es disposa actualment. 

•  L’elaboració d’un estudi sobre gestió de la diversitat a l’empresa: la integració laboral 
i social de les persones immigrades a l’empresa i el paper de la negociació col·lectiva, 
amb la finalitat d’obtenir un protocol de gestió de la diversitat a l’empresa.

•  L’elaboració de l’estudi La qualificació de les persones treballadores a la negociació 
col·lectiva catalana, amb la finalitat d’analitzar el tractament per part dels convenis col-
lectius aplicables a Catalunya de la qualificació professional de les persones treballadores 
des de la perspectiva d’elaborar recomanacions adreçades a la negociació col·lectiva.

•  Estudi Valoració dels llocs de treball des de la perspectiva de gènere.

121. En data 31 de desembre de 2009.
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•  Elaboració de la Guia pràctica per a l’elaboració de convenis col·lectius estatutaris 
adreçada a les persones negociadores de convenis.

•  Acord entre les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya 
en forma de recomanacions adreçades a la negociació col·lectiva en matèria d’igualtat 
de tracte i d’oportunitats de dones i homes, incloent-hi la prevenció i l’abordatge de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe.

•  Recomanacions destinades a la negociació col·lectiva en matèria de gestió del temps de 
les persones treballadores.

•  Emissió del primer dictamen sobre l’àmbit funcional dels convenis col·lectius a petició 
de la part interessada en el marc de la Comissió de Convenis Col·lectius de Catalunya.

Quant a la mesura 91, cal destacar que ja està definit el nou sistema de finançament. D’al-
tra banda, al mes de juny s’ha obert la seu del Tribunal Laboral de Catalunya a Tarragona.

4.2. ESTRUCTURA, ÀMBITS D’APLICACIÓ I VIGÈNCIA

L’estructura de la negociació col·lectiva, fins l’any 2008, recollia tres tipus de convenis o 
pactes, anomenats genèricament convenis col·lectius. Enguany, les dades referents a la negoci-
ació col·lectiva de l’any 2009 incorporen una nova categoria de pacte, en virtut de l’aprovació 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic122 (en endavant, EBEP), anomenada acords o pactes 
mixtos de funcionaris i laborals (mixtos EBEP).

Així doncs, els pactes o convenis objecte d’anàlisi són, en primer lloc, els convenis col-
lectius estatutaris, que estan integrats pels convenis col·lectius pròpiament dits, pels acords 
de mediació o laudes arbitrals i pels convenis d’extensió. El segon tipus de pactes són els 
convenis col·lectius extraestatutaris, anomenats també pactes d’eficàcia limitada, i el tercer 
tipus són els acords o pactes de funcionaris. Els acords de funcionaris determinen les con-
dicions de treball dels funcionaris públics en matèries que són competència del Consell de 
Ministres, dels consells de govern de les comunitats autònomes o dels òrgans corresponents 
de les entitats locals. Perquè siguin vàlids o eficaços han de ser aprovats expressament i for-
mal per l’òrgan competent. En canvi, els pactes de funcionaris determinen les condicions de 
treball en matèries que corresponen estrictament a l’àmbit competencial de l’òrgan adminis-
tratiu que els subscriu i vinculen directament les parts. El quart tipus de pactes són els acords 
o pactes mixtos de funcionaris i laborals EBEP, esmentats en el paràgraf anterior. Els acords 
mixtos de funcionaris i laborals determinen les condicions de treball dels funcionaris públics 

122. BOE núm. 89, de 13.04.2007.
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i del personal laboral en matèries que són competència dels òrgans de govern de les adminis-
tracions públiques i, per tal que siguin vàlids i eficaços, han de ser aprovats expressament i 
formal per l’òrgan competent. Els pactes mixtos de funcionaris i laborals determinen també 
les condicions de treball dels funcionaris públics i del personal laboral però en matèries que 
es corresponen estrictament amb l’àmbit competencial de l’òrgan administratiu que els subs-
criu i que vinculen directament el personal de l’àmbit corresponent. 

Durant l’any 2009 s’han subscrit 1.060 convenis col·lectius, tal com es pot observar a les 
taules següents.

Pel que fa als convenis col·lectius estatutaris, enguany n’hi ha hagut 966, la qual cosa re-
presenta el 91,1% del total dels acords col·lectius. Dins dels convenis col·lectius estatutaris, 
la majoria, és a dir, el 96,9%, són convenis col·lectius pròpiament dits. La resta, el 3,1%, són 
convenis d’adhesió. Enguany no s’ha registrat cap acord per mediació o laude arbitral.

L’any 2009 hi ha hagut tres convenis col·lectius extraestatutaris o pactes d’eficàcia limitada.

Quant als acords o pactes de funcionaris, n’hi ha hagut 60 en total, dels quals el 76,6% 
són acords de funcionaris.

Pel que fa als acords o pactes mixtos de funcionaris i laborals EBEP, n’hi ha hagut 31 i 
tots són acords mixtos EBEP.

TAULA III-23. NOMBRE D’ACORDS COL·LECTIUS D’ÀMBIT PRIVAT 
SEGONS LA NATURALESA DE L’ACORD. CATALUNYA, 2009

Unitats: nombre d’acords.

2009

Conveni col·lectiu 936

Adhesió 30

Acord per mediació o laude arbitral 0

Pacte d’eficàcia limitada 3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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TAULA III-24. NOMBRE D’ACORDS COL·LECTIUS D’ÀMBIT PúBLIC 
SEGONS LA NATURALESA DE L’ACORD. CATALUNYA, 2009

Unitats: nombre d’acords.

2009

Acord de funcionaris 46

Pacte de funcionaris 14

Acord Mixt EBEP 31

Pacte Mixt EBEP 0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Una segona classificació dels acords col·lectius es pot establir segons l’àmbit de negocia-
ció. En aquest sentit, es distingeix entre els acords d’empresa i els acords de sector.

Pel que fa al nombre d’acords, la major part, és a dir, el 82,6%, són acords d’empresa i la 
resta, el 17,4%, són acords d’àmbit sectorial. No obstant això, quant al nombre d’empreses 
i persones treballadores afectades, la major part d’empreses (el 99,4% del total d’empreses 
afectades) i de treballadors (el 91% del total de treballadors afectats) estan afectats per acords 
d’àmbit sectorial. Aquesta tendència coincideix amb la dels anys anteriors.

Quant a la naturalesa dels acords, els acords estatutaris han afectat 181.589 empreses, el 
99,8% de les empreses afectades, i 2.024.797 persones treballadores, el 99,1% dels treballadors 
afectats. Els acords extraestatutaris han afectat 306 empreses i 2.829 persones treballadores. 
Els acords o pactes de funcionaris han afectat 60 empreses i 5.926 persones treballadores. Si 
es distingeix entre acords i pactes de funcionaris, tal com ha succeït en els anys anteriors, co-
incideix el nombre d’acords amb el nombre d’empreses afectades (46 i 14, respectivament). 
En canvi, pel que fa als treballadors afectats, els acords de funcionaris han afectat 5.091 per-
sones treballadores i els pactes de funcionaris n’han afectat 835. Pel que fa als acords mixtos 
EBEP, han afectat 31 empreses i 8.897 persones treballadores. En aquest cas també coincideix 
el nombre d’acords amb el nombre d’empreses afectades. Enguany no s’ha registrat cap pacte 
mixt EBEP, tal com s’ha esmentat anteriorment.

TAULA III-25. EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AFECTADES 
SEGONS EL NIVELL DE NEGOCIACIÓ. CATALUNYA, 2009

Unitats: nombre d’empreses i persones treballadores afectades.

Acords d’empresa Acords de sector TOTAL

Empreses afectades 1.031 180.955 181.986

Treballadors afectats 182.615 1.859.834 2.042.449

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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Segons el sector d’activitat econòmica, la majoria dels acords, el 60,5%, pertanyen al sec-
tor serveis. Les activitats econòmiques que disposen d’un nombre més elevat d’acords són 
l’Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria, amb 191 acords; el tractament 
de residus, amb 107 acords; les indústries de productes alimentaris, amb 57 acords, i el co-
merç a l’engròs i al detall (excepte vehicles de motor), amb 43 i 42 acords, respectivament. 

El 37,6% del total dels acords pertanyen al sector de la indústria. En els sectors de la cons-
trucció i de l’agricultura s’han registrat 11 i 9 acords, respectivament, els quals representen 
l’1% i el 0,8% sobre el total dels acords. 

El nombre de treballadors i empreses afectats pels acords oscil·la segons el nombre de 
convenis. Per tant, tal com es pot observar a la taula següent, el sector dels serveis és el que 
afecta un nombre més elevat d’empreses i treballadors (el 58% del total d’empreses afectades 
i el 55,9% del total de persones treballadores afectades). Seguidament, els convenis del sec-
tor de la indústria afecten el 22,8% de les empreses i el 30,4% de les persones treballadores; 
els del sector de la construcció afecten el 17,7% de les empreses i el 12,9% dels treballadors. 
Per acabar, l’1,4% de les empreses i el 0,7% dels treballadors estan afectats pels acords del 
sector de l’agricultura. 

TAULA III-26. NOMBRE D’ACORDS, EMPRESES I PERSONES 
TREBALLADORES AFECTADES PER SECTOR D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 

2009

Unitats: nombre d’acords, empreses i persones treballadores afectades.

  Agricultura Indústria Construcció Serveis TOTAL

Nombre d’acords 9 399 11 641 1.060

Empreses afectades 2.596 41.507 32.262 105.621 181.986

Treballadors afectats 14.047 621.621 264.317 1.142.464 2.042.449

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Pel que fa a l’anàlisi dels acords segons el seu àmbit territorial, cal tenir en compte que 
els acords que són de comunitat autònoma o estatals que afecten més d’una província es 
comptabilitzen tantes vegades com províncies afecten.123 Tal com es pot observar a la tau-
la següent, i confirmant la tendència dels anys anteriors, Barcelona és la província amb un 
nombre més elevat d’acords i de persones treballadores afectades. En canvi, Lleida és la que 
en té un nombre menor.

123. No s’analitzen les empreses afectades pels acords ja que el Departament de Treball no disposa d’aquestes dades.
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TAULA III-27. NOMBRE D’ACORDS, EMPRESES I PERSONES 
TREBALLADORES AFECTADES SEGONS L’ÀMBIT TERRITORIAL. 

CATALUNYA, 2009

Unitats: nombre d’acords i persones treballadores afectades.

Nombre d’acords Treballadors afectats

Barcelona 833 1.569.797

Girona 243 177.966

Lleida 191 111.976

Tarragona 296 182.710

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

D’altra banda, tal com es pot veure a la taula següent, hi ha 1.418 convenis vigents a Ca-
talunya.124 D’aquests convenis, el 59,9% són d’àmbit provincial, el 34,5% són d’àmbit estatal 
i la resta, el 5,6%, són d’àmbit autonòmic. Pel que fa a les empreses i persones treballadores 
afectades, els acords d’àmbit provincial són els que n’afecten un nombre més elevat, el qual 
es tradueix en el 48,3% del total d’empreses afectades i el 42,2% del total de treballadors 
afectats pels acords. Els convenis d’àmbit autonòmic afecten el 31,6% del total de persones 
treballadores afectades i el 31,6% de les empreses. Finalment, els convenis d’àmbit estatal, 
seguint la tendència de l’any anterior, són els que afecten un nombre menor de treballadors 
(26,2%) i d’empreses afectades (20,1%).

TAULA III-28. NOMBRE D’ACORDS VIGENTS A CATALUNYA SEGONS 
L’ÀMBIT TERRITORIAL D’APLICACIÓ

Unitats: nombre d’acords, persones treballadores i empreses.

Provincials Autonòmics Estatals Total

Nombre d’acords 1.418 132 816 2.366

Treballadors afectats 1.055.246 788.864 654.211 2.498.321

Empreses afectades 101.099 66.002 42.025 209.126

Font: Departament de Treball.

Si s’analitzen els acords provincials per òrgan de registre, es constata que el 72,7% dels 
acords s’han registrat a Barcelona, el 9,8% a Girona, el 9% a Tarragona, el 5,4% a Lleida i 
el 3,2% a les Terres de l’Ebre. Pel que fa al nombre de persones treballadores afectades, Bar-
celona és la que en té més i a les Terres de l’Ebre és on n’hi ha hagut menys, tal com es pot 
observar a la taula següent.

124. Segons les dades facilitades pel Departament de Treball, actualitzades en data 30 d’abril de 2010.
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TAULA III-29. NOMBRE DE CONVENIS PROVINCIALS SEGONS 
L’ÒRGAN DE REGISTRE

Unitats: nombre d’acords, persones treballadores i empreses.

Barcelona Girona Lleida Tarragona T. de l'Ebre Total

Nombre d’acords 1.031 139 76 127 45 1.418

Treballadors afectats 808.320 109.396 64.718 109.669 3.893 1.095.996

Empreses afectades 72.249 14.589 8.730 11.876 46 107.490

Font: Departament de Treball.

Pel que fa a la vigència dels acords, cal recordar que si el període de temps entre la data 
d’inici de vigència i la data de finalització és d’un any o menys, es tracta d’acords col·lectius 
anuals (la qual cosa no significa que hagi de coincidir, necessàriament, amb l’any natural). 
Si la vigència és de més d’un any, els acords són plurianuals. En aquest cas, l’acord tindrà 
més d’un període d’efectes econòmics, cadascun dels quals no pot ser, a efectes estadístics, 
superior a un any.

L’any 2009, el 93,7% del total dels acords han tingut una vigència plurianual i la resta, 
el 6,3%, han tingut una vigència anual. Pel que fa als acords de vigència plurianual, en el 
82,7% d’aquests l’any 2009 no és el seu primer any de vigència. Si s’analitza la vigència se-
gons l’àmbit de negociació, s’observa que, tant en els acords de vigència anual com en els 
de vigència plurianual, hi ha un predomini de l’àmbit d’empresa. Així doncs, pel que fa als 
acords de vigència anual, el 85,1% són d’àmbit d’empresa i, en el cas dels acords de vigència 
plurianual, la majoria, és a dir, el 82,5%, són també d’àmbit d’empresa. D’altra banda, tant 
en l’àmbit empresarial com en el sectorial, la majoria d’acords tenen una vigència plurianual. 
En aquest sentit, quant als acords d’empresa, els que tenen vigència plurianual representen el 
93,5% sobre el total d’acords d’empresa. En els acords sectorials, els de vigència plurianual 
signifiquen el 94,6% del total d’acords sectorials.
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TAULA III-30. NOMBRE D’ACORDS D’EMPRESA I DE SECTOR, I 
D’EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AFECTADES SEGONS  

LA SEVA VIGÈNCIA. CATALUNYA, 2009

Unitats: nombre d’acords, empreses i persones treballadores.

ACORDS D'EMPRESA Anuals Plurianuals

Acords 57 819

Empreses 86 945

Treballadors 10.230 172.385

ACORDS DE SECTOR Anuals Plurianuals

Acords 10 174

Empreses 4.730 176.225

Treballadors 25.668 1.834.166

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Amb referència a les empreses i persones treballadores afectades, la majoria, és a dir, el 
96,8% del total d’empreses afectades i el 89,8% del total de persones treballadores afectades, 
estan subjectes a acords d’àmbit sectorial i vigència plurianual.

4.3. JORNADA LABORAL PACTADA EN ELS CONVENIS COL·LECTIUS 
DURANT EL 2009

En aquest apartat s’analitza la jornada laboral dels convenis signats durant l’any 2009, 
segons les dades del Departament de Treball, actualitzades en data 31 de març de 2010. La 
jornada mitjana anual pactada l’any 2009 és de 1.743,4 hores a l’any.

Atenent a l’àmbit funcional, es constata la tendència que s’ha mantingut en els anys ante-
riors. Així doncs, el nombre d’hores pactades és superior en els acords d’àmbit sectorial que 
en els acords d’àmbit d’empresa, tal com es pot observar a la taula següent. L’any 2009, la 
diferència d’hores ha estat de 57,1.

Pel que fa als convenis col·lectius a tot l’Estat espanyol, la jornada mitjana anual pactada 
és de 1.752,1 hores, en termes absoluts, 8,7 hores més que a Catalunya. En els acords esta-
tals d’empresa, es pacten 8,6 hores més que en els acords d’empresa de Catalunya. Quant als 
acords sectorials, en l’àmbit estatal es pacten 9,2 hores més que a Catalunya.
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TAULA III-31. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA PER ÀMBIT 
FUNCIONAL. CATALUNYA I ESPANYA, 2009

Unitats: nombre d’hores.

Catalunya Espanya

Total acords 1743,4 1752,1

Acords d'empresa 1691,4 1700,5

Acords de sector 1748,5 1757,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i del MTIN.

Segons la naturalesa dels convenis, com es pot observar a la taula següent, els acords de 
funcionaris de l’àmbit d’empresa són els que pacten un nombre menor d’hores. En canvi, els 
acords extraestatutaris sectorials són els que pacten un nombre d’hores més elevat.

Tant pel que fa als acords estatutaris com als acords extraestatutaris, la jornada anual mit-
jana pactada és superior en els acords d’àmbit sectorial que en els acords d’àmbit d’empresa. 
En relació amb els estatutaris, la diferència entre els d’àmbit d’empresa i els sectorials és de 
49,9 hores. Quant als extraestatutaris, la diferència és de 51,6 hores.

TAULA III-32. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA SEGONS LA 
NATURALESA DELS CONVENIS. CATALUNYA, 2009

Unitats: nombre d’hores.

2009

Acords d'empresa

Estatutaris 1.699,5

Extraestatutaris 1.748,0

Funcionaris 1.583,4

EBEP 1.610,5

Acords de sector

Estatutaris 1.748,4

Extraestatutaris 1.799,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Per sectors de producció, a Catalunya, tal com es desprèn de la taula següent, el sector 
de l’agricultura és el que té la jornada anual mitjana pactada més elevada. En canvi, el sector 
serveis és el que pacta un nombre menor d’hores. La diferència d’hores pactades entre els 
dos sectors és de 59.

En el sector de la indústria la jornada mitjana anual pactada ha estat de 1.753,4 hores, 14,2 
més que en el sector de la construcció. 
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Atenent a l’àmbit funcional, en els sectors de l’agricultura i de la indústria es pacta un 
nombre més alt d’hores en els acords sectorials que en els acords d’àmbit d’empresa. En can-
vi, pel que fa als sectors de la construcció i dels serveis, en els acords d’empresa es pacta un 
nombre superior d’hores que en els acords sectorials. El sector de l’agricultura és el que pre-
senta una diferència d’hores pactades més elevada entre els acords d’empresa i els de sector 
(57,9 hores). En canvi, en el sector de la construcció només hi ha 3,5 hores de diferència entre 
els acords empresarials i els sectorials.

TAULA III-33. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA PER SECTOR 
D’ACTIVITAT I ÀMBIT FUNCIONAL. CATALUNYA, 2009

Unitats: nombre d’hores.

2009

Agricultura

Empresa 1.740,5

Sector 1.798,4

Total 1.797,2

Indústria

Empresa 1.725,3

Sector 1.756,3

Total 1.753,4

Construcció

Empresa 1.742,6

Sector 1.739,1

Total 1.739,2

Serveis

Empresa 1.765,0

Sector 1.745,9

Total 1.738,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Quant a la jornada pactada a l’Estat espanyol, també és el sector de l’agricultura el que té 
la jornada anual mitjana pactada més elevada. Aquesta és de 1.769,5 hores, 27,7 hores menys 
que a Catalunya. El sector de la construcció és el que té un nombre menor d’hores pactades, 
a diferència de Catalunya, en què, com s’ha esmentat anteriorment, és el sector dels serveis 
el que té menys hores pactades.

Si s’analitza la jornada per àmbit funcional, tal com es pot observar a la taula següent, 
en els sectors de la indústria i els serveis es pacten més hores en els acords d’àmbit sectori-
al que en els d’empresa. La diferència d’hores és de 47,3 en el cas de la indústria i de 68 en 
el cas dels serveis. En canvi, en els sectors de l’agricultura i de la construcció es pacten més 
hores en l’àmbit d’empresa que no pas en el sectorial. No obstant això, la diferència és més 
rellevant en el cas de la construcció ja que en els acords d’empresa es pacten 36,8 hores més 
que en els acords sectorials. En canvi, en el sector de l’agricultura la diferència és de 2 hores.
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TAULA III-34. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA PER SECTOR 
D’ACTIVITAT I ÀMBIT FUNCIONAL. ESPANYA, 2009

Unitats: nombre d’hores.

2009

Agricultura

Empresa 1.771,0

Sector 1.769,5

Total 1.769,5

Indústria

Empresa 1.709,5

Sector 1.756,8

Total 1.751,2

Construcció

Empresa 1.774,2

Sector 1.737,4

Total 1.738,1

Serveis

Empresa 1.693,2

Sector 1.761,2

Total 1.753,3

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MTIN.

Si s’analitza la jornada anual tenint en compte la vigència dels acords col·lectius, com es 
pot observar en el gràfic següent, l’any 2009 s’ha pactat un nombre superior d’hores en els 
acords de vigència anual que en els de vigència plurianual, a diferència de l’any anterior. Així 
doncs, el nombre d’hores pactades en els acords de vigència anual ha estat de 1.759,1. En els 
de vigència plurianual de primer any el nombre d’hores ha estat de 1.753,7 i en els acords en 
què el 2009 no és el primer any de vigència el nombre d’hores pactades ha estat de 1.742,3.

No obstant això, la diferència entre les hores pactades en els acords de vigència anual i 
els de vigència plurianual és menor en els acords sectorials que en els acords d’empresa, tal 
com es desprèn del gràfic que presentem a continuació.
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GRÀFIC III-32. JORNADA ANUAL MITJANA PACTADA SEGONS LA 
VIGÈNCIA DE L’ACORD. CATALUNYA, 2009

Unitats: nombre d’hores.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

4.4. SALARIS DURANT EL 2009

En aquest apartat s’analitzen els increments salarials pactats en els acords col·lectius i en 
la clàusula automàtica.

L’increment salarial pactat l’any 2009, segons les dades del Departament de Treball, ac-
tualitzades en data 31 de març de 2010, ha estat del 2,42% i, un cop revisat, del 2,43%. Tal 
com es pot veure a la taula següent, l’interval salarial del 27,2% dels acords col·lectius ha 
estat sota l’IPC previst. En el 34,1% dels acords, l’increment salarial ha estat igual que l’IPC 
previst. Finalment, en el 38,8% dels acords, l’increment salarial ha estat per sobre de l’IPC 
previst. Cal destacar també que, enguany, pràcticament no hi ha hagut diferència entre l’in-
crement salarial pactat i l’increment salarial revisat.
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TAULA III-35. ACORDS COL·LECTIUS SEGONS L’INTERVAL D’INCREMENT 
SALARIAL PACTAT

Unitats: nombre d’acords i percentatges.

Interval increment salarial pactat Acords Increment salarial 
pactat

Increment salarial 
revisat

Sota IPC previst 288 1,26 1,26

IPC previst 361 1,98 1,98

Sobre IPC previst 411 2,91 2,91

TOTAL 1060 2,42 2,43

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Atenent a la naturalesa dels acords, s’observa que enguany els acords col·lectius estatutaris 
tenen un increment salarial pactat del 2,42%, el qual és superior que el dels acords extraesta-
tutaris (1,72%), els acords de funcionaris (1,72%) i els acords mixtos EBEP (2%). En aquest 
aspecte es veu un canvi de tendència respecte de l’any 2008, en què l’increment salarial pactat 
més elevat va ser el dels acords extraestatutaris. 

Segons l’àmbit funcional de negociació, tal com succeïa en anys anteriors, l’any 2009 l’in-
crement salarial pactat és superior en els acords sectorials (2,44%) que en els acords d’àmbit 
d’empresa (2,16%), la qual cosa pot respondre al fet que els increments salarials en els acords 
de sector es realitzen sobre taules salarials; en canvi, en el cas dels acords d’empresa, es pren 
com a base el salari real.

Pel que fa a la clàusula automàtica, abans d’entrar en l’anàlisi de les dades, és convenient 
fer una distinció metodològica que s’ha incorporat enguany. En aquest sentit, s’ha incorporat, 
endemés de la clàusula retroactiva i la no retroactiva, la clàusula variable. Aquesta es refereix al 
fet que l’aplicació de la clàusula pot tenir efectes retroactius o no retroactius, alterant les retri-
bucions garantides per al període d’efectes econòmics o actualitzant només les taules salarials 
de base per al període següent, segons si l’IPC real arriba o no a un llindar fixat a l’articulat.

El 37,8% dels acords d’empresa tenen clàusula automàtica i, dins d’aquesta categoria, 
els que tenen més pes són els que tenen clàusula retroactiva ja que representen el 84,9% dels 
acords d’empresa amb clàusula prevista.

Amb referència als acords d’àmbit sectorial, el 62,5% tenen clàusula automàtica i, dins 
dels acords amb clàusula automàtica, en el 84,3% dels casos aquesta és retroactiva.

Quant al nombre de persones treballadores afectades, i seguint la tendència dels anys ante-
riors, la majoria de treballadors estan afectats per acords amb clàusula automàtica, tal com es 
pot observar en les taules següents. Així doncs, els acords d’empresa amb clàusula automàtica 
afecten el 54,9% dels treballadors afectats per acords d’àmbit empresarial, i els acords secto-
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rials amb clàusula automàtica afecten el 80,7% dels treballadors afectats per acords d’aquest 
àmbit. A més, cal assenyalar que, dins dels acords amb clàusula automàtica, els que tenen 
clàusula retroactiva afecten un nombre més elevat de treballadors que els que tenen clàusula 
no retroactiva o variable.

Com es pot veure a les taules que es presenten a continuació, els acords amb clàusula va-
riable són els que afecten un nombre menor de treballadors (l’1,9% del total de treballadors 
afectats per acords d’àmbit d’empresa i el 16% del total de persones treballadores afectades 
per acords d’àmbit sectorial).

Pel que fa a l’increment salarial, tant en els acords d’empresa com en els acords sectori-
als, els que tenen un increment salarial més alt són els que disposen de clàusula automàtica. 
Dins d’aquesta categoria, en el cas dels convenis d’empresa, els que el tenen més elevat són 
els de clàusula automàtica retroactiva. En canvi, pel que fa als acords sectorials, els que tenen 
l’increment salarial més elevat són aquells que tenen clàusula automàtica de tipus variable. 

TAULA III-36. INCREMENTS SALARIALS PACTATS I PERSONES 
TREBALLADORES AFECTADES EN ACORDS D’EMPRESA.  

CATALUNYA, 2009

Unitats: nombre d’acords, persones treballadores i percentatges.

Acords
Treballadors afectats Increments salarials

Nombre % Pactats Revisats

Sense clàusula prevista 472 82.301 45,1 2,04 2,04

Amb clàusula prevista 404 100.314 54,9 2,25 2,22

 No retroactiva 45 15.092 8,3 2,10 2,10

 Retroactiva 343 81.711 44,7 2,30 2,26

 Variable 16 3.511 1,9 1,79 1,80

TOTAL 876 182.615 100 2,16 2,14

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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TAULA III-37. INCREMENTS SALARIALS PACTATS I PERSONES 
TREBALLADORES AFECTADES EN ACORDS DE SECTOR. CATALUNYA, 2009

Unitats: nombre d’acords, persones treballadores i percentatges.

Acords
Treballadors afectats Increments salarials

Nombre % Pactats Revisats

Sense clàusula prevista 69 359.125 19,3 2,00 2,00

Amb clàusula prevista 115 1.500.709 80,7 2,55 2,57

 No retroactiva 17 487.658 26,2 2,57 2,57

 Retroactiva 97 982.551 52,8 2,54 2,57

 Variable 1 30.500 1,6 2,60 2.6

TOTAL 184 1.859.834 100 2,44 2,46

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Per àmbit territorial, l’any 2009 la província amb un increment salarial total més elevat ha 
estat Lleida (2,59%). Pel que fa als acords sense clàusula automàtica, també ha estat Lleida 
la província amb un increment salarial més elevat amb relació a la resta i aquest ha estat del 
2,25%. Quant a aquest tipus d’acords, Girona ha estat la província amb un increment salarial 
menor, de l’1,32%. En el cas de Barcelona i Tarragona, l’increment ha estat del 2,14% i el 
2,08%, respectivament.

Quant als acords amb clàusula automàtica no retroactiva, Girona ha estat la província amb 
un increment salarial més elevat (2,93%) i Barcelona la que l’ha tingut més baix (2,5%). Quant 
als acords amb clàusula automàtica retroactiva, Tarragona ha tingut l’increment salarial més 
alt (2,71%) i Girona el més baix (2,22%). Barcelona i Girona han tingut un increment salarial 
del 2,52% i del 2,22%, respectivament. Per acabar, pel que fa als acords amb clàusula varia-
ble, Girona ha estat la província amb l’increment salarial més elevat (2,6%), el qual ha estat 
pràcticament igual que el de Lleida (2,59%). En canvi, Barcelona ha estat la província amb 
l’increment salarial més baix (2,47%).

Amb relació als sectors d’activitat econòmica als quals pertanyen els acords, el de la cons-
trucció és el que ha tingut l’increment salarial més elevat (3,17%). El sector de l’agricultura 
és el que ha registrat un increment salarial menor (2,6%). Aquesta tendència és contrària a la 
que es va produir l’any anterior. Els sectors de la indústria i dels serveis han tingut un incre-
ment salarial del 2,37% i del 2,28%, respectivament.
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4.5. LA CONFLICTIVITAT LABORAL

En aquest apartat s’analitzen, en primer lloc, les vagues dutes a terme durant l’any 2009 
a Catalunya. D’altra banda, s’analitzen els expedients de regulació d’ocupació. En un tercer 
apartat s’analitzen les empreses sotmeses a procediment concursal. El quart apartat està de-
dicat a la solució extrajudicial de conflictes i s’hi analitzen les conciliacions individuals i col-
lectives i l’activitat duta a terme pel Tribunal Laboral de Catalunya.

4.5.1. Vagues i tancaments patronals

Vagues

L’any 2009, a Catalunya, hi ha hagut 5 vagues més que l’any 2008. No obstant això, s’ha 
produït un decrement significatiu tant pel que fa als treballadors i treballadores participants 
en les vagues com pel que fa a les jornades i hores no treballades.

L’any 2009 s’han dut a terme 138 vagues a Catalunya, totes amb preavís, a les quals han 
participat 55.424 persones treballadores, el 54,5% menys que l’any 2008. Pel que fa a les jor-
nades i hores no treballades, s’ha produït un descens del 69,7% i del 70,1%, respectivament, 
tal com es pot observar a la taula següent.

TAULA III-38. JORNADES I HORES NO TREBALLADES PER VAGUES. 
CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: nombre de jornades i hores.

Jornades no treballades Hores no treballades Hores no treballades/treballador

2008 266.839 2.134.013 17

2009 80.898 638.315 12 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Pel que fa als sectors d’activitat, tal com es desprèn del gràfic següent, s’ha produït un 
augment de les vagues en els sectors de l’agricultura, la indústria i els serveis. En canvi, en 
el sector de la construcció enguany no s’ha produït cap vaga, a diferència de l’any anterior, 
en què n’hi va haver una.
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GRÀFIC III-33. VAGUES PER SECTORS A CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: nombre de vagues.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Amb referència a les persones treballadores participants en les vagues, com s’ha dit an-
teriorment, s’observa un decrement significatiu respecte de l’any 2008, excepte en el sector 
de l’agricultura. El sector serveis és el que té un nombre més elevat de persones treballado-
res participants, 36.317, 35.067 menys que l’any anterior. En el sector de la indústria hi han 
participat 19.103 persones treballadores, 31.579 menys que l’any 2008. En el sector de la 
construcció no hi ha hagut cap persona treballadora participant, atès que no hi ha hagut cap 
vaga. En canvi, l’any 2008 va haver-hi una vaga, amb 9 persones treballadores participants. 
Per acabar, en el sector de l’agricultura hi ha hagut 4 persones treballadores participants en les 
vagues, a diferència de l’any 2008, en què no n’hi va haver cap. Quant a l’índex d’incidència 
de les vagues, s’ha produït un increment interanual en les del sector serveis, ja que ha passat 
del 39,3% al 53,5%. En canvi, l’índex d’incidència de les vagues del sector de la indústria 
passa del 86,9% l’any 2008 al 78,2% l’any 2009. La vaga que s’ha dut a terme en el sector de 
l’agricultura ha tingut un índex d’incidència del 100%.

Quant a les hores no treballades per treballador, s’observa una tendència a la baixa respec-
te de l’any 2008. Tal com es pot observar a la taula següent, de la mateixa manera que l’any 
2008, el sector de la indústria és el que en té un nombre més elevat. No obstant això, el nom-
bre d’hores s’ha reduït en 8 en comparació amb l’any anterior. Pel que fa al sector serveis, 
enguany hi ha hagut 4 hores menys no treballades per persona treballadora que l’any anterior.
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TAULA III-39. VAGUES, PERSONES TREBALLADORES, HORES NO 
TREBALLADES I ÍNDEX D’INCIDÈNCIA PER SECTOR ECONÒMIC. 

CATALUNYA, 2009

Unitats: nombre de vagues, persones treballadores, hores i percentatges.

Agricultura Indústria Construcció Serveis

Nombre vagues 1 89 0 48

Treballadors participants 4 19.103 0 36.317

Hores no treballades/treballador 8 18 0 8

Index incidència 100% 78,2% 0,0% 53,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Amb referència als subsectors d’activitat econòmica, el de la metal·lúrgia ha estat el més 
conflictiu, amb 26 vagues, 10 més que l’any 2008; el sector de vehicles de motor, remolcs i 
semiremolcs el segueix, amb 16 vagues, una menys que l’any anterior, i al sector de les acti-
vitats especialitzades de la construcció hi ha hagut 11 vagues. Tal com va succeir l’any 2008, 
el subsector amb un nombre més elevat de persones treballadores participants ha estat el de 
l’educació.

L’índex d’incidència de les vagues l’any 2009 ha estat del 60,1%, la qual cosa representa 
un augment respecte de l’any 2008, en què va ser del 50,9%. Si s’analitza l’índex d’incidèn-
cia per àmbit funcional, en les vagues convocades per algun dels centres d’una empresa és on 
l’índex d’incidència és superior (66,9%), tal com s’observava l’any 2008. No obstant això, 
s’ha produït un decrement interanual d’aquest índex, atès que l’any 2008 va ser del 90,1%. 
D’altra banda, es constata un increment significatiu respecte de l’any anterior pel que fa a 
l’índex d’incidència de les vagues convocades pel conjunt d’empreses d’un grup, atès que 
l’any 2008 va ser del 0% i, en canvi, enguany és del 48,4%. En les vagues de tots els centres 
d’una empresa l’índex d’incidència ha estat del 59,3%, 29,9 punts percentuals més que l’any 
anterior. Pel que fa a les vagues d’àmbit sectorial, l’índex d’incidència ha estat del 54,3%, 2,6 
punts percentuals més que l’any 2008.

Els motius de les vagues han estat els següents: 47 vagues s’han fet amb motiu de la pre-
sentació d’un expedient de regulació d’ocupació; 29 vagues, per impagament de salaris; 22 
vagues s’han fet com a mesura de pressió en cas d’anunci de tancament patronal; 14 vagues, 
per incompliment d’acords o normes legals; 12 vagues han estat per causes d’organització o 
sistemes de treball. Les 14 vagues restants han estat motivades per altres causes laborals, com 
ara els acomiadaments, les sancions o altres mesures disciplinàries (5 vagues); les millores 
independents del conveni (3 vagues); altres mesures de política economicosocial (3 vagues); 
pressió per negativa a negociar un conveni (1 vaga); pressió durant la negociació del conveni 
(1 vaga), i interpretació de clàusules del conveni vigent (1 vaga). En relació amb els motius 
de les vagues de l’any 2008, destaca un augment de 20 vagues causades per impagament de 
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salaris, un augment de 13 vagues motivades per la presentació d’un expedient de regulació 
d’ocupació i un decrement de 8 vagues causades per la negativa a negociar un conveni.

Segons l’àmbit territorial on s’han desenvolupat les vagues, tal com es pot observar a la 
taula següent, la majoria de les vagues, el 83,3%, són d’àmbit municipal i les que han estat 
seguides per un nombre més elevat de persones treballadores són les d’àmbit comunitari, de 
la mateixa manera que l’any 2008. Pel que fa a l’índex d’incidència, les que el tenen més ele-
vat són les d’àmbit comunitari. Respecte de l’any anterior, es constata una diferència pel que 
fa a l’índex d’incidència de les vagues d’àmbit comarcal ja que l’any 2008 aquestes van tenir 
un índex d’incidència del 92,9% i, en canvi, enguany no tenen índex d’incidència. També es 
produeix un decrement significatiu de l’índex d’incidència de les vagues d’àmbit estatal, atès 
que l’any 2008 va ser del 59,6% i enguany és del 14,8%.

TAULA III-40. VAGUES I PERSONES TREBALLADORES PARTICIPANTS 
SEGONS L’ÀMBIT TERRITORIAL. CATALUNYA, 2009

Unitats: nombre de vagues i persones treballadores.

Provincial Comunitari  Estatal  Municipal  Comarcal

Nombre de vagues 4 6 13 115 0

Treballadors/es participants 254 30.295 2.533 22.342 0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Quant al nombre de vagues per províncies (serveis territorials), l’any 2008 a Barcelona 
s’han fet 110 vagues; a Girona se n’han dut a terme 2; a Lleida, 2; a Tarragona, 4, i a les Ter-
res de l’Ebre, 1.

A la taula següent es desglossen totes les vagues provincialment, és a dir, a més de les 
vagues d’àmbit provincial, aquelles vagues d’àmbit de comunitat autònoma o d’àmbit estatal 
estan desglossades per províncies. Per tant, s’observen diferències entre el nombre de vagues 
desglossades territorialment que comptabilitza el Departament de Treball i les que comptabi-
litza el Ministeri de Treball i Immigració, atesos els criteris que es tenen en compte. Mentre 
que el Ministeri de Treball i Immigració fa el desglossament provincial d’un conflicte tant si 
té incidència com si no en té, el Departament de Treball només té en compte les províncies 
en les quals té incidència. Aquesta diferència afecta el nombre de conflictes, centres convo-
cats i plantilla convocada.
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TAULA III-41. NOMBRE DE VAGUES SEGONS ÀMBIT TERRITORIAL, 
CENTRES DE TREBALL CONVOCATS I PLANTILLA CONVOCADA

Unitats: nombre de vagues, nombre de centres i plantilla convocada.

Centres de treball convocats

Àmbit territorial Vagues Centres Plantilla

Barcelona
81 94 23.677

46 684 48.989

Girona
1 1 4

10 123 5.833

Lleida
2 2 204

7 90 3.643

Tarragona
6 9 547

9 127 6.770

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Quant al tipus d’empresa, el 94,2% de les vagues s’han produït a l’empresa privada.

Pel que fa a la finalització de les vagues, de les 138 vagues que s’han dut a terme durant 
l’any 2009, n’han acabat 135. Els motius d’acabament han estat els següents: 82 vagues han 
acabat per finalització del temps fixat en la convocatòria; 41 han acabat per negociació direc-
ta entre les parts; 8 han acabat per mediació de tercers; 3, per decisió dels treballadors i una 
per tancament patronal.

Amb referència al resultat de les vagues, 4 han acabat amb acord, una amb manteniment 
total de la postura dels empresaris i 45 sense predomini de cap de les parts. D’altra banda, 85 
vagues han acabat sense acord.

Tancaments patronals

Enguany no s’ha registrat cap tancament patronal a Catalunya.

4.5.2. Expedients de regulació d’ocupació

En aquest apartat es fa una anàlisi dels expedients de regulació d’ocupació, de les per-
sones treballadores afectades per aquests, dels motius que han originat els expedients, així 
com dels sectors d’activitat econòmica i de l’àmbit territorial en el qual s’han produït. Les 
dades que fan referència al sector d’activitat o a la divisió econòmica, a partir de l’any 2009, 
segueixen la classificació CNAE 2009. La font d’informació és el full estadístic que, per a 
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cada expedient de regulació d’ocupació acabat, s’emplena en els Serveis Territorials o en la 
Direcció General de Relacions Laborals del Departament de Treball i en la Direcció General 
del Ministeri de Treball i Immigració. Les dades només inclouen els expedients resolts pels 
òrgans de resolució que depenen del Departament de Treball. D’altra banda, les dades que es 
presenten es refereixen únicament als expedients de regulació resolts en primera instància, 
és a dir, no s’hi inclou la informació dels expedients resolts per recurs. Les dades tampoc in-
clouen els expedients de regulació d’ocupació resolts per la Direcció General de Treball del 
Ministeri de Treball i Immigració. 

Segons aquestes dades i en el context de recessió econòmica, enguany s’ha produït un 
increment molt significatiu respecte de l’any anterior, tant del nombre d’expedients com del 
nombre de persones treballadores afectades per aquests. Així doncs, els expedients de regu-
lació d’ocupació han augmentat el 422,2% i, pel que fa al nombre de persones treballadores 
afectades, s’ha produït un increment del 230,9%.

Enguany s’han tramitat 3.901 expedients de regulació d’ocupació, els quals han afectat 
138.183 persones treballadores. D’aquests expedients, l’autoritat laboral n’ha autoritzat 3.565, 
els quals han afectat 131.350 persones treballadores.

Dels 3.565 expedients autoritzats, el 96,1% han estat pactats entre els representants de 
l’empresa i els representants dels treballadors.

Pel que fa als expedients no pactats, enguany n’hi ha hagut 140, els quals han afectat 
14.174 persones treballadores.

Quant als efectes dels expedients, tal com es pot observar en el gràfic següent, s’ha produït 
un increment notable tant pel que fa a l’extinció i suspensió del contracte com a la reducció de 
la jornada. Els efectes que han tingut un increment més significatiu respecte de l’any 2008 són 
la reducció de la jornada (el 885,7% més respecte de l’any anterior) i la suspensió del contrac-
te (el 747,4% més que l’any anterior). També s’ha produït un increment dels expedients que 
tenen l’efecte d’extinció del contracte, el qual ha estat del 85,1% respecte de l’any anterior.
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GRÀFIC III-34. NOMBRE D’EXPEDIENTS SEGONS ELS EFECTES. 
CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: nombre d’expedients.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Pel que fa als expedients pactats, l’any 2009 s’ha produït un increment tant dels expedi-
ents que autoritzen l’extinció i la suspensió del contracte com dels expedients que autoritzen 
la reducció de la jornada, així com pel que fa al nombre de persones treballadores afectades 
per aquests expedients. 

Com es pot observar a la taula següent, els expedients que autoritzen la suspensió del con-
tracte són els que tenen un pes més elevat, ja que representen el 68,1% del total d’expedients 
pactats. Els que autoritzen l’extinció del contracte representen el 16,2% del total d’expedients 
pactats i, per acabar, els expedients que autoritzen la reducció de la jornada tenen un pes del 
15,7% en el total d’expedients pactats. Aquest punt representa un canvi de tendència respec-
te de l’any 2008, en què els expedients que autoritzaven l’extinció del contracte eren els que 
tenien més pes (el 49,5% del total d’expedients pactats).

En comparació amb l’any 2008, tal com s’ha comentat anteriorment, es produeix un aug-
ment tant dels expedients pactats com de les persones treballadores afectades. Els expedients 
que han tingut un increment més rellevant són els que autoritzen la reducció de la jornada, 
ja que n’hi ha hagut el 915,1% més que l’any anterior. Pel que fa al nombre de treballadors 
afectats, destaca l’increment que hi ha hagut en el cas dels expedients que autoritzen la sus-
pensió del contracte ja que ha estat del 598,7% respecte de l’any 2008.
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De l’anàlisi de les persones afectades pels expedients de regulació d’ocupació, s’observa 
que el 74,5% són homes i la resta, el 25,5%, són dones.

TAULA III-42. NOMBRE D’EXPEDIENTS I PERSONES TREBALLADORES 
AFECTADES SEGONS ELS EFECTES I EL TIPUS D’EXPEDIENT.  

CATALUNYA, 2009

Unitats: nombre d’expedients i persones treballadores.

Pactats

Total Extinció contracte Reducció jornada Suspensió contracte

Expedients 3.425 555 538 2.332

Treballadors afectats 117.176 13.011 5.052 99.113

 Homes 86.560 8.858 3.676 74.026

 Dones 30.616 4.153 1.376 25.087

No pactats

Total Extinció contracte Reducció jornada Suspensió contracte

Expedients 140 43 14 83

Treballadors afectats 14.174 1.402 164 12.608

 Homes 11.266 948 105 10.213

 Dones 2.908 454 59 2.395

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Segons els motius que s’han al·legat per presentar els expedients de regulació d’ocupació 
autoritzats, respecte al nombre de persones treballadores afectades, en el 70,9% dels casos 
s’al·leguen causes de producció, la qual cosa podria ser conseqüència del context de crisi 
econòmica. En el 20,3% dels casos s’al·lega l’aplicació de mesures econòmiques; en el 3,5% 
dels casos s’al·leguen causes organitzatives; en el 3% dels casos s’al·lega la restricció de la 
demanda o del consum, i en l’1,2% dels casos el motiu és la manca de productivitat. La resta 
de motius al·legats (problemes de tresoreria o finançament; causes tècniques o tecnològiques; 
força major; fallida, suspensió de pagaments o deutes) tenen un pes inferior a l’1%.

En relació amb les causes al·legades durant l’any 2008, s’observa un increment significa-
tiu de les causes derivades de la producció, atès que hi ha hagut un augment del 503,3% del 
nombre de treballadors afectats.

Pel que fa a les persones treballadores afectades pels expedients autoritzats segons el sector 
d’activitat econòmica, es manté la tendència de l’any anterior. Així doncs, els treballadors que 
tenen un percentatge més elevat respecte del total de treballadors (84,4%) pertanyen al sector 
industrial. El 12,7% de les persones treballadores pertanyen al sector dels serveis, el 2,9% al 
sector de la construcció i, finalment, el 0,1% pertanyen al sector de l’agricultura.
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Tal com es pot observar a la taula següent, pel que fa a les persones treballadores afecta-
des pels expedients que han autoritzat la suspensió del contracte, el 86,5% pertanyen al sector 
de la indústria, el 2% al sector de la construcció, l’11,5% pertanyen al sector dels serveis i el 
0,1% al sector de l’agricultura. Quant a les persones treballadores afectades pels expedients 
que han autoritzat la reducció de la jornada, el 69,4% pertanyen al sector industrial, el 4% 
al sector de la construcció, el 26,5% al sector serveis i el 0,1% al sector de l’agricultura. Per 
acabar, pel que fa a les persones treballadores afectades per expedients que autoritzen l’ex-
tinció del contracte de treball, el 73,7% pertanyen al sector industrial; el 9,2%, al sector de la 
construcció; el 17%, al sector serveis, i el 0,1%, al sector de l’agricultura.

TAULA III-43. NOMBRE DE PERSONES TREBALLADORES AFECTADES 
SEGONS L’EFECTE, PER SECTOR D’ACTIVITAT ECONÒMICA

Unitats: nombre de persones treballadores afectades.

Efecte

Sector econòmic Suspensió Reducció Extinció

Agricultura 63 3 14

Indústria 96.626 3.621 10.629

Construcció 2.221 211 1.320

Serveis 12.811 1.381 2.450

Total 111.721 5.216 14.413

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

En el sector de la indústria, el nombre més elevat d’extincions de contracte ha tingut lloc 
en el sector dels vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, amb 2.194 persones treballadores 
afectades. En aquest sector, s’ha produït un augment respecte de l’any anterior, en què hi va 
haver 647 treballadors afectats per extincions de contracte. Altres sectors amb més nombre 
de persones treballadores afectades han estat el de les indústries tèxtils, amb 2.254 persones; 
el sector del cautxú i plàstic, amb 1.498 treballadors afectats, i el sector d’activitats especia-
litzades en la construcció, amb 794 persones treballadores afectades.

Quant a l’àmbit territorial al qual pertanyen les persones treballadores afectades pels ex-
pedients de regulació d’ocupació autoritzats, el 84,7% pertanyen a la província de Barcelona; 
el 4,9%, a Girona; el 9,1%, a Tarragona, i l’1,3%, a Lleida.

4.5.3. Empreses sotmeses al procediment concursal

Segons les dades facilitades per l’INE l’any 2009, a Catalunya hi ha hagut 1.233 empreses 
sotmeses al procediment concursal i al conjunt d’Espanya les empreses concursades han estat 
4.984. Seguint la tendència de l’any anterior, es constata un augment de les empreses sotme-
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ses a procediment concursal, tant a Catalunya com a escala estatal. Així doncs, en el cas de 
Catalunya, l’increment és del 97,1% i, en el cas d’Espanya, del 104,1%.

Pel que fa a la naturalesa jurídica de les empreses concursades a Catalunya, la majoria, 
és a dir, el 72,4%, són societats de responsabilitat limitada, el 22,5% són societats anònimes 
i el 4,5% són persones físiques amb activitat empresarial. Hi ha 180 empreses sense activitat 
empresarial que han estat sotmeses al procediment concursal. La resta, set empreses, no es-
tan classificades en cap d’aquestes categories. Respecte de l’any 2008, la forma jurídica que 
ha tingut un increment més notable han estat les persones físiques amb activitat empresarial 
(180%). Pel que fa a les persones físiques sense activitat empresarial, han augmentat el 130% 
respecte de l’any anterior. Quant a les societats de responsabilitat limitada i a les societats 
anònimes, s’ha produït un increment del 105,8% i del 92,4%, respectivament. 

Amb referència a l’activitat econòmica principal de l’empresa, cal destacar les empreses 
del sector de la construcció (358 empreses concursades). D’aquestes, 240 tenen com a activi-
tat econòmica principal l’edificació i la promoció immobiliària. D’altra banda, 211 empreses 
tenen com a activitat econòmica principal el comerç a l’engròs i 164 empreses pertanyen al 
sector industrial, concretament, als béns intermedis. 84 empreses tenen com a activitat prin-
cipal els béns de capital i 75 empreses, els béns de consum. Pel que fa a les empreses que 
centren la seva activitat en els béns de consum duradors, n’hi ha 20 que han estat sotmeses al 
procediment concursal. 42 empreses tenen com a activitat econòmica principal les activitats 
professionals; 39, el transport i emmagatzematge; 39, les activitats administratives i serveis 
auxiliars; 22, la informació i les comunicacions; 32, les immobiliàries financeres i asseguran-
ces; 18, l’hostaleria; 12, el comerç al detall i vehicles, i 2 l’energia. D’altra banda, hi ha 74 
empreses sense classificar.

Quant a la grandària de l’empresa, 383 empreses tenen fins a 5 persones assalariades; 472 
empreses en tenen de 6 a 19; 220 empreses en tenen de 20 a 49; 50 empreses, de 50 a 99, i 34 
empreses tenen més de 100 persones assalariades. El nombre de persones assalariades de les 
74 empreses restants no s’ha classificat. 

Per acabar, si s’analitzen les empreses sotmeses a procediment concursal per tram de vo-
lum de negoci, s’observa que en 755 empreses el volum de negoci és de menys de dos milions 
d’euros; en 236 empreses és de 2 a 5 milions d’euros; en 82 empreses el volum de negoci és 
de 5 a 10 milions d’euros, i, finalment, en 86 empreses és de més de 10 milions d’euros. Les 
74 empreses restants no estan classificades per tram de volum de negoci.
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4.5.4. Solució extrajudicial de conflictes

4.5.4.1. Conciliacions individuals i col·lectives

Les dades sobre conciliacions individuals i col·lectives s’obtenen dels fulls estadístics que 
els serveis territorials emplenen mensualment. Aquests fulls es depuren al Servei d’Estudis i 
Estadístiques del Gabinet Tècnic i, posteriorment, s’elaboren les estadístiques corresponents.

Pel que fa a les conciliacions individuals, enguany n’hi ha hagut 113.179, la qual cosa 
representa un augment del 33,1% respecte de l’any 2008, en què també es va observar una 
tendència a l’alça.

Els motius per presentar les conciliacions es classifiquen en: acomiadaments, sancions, 
reclamacions de quantitat i motius diversos. Pel que fa al nombre de conciliacions segons els 
motius, s’ha produït un increment respecte de l’any 2008 quant als quatre motius esmentats. 
Les conciliacions per acomiadament han augmentat el 26,2% respecte de l’any anterior; les 
conciliacions per sancions s’han incrementat el 22,8%; les conciliacions per reclamacions de 
quantitat han augmentat el 34% i, finalment, respecte de les conciliacions per motius diversos, 
s’ha produït un increment del 78,4%.

En la taula següent es poden observar el nombre de conciliacions, segons els motius que 
les han provocat i la forma d’acabament, als anys 2008 i 2009.
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TAULA III-44. NOMBRE DE CONCILIACIONS INDIVIDUALS SEGONS ELS 
MOTIUS I LA FORMA D’ACABAMENT. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: nombre de conciliacions individuals.

Acomiadaments Sancions

2008 2009 2008 2009

Amb avinença 16.671 18.206 238 275

Sense avinença 8.594 13.361 1.172 1.516

Sense efectes 11.222 14.795 793 952

No presentades 1.562 1.833 121 135

Desistides 920 979 94 92

TOTAL 38.969 49.174 2.418 2.970

Reclamacions de quantitat Diversos

2008 2009 2008 2009

Amb avinença 2.848 4.414 575 685

Sense avinença 14.132 14.238 2.571 4.662

Sense efectes 17.958 28.796 2.068 4.186

No presentades 1.881 2.237 388 463

Desistides 1.097 1.124 130 230

TOTAL 37.916 50.809 5.732 10.226

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Amb referència a la forma d’acabament de les conciliacions, seguint la tendència de l’any 
anterior, el percentatge més elevat sobre el total, el 43,1%, correspon a les conciliacions in-
tentades sense efecte, és a dir, aquelles que es produeixen quan no apareix la part o les parts 
demandades. El 29,8% de les conciliacions individuals acaben sense avinença i el 20,8% amb 
avinença. El 4,6% de les conciliacions no han estat presentades, és a dir, una vegada citades 
les parts, la part promotora no ha comparegut a l’acte. Per acabar, el 2,1% de les conciliacions 
han estat desistides per la part promotora.

Quant a les conciliacions individuals per acomiadament, el 37% acaben amb avinença, la 
qual cosa representa un decrement de 5,7 punts percentuals respecte de l’any anterior. Enguany 
destaca un increment del 55,5% de les conciliacions individuals sense avinença, respecte de 
l’any 2008. De les conciliacions per sancions, el 51% acaben sense avinença. Pel que fa a les 
conciliacions individuals per reclamacions de quantitat, la majoria, és a dir, el 56,7% acaben 
sense efectes. Tant pel que fa a les conciliacions per acomiadament com per sancions o per 
reclamacions de quantitat, s’observa un increment respecte de l’any anterior de les concili-
acions acabades sense efectes. Aquest increment és del 31,8% pel que fa a les conciliacions 
per acomiadament, del 20% pel que fa a les conciliacions per sancions i del 60,3% respecte 
de les conciliacions per reclamacions de quantitat.
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Segons el sector d’activitat econòmica al qual pertany la persona treballadora afectada per 
la conciliació, es pot assenyalar que en la majoria de conciliacions, 45.565, l’empresa pertany 
al sector dels serveis. En 28.196 conciliacions l’empresa pertany al sector de la indústria; en 
18.949 conciliacions l’empresa pertany al sector de la construcció i en 619 conciliacions l’em-
presa pertany al sector de l’agricultura. En 19.850 conciliacions no consta el sector al qual 
pertanyen les empreses. Si s’analitzen les conciliacions individuals per divisió econòmica, 
segons la CCAE 2009, en el sector de la indústria destaquen les activitats especialitzades de 
la construcció (11.986 conciliacions), la indústria metal·lúrgica (10.327 conciliacions). Quant 
al sector serveis, destaquen les activitats relacionades amb l’ocupació (10.373 conciliacions).

En relació amb les quantitats acordades en les conciliacions individuals, l’any 2009 s’ha 
produït un increment del 14,7% respecte de les quantitats acordades l’any 2008. Si es desa-
greguen les dades segons el motiu de la conciliació, tal com es pot observar a la taula següent, 
les conciliacions per acomiadament són aquelles en què s’acorda una quantitat més elevada. 
Enguany s’ha produït un increment del 15,6% pel que fa a les quanties acordades en les con-
ciliacions per acomiadament, respecte de l’any 2008. No obstant això, es pot observar un de-
crement significatiu pel que fa a les quantitats acordades per les conciliacions per sancions. 
Així doncs, l’any 2009 les quanties acordades han baixat el 81% respecte de l’any anterior. 
S’ha produït un augment del 58,6% de les quanties acordades per reclamacions de quantitat. 
Per acabar, s’ha produït un decrement del 39,8% pel que fa a les quantitats acordades per 
motius diversos.

Segons la demarcació territorial on es produeix la conciliació, quant a les quanties acor-
dades en conciliacions per acomiadament, augmenten significativament a Tarragona, respecte 
de l’any 2008. Aquest augment es tradueix en un 175%. A Barcelona i a Lleida també es pro-
dueix un increment d’aquestes quanties, del 12% i del 5,3%, respectivament. Pel que fa a les 
conciliacions per sancions, l’any 2009 han disminuït les quanties en totes les demarcacions 
territorials. Així doncs, a Barcelona s’ha produït un decrement del 63,4% i a Girona, Lleida 
i Tarragona s’ha produït un decrement del 100%, atès que no s’ha pactat cap quantitat. Amb 
referència a les quantitats acordades en conciliacions per reclamacions de quantitat, han aug-
mentat a Barcelona, Lleida i Tarragona. A Tarragona han tingut un increment molt significa-
tiu, el qual representa el 1.136,5% respecte de l’any 2008. En el cas de Barcelona i Lleida, 
l’augment és del 12,3% i del 656,7%, respectivament. En canvi, a Girona, es produeix un de-
crement del 55,3% de les quantitats acordades.
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TAULA III-45. QUANTITATS ACORDADES PER MOTIU DE LA 
CONCILIACIÓ I DEMARCACIÓ TERRITORIAL

Unitats: euros.

Acomiadaments Sancions

2008 2009 2008 2009

Barcelona 669.080.071,3 749.290.946,9 24.077,7 8.813,8

Girona 11.643.555,0 10.910.501,4 2.208,7 0,0

Lleida 5.114.669,3 5.388.000,0 16.309,0 0,0

Tarragona 16.965.896,1 46.654.754,7 3.800,0 0,0

Catalunya 702.804.191,8 812.244.203,0 46.395,4 8.813,8

Reclamació de quantitats Diversos 

2008 2009 2008 2009

Barcelona 6.824.981,4 7.666.968,1 15.776.463,5 9.495.471,0

Girona 243.572,9 108.830,8 235.078,3 132.495,7

Lleida 15.365,9 190.001,5 162.285,2 39.939,9

Tarragona 547.041,2 4.139.604,6 478.884,0 358.256,4

Catalunya 7.630.961,4 12.105.405,0 16.652.711,1 10.026.163,0

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Pel que fa a les conciliacions individuals per motiu d’acomiadament, cal assenyalar que, 
de les 49.174 conciliacions, el 36,2%, és a dir, 17.824 conciliacions, s’han convertit en aco-
miadaments efectius en el mateix acte de conciliació. Segons l’àmbit territorial, Barcelona 
és la província amb més acomiadaments efectius (15.927), seguint la tendència de l’any an-
terior. A Tarragona, els acomiadaments efectius han estat 867; a Girona, 729, i a Lleida, 301.

Si s’analitzen els acomiadaments efectius per sectors, es pot observar que el sector de la 
indústria és el que en té un nombre més elevat (6.389). No obstant això, s’ha produït un de-
crement del 8,8% respecte de l’any 2008. En el sector dels serveis hi ha hagut 6.196 acomi-
adaments efectius, la qual cosa representa un decrement del 6,5% respecte de l’any anterior. 
En el sector de la construcció hi ha hagut 1.117 acomiadaments efectius, el 27,9% menys 
que l’any anterior. Finalment, pel que fa al sector de l’agricultura, enguany hi ha hagut 66 
acomiadaments efectius, el 23,2 menys que l’any 2008. Durant l’any 2009 hi ha hagut 4.056 
acomiadaments efectius, dels quals no consta el sector al qual pertanyen.

Quant als subsectors d’activitat on s’han produït els acomiadaments efectius, els que n’han 
tingut un nombre més elevat són els següents: el 8,5%, 1.513 acomiadaments, pertanyen al 
sector de la metal·lúrgia; el 7,8% dels acomiadaments, 1.389, pertanyen a activitats relacio-
nades amb l’ocupació, i el 6%, 1.067 acomiadaments, pertanyen a les indústries químiques.
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Contràriament a la tendència observada els anys anteriors, l’any 2009 es produeix un in-
crement, pel que fa als acomiadaments efectius, la qual cosa es podria atribuir a la conjuntu-
ra econòmica. Així doncs, enguany s’ha produït un augment del 10,1% dels acomiadaments 
efectius respecte de l’any 2008. Aquesta dada produeix un punt d’inflexió en la tendència a 
la baixa observada des de l’any 2005.

Amb referència a les conciliacions col·lectives dutes a terme a Catalunya l’any 2009, 
n’hi ha hagut 202, el 22,4% més que l’any 2008. Aquest augment també canvia la tendència 
observada l’any anterior, en què s’assenyalava un decrement del nombre de conciliacions 
col·lectives respecte de l’any 2007. Pel que fa al nombre d’empreses i persones treballadores 
afectades, també s’ha produït un increment respecte de l’any 2008. Aquest és del 27,9% pel 
que fa a les empreses afectades i del 41,9% pel que fa a les persones treballadores afectades.

TAULA III-46. CONCILIACIONS COL·LECTIVES EN VIA ADMINISTRATIVA 
I EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AFECTADES SEGONS EL 

RESULTAT DE LA CONCILIACIÓ. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: nombre de conciliacions, empreses i persones treballadores.

Conciliacions Empreses Treballadors

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Amb avinença 16 18 18 18 6.062 5.624

Sense avinença 119 146 123 158 47.948 69.472

Intentades sense efectes 20 27 20 26 5.231 6.912

No presentats a la conciliació 1 4 1 5 50 1.680

Desistides i altres 9 7 10 13 2.397 3.866

TOTAL 165 202 172 220 61.688 87.554

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Quant a la forma d’acabament de les conciliacions col·lectives, tal com es pot observar a 
la taula anterior, la majoria, és a dir, el 72,3% acaben sense avinença entre les parts. Quant 
a les empreses i persones treballadores afectades per les conciliacions col·lectives, les que 
tenen més pes respecte del total són les afectades per conciliacions sense avinença. Respec-
te de l’any 2008, s’ha produït un increment tant pel que fa al nombre de conciliacions sense 
avinença com al nombre d’empreses i persones treballadores afectades per aquestes. L’incre-
ment és del 22,7% pel que fa al nombre de conciliacions, del 30% pel que fa a les empreses 
afectades i del 32,1% respecte de les persones treballadores afectades.

Segons l’àmbit territorial de les conciliacions col·lectives, el 83,2% s’han dut a terme a 
Barcelona; el 8,9%, a Tarragona; el 5,4%, a Girona, i la resta, el 2,5%, a Lleida. Quant a les 
empreses i persones treballadores afectades per les conciliacions, a Barcelona han afectat 185 
empreses i 780.847 persones treballadores; a Girona han afectat 11 empreses i 1.792 persones 
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treballadores; a Lleida, 5 empreses i 382 persones treballadores, i, per acabar, a Tarragona han 
afectat 19 empreses i 6.533 persones treballadores. En comparació amb l’any 2008, destaca 
un increment del nombre de conciliacions i empreses i treballadors afectats a la província de 
Barcelona. Així doncs, enguany hi ha hagut 42 conciliacions més a Barcelona, 55 empreses 
afectades més i 24.741 persones treballadores afectades més.

4.5.4.2. Mediacions

A Catalunya, com es pot observar a la taula següent, l’any 2009 hi ha hagut 553 mediaci-
ons, la qual cosa representa un augment del 4,7% respecte de l’any anterior.

Pel que fa als tipus de conflictes que han originat les mediacions, la majoria, és a dir, el 
51,4% de les mediacions s’han dut a terme com a conseqüència de la convocatòria d’una vaga. 
El 32,9% de les mediacions s’han fet com a conseqüència d’un conflicte col·lectiu i el 15,7% 
restant han tingut lloc a causa d’altres tipus de conflictes laborals. Respecte de l’any 2008, 
s’ha produït un augment del 6,7% de les mediacions originades per vagues i del 17,4% pel 
que fa a les mediacions causades per conflictes col·lectius. En canvi, s’han reduït el 18,7% el 
nombre de mediacions causades per altres tipus de conflictes laborals.

TAULA III-47. MEDIACIONS DUTES A TERME PER L’AUTORITAT LABORAL 
CATALANA SEGONS EL TIPUS DE CONFLICTE I L’ÒRGAN MEDIADOR. 

CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: nombre de mediacions.

Vagues Conflictes col·lectius Altres tipus Total

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Direcció General de 
Relacions Laborals 75 62 10 11 15 7 100 80

Serveis territorials de 
Barcelona 140 174 112 136 57 37 309 347

Serveis territorials de 
Girona 9 17 12 10 29 26 50 53

Serveis territorials de 
Lleida 2 3 6 6 0 0 8 9

Serveis territorials de 
Tarragona 33 20 15 18 6 15 54 53

Serveis territorials de 
Terres de l’Ebre 7 8 0 1 0 2 7 11

TOTAL 266 284 155 182 107 87 528 553

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.
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De les mediacions que han tingut lloc als serveis territorials, tal com succeïa els anys an-
teriors, Barcelona és la que té un pes més elevat, que representa el 62,7% respecte del total de 
les mediacions. A Girona s’han dut a terme el 9,6% de les mediacions; a Tarragona, el 9,6%; 
a Lleida, l’1,6%, i a les Terres de l’Ebre, el 2%. El 14,5% de les mediacions les ha dut a ter-
me l’autoritat laboral d’àmbit autonòmic. Respecte de l’any 2008, s’ha produït un augment 
de les mediacions dels serveis territorials de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres 
de l’Ebre. L’augment més significatiu ha estat el de Barcelona ja que enguany s’hi han fet 30 
mediacions més que l’any anterior. Pel que fa a les mediacions dutes a terme per l’autoritat 
laboral, enguany n’hi ha hagut 20 menys que l’any anterior.

4.5.4.3. Activitat del Tribunal Laboral de Catalunya

En aquest apartat s’analitza l’activitat duta a terme pel Tribunal Laboral de Catalunya (en 
endavant, TLC), mecanisme per a la solució extrajudicial de conflictes laborals.

Segons les dades d’informació estadística anual que publica el TLC, l’any 2009 el TLC ha 
tramitat 995 expedients, els quals han afectat 1.363 empreses i 275.704 persones treballadores. 
Respecte de l’any 2008, i seguint la tendència dels anys anteriors, el nombre d’expedients ha 
augmentat el 7,7%. Pel que fa a les empreses i treballadors afectats, l’any 2009 s’ha produït 
un decrement del 14,9% de les empreses respecte de l’any 2008. En canvi, el percentatge de 
persones afectades pels expedients ha augmentat el 83,2% respecte de l’any anterior.

L’activitat del TLC es tradueix en arbitratges i conciliacions. L’any 2009 hi ha hagut 17 
arbitratges, els quals representen l’1,7% de la totalitat d’expedients presentats, i 978 conci-
liacions, les quals signifiquen el 98,3% restant dels expedients. El nombre d’arbitratges ha 
implicat un decrement del 34,6% respecte de l’any 2008. En canvi, pel que fa a les concilia-
cions, s’ha produït un increment interanual del 8,9%.

Pel que fa al nombre d’empreses i persones treballadores afectades, s’observa un decre-
ment en el cas dels arbitratges i un augment en el cas de les conciliacions.

Així doncs, els 17 arbitratges de l’any 2009 han afectat el mateix nombre d’empreses, és a 
dir, 17 (el 34,6% menys respecte de l’any anterior). Enguany els arbitratges han afectat 1.654 
persones treballadores, la qual cosa representa un decrement del 59,6% respecte de l’any 2008.

Les 978 conciliacions que s’han dut a terme durant l’any 2009 han afectat 1.346 empre-
ses, el 16% més que l’any 2008. Quant a les persones treballadores afectades, enguany n’hi 
ha hagut 274.050, la qual cosa representa un augment del 87,2% respecte de l’any anterior. 
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Del total de les conciliacions, 783 han estat col·lectives i 195 han estat individuals. De 
les conciliacions individuals, 51 han estat tramitades pel Tribunal TRADE de Catalunya. Pel 
que fa a les conciliacions col·lectives, 52 s’han tramitat perquè hi havia una vaga. El 47,3% 
d’aquestes conciliacions han acabat amb avinença i s’han desconvocat.

GRÀFIC III-35. ACTIVITAT DEL TRIBUNAL LABORAL DE 
CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: nombre d’arbitratges i conciliacions.

 Font: elaboració pròpia a partir de les dades del TLC.

Amb referència al resultat de les conciliacions, el 81,9% han estat tramitacions efectives. 
D’aquestes, el 48,7% han acabat amb avinença, l’1,5% han acabat amb avinença parcial i el 
49,8% han acabat sense avinença. El 18,1% de les conciliacions han estat tramitacions no 
efectives. El 74,6% d’aquestes s’han intentat sense efecte, el 13% s’han desistit i el 12,4% 
han estat arxivades.

Tal com s’ha esmentat anteriorment, les conciliacions poder ser col·lectives o individuals. 
Pel que fa a les col·lectives, el 84% han estat tramitacions efectives i, la resta, el 16%, trami-
tacions no efectives. Dins de les tramitacions efectives, el 47,6% han estat amb acord, l’1,7% 
amb acord parcial i el 50,8% han estat sense acord. Quant a les tramitacions no efectives, el 
74,4% han estat intentades sense efecte, el 17,6% desistides i el 8% arxivades. 
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De les 783 conciliacions col·lectives, el 7,4% han estat amb vaga i, la resta, el 92,6%, 
sense vaga. De les conciliacions amb vaga, el 73% han estat tramitacions efectives. De les 
conciliacions sense vaga, el 84,8% no han estat efectives.

Quant a les conciliacions individuals, el 73,3% han estat tramitacions efectives, de les quals 
el 53,8% han estat amb acord, el 0,7% amb acord parcial i el 45,4% sense acord. Pel que fa 
a les tramitacions no efectives (que representen el 26,7% de les conciliacions individuals), el 
75% han estat intentades sense efecte, l’1,9% han estat desistides i el 12% han estat arxivades.

De les 195 conciliacions individuals, el 26,1% han estat tramitades pel Tribunal TRADE. 
D’aquestes, el 66,6% han estat tramitacions efectives: el 17,6% amb acord i el 82,4% sense 
acord. El 33,4% han estat tramitacions no efectives. D’aquestes, el 70,6% han estat intentades 
sense efecte i el 29,4%, arxivades.

En el gràfic següent es pot observar el resultat de les conciliacions realitzades pel TLC i el 
percentatge que aquest representa sobre el total de conciliacions de l’any 2009, en comparació 
amb les de l’any 2008. A diferència de la tendència observada l’any anterior, enguany es cons-
tata un decrement de les conciliacions amb acord i un augment de les conciliacions sense acord.

GRÀFIC III-36. RESULTATS DE LES CONCILIACIONS REALITZADES 
PEL TLC, 2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del TLC.
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Segons l’àmbit territorial, tal com es pot veure a la taula següent, i com succeïa l’any ante-
rior, Barcelona és la província amb un nombre més elevat d’expedients, atès que s’hi produeix 
el 86% de l’activitat del TLC. En segon lloc, la província de Girona té el 7% de la totalitat 
dels expedients, Tarragona en té el 5,5% i Lleida, l’1,4%. Si s’analitzen els procediments per 
comarques, es pot observar que el Barcelonès (38,1%), el Vallès Occidental (17%) i el Baix 
Llobregat (12,6%) són les que en tenen un nombre més elevat.

TAULA III-48. EXPEDIENTS, EMPRESES I PERSONES TREBALLADORES 
AFECTADES PER L’ACTIVITAT DEL TLC PER ÀMBIT TERRITORIAL

Unitats: nombre d’expedients, empreses i persones treballadores.

Barcelona Girona Lleida Tarragona

Expedients 856 70 14 55

Empreses afectades 1.059 72 15 217

Treballadors afectats 253.781 8.186 1.307 12.430

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del TLC.

La classificació dels procediments per temes indica que, seguint la tendència de l’any 
anterior, la majoria de conflictes, és a dir, el 24,3% han sorgit per temes salarials. El 16,1% 
s’han produït per divergències en matèria de jornada, calendari o vacances. L’11,8% dels ca-
sos han sorgit per incompliment del conveni col·lectiu, acord o pacte, el 4,22% a causa de la 
reivindicació dels drets sindicals, el 3,9% amb motiu d’una vaga, el 3,7% per discrepàncies 
en matèria de categoria professional i el 2,8% per extinció del contracte via TRADE.

Pel que fa als sectors econòmics a què pertanyen les empreses afectades pels procediments, 
cal destacar que el que en té un nombre més elevat és el del metall (28,5%). El segueixen els 
sectors dels transports (12,7%), la sanitat (10,4%), les indústries químiques (8,2%) i el comerç 
(6,3%). Aquests sectors coincideixen amb els de l’any 2008.

Per acabar, segons l’anàlisi dels procediments per grandària de les empreses afectades, cal 
indicar que, de la mateixa manera que l’any anterior, les empreses amb menys de 50 persones 
treballadores són les que tenen un nombre més elevat de procediments tramitats (31,8%). Les 
empreses de 50 a 100 treballadors han tramitat el 24,8% dels expedients; les de 101 a 250 per-
sones treballadores, el 21,2%; les de 251 a 500 treballadors, l’11,3% i, finalment, les empreses 
amb més de 500 persones treballadores han tramitat el 10,3% dels expedients.
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5.  SEGURETAT I SALUT LABORAL

5.1. NOVETATS NORMATIVES

En l’àmbit comunitari s’han codificat dues normes, amb l’objectiu de compilar les disposi-
cions vigents i incorporar les modificacions existents. En primer lloc, s’ha aprovat la Directiva 
2009/104/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa a les 
disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels 
equips de treball.125 Aquesta directiva ha estat objecte de dictamen per part del CESE,126 el 
qual fa una valoració positiva de la proposta, atès que aquesta es limita a codificar les normes 
vigents sense plantejar cap problemàtica de fons. En segon lloc, s’aprova la Directiva 2009/148/
CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, sobre la protecció dels 
treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a l’amiant durant el treball.127 La 
present directiva no obsta que els estats membres puguin aplicar o introduir disposicions nor-
matives que garanteixin una protecció més completa dels treballadors i treballadores, espe-
cialment pel que fa a la substitució de l’amiant per productes menys perillosos. Aquesta di-
rectiva també ha estat dictaminada pel CESE,128 el qual en fa una valoració general positiva.

En l’àmbit estatal, s’ha aprovat l’Ordre TIN/442/2009, de 24 de febrer, per la qual es mo-
difica l’Ordre TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la qual es regulen les activitats preven-
tives en l’àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació per a la Prevenció de 
Riscos Laborals.129 Mitjançant aquesta ordre s’afegeix un nou apartat a l’article 8 de l’Ordre 
TAS/3623/2006,130 de 28 de novembre, per la qual es regulen les activitats preventives en 
l’àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos 
Laborals, en relació amb les aportacions addicionals a l’esmentada Fundació segons el que 
preveu l’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball 2007-2012, i amb la finalitat 
que aquestes aportacions puguin ser objecte de consideració per part de la Secretaria d’Estat 
de la Seguretat Social per tal de poder-ne establir l’import anual. D’aquesta manera, s’asse-
nyala que, amb càrrec al 80% de l’excés d’excedents de la gestió de les contingències profes-
sionals generat per les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat 
Social, es podran realitzar aportacions addicionals a la Fundació per finançar els programes 
sectorials i territorials destinats a afavorir la promoció de la seguretat i la salut dels treballa-

125. DOUE L260, de 03.10.2009.
126. DOUE C100, de 30.04.2009.
127. DOUE L330, de 16.12.2009.
128. DOUE C306, de 16.12.2009.
129. BOE núm. 51, de 28.02.2009.
130. BOE núm. 285, de 29.11.2006.
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dors i treballadores a les empreses i enfortir el paper dels interlocutors socials i la implicació 
d’empresaris i treballadors en la seva millora, segons el que preveu l’Estratègia de seguretat 
i salut 2007-2012. A més, la quantia d’aquestes aportacions addicionals complementàries no 
computarà en el límit anual fixat a l’Ordre TAS/3623/2006 (vint-i-cinc milions d’euros), i serà 
establerta anualment per la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, tenint en compte l’excés 
d’excedents generat per les mútues durant l’últim exercici.

S’ha aprovat el Reial decret 330/2009, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial decret 
1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors 
enfront dels riscos derivats o que puguin derivar-se de l’exposició a vibracions mecàniques.131 
La present modificació afecta la disposició transitòria única del Reial decret 1311/2005132 i 
consisteix a ampliar el període per a l’acompliment de les obligacions previstes al Reial decret 
fins al 6 de juliol de 2010 i, en el cas particular dels equips utilitzats en els sectors agrícola i 
silvícola, fins al 6 de juliol de 2012, sempre que s’utilitzin equips de treball posats a dispo-
sició dels treballadors amb anterioritat al 6 de juliol de 2007 i que no permetin respectar els 
valors límit d’exposició.

Mitjançant el Reial decret 298/2009,133 de 6 de març, es modifica el Reial decret 39/1997,134 
pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, en relació amb l’aplicació de mesu-
res per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la dona embarassada, 
que hagi donat a llum o en període de lactància. A través de la modificació s’introdueixen dos 
annexos nous al Reglament dels serveis de prevenció. En primer lloc, l’annex VII, que inclou 
una llista no exhaustiva d’agents, procediments i condicions de treball que poden influir ne-
gativament en la salut de les treballadores embarassades o en període de lactància natural, del 
fetus o de l’infant durant el període de lactància natural, en qualsevol activitat susceptible de 
presentar un risc específic d’exposició. En segon lloc, s’hi afegeix l’annex VIII, el qual es-
tà dividit en dues parts. La part A inclou una llista no exhaustiva dels agents i condicions de 
treball respecte dels quals l’empresari, una vegada conegui l’embaràs, haurà d’impedir a la 
treballadora embarassada realitzar activitats que, d’acord amb l’avaluació de riscos, suposin 
un risc d’exposició a aquests, quan es posi en perill la seva seguretat o la seva salut o la del 
fetus. Endemés, la treballadora en període de lactància no podrà, en cap cas, realitzar activitats 
que, d’acord amb l’avaluació de riscos, suposin risc d’una exposició als agents o condicions 
de treball enumerats a la part B de l’annex. Aquesta modificació normativa no redueix el ni-
vell de protecció ja establert pel que fa a les treballadores embarassades i mares en període 
de lactància, sinó que pretén facilitar la realització de l’avaluació de riscos.

131. BOE núm. 73, de 26.03.2009.
132. BOE núm. 265, de 05.11.2005.
133. BOE núm. 73, de 26.03.2009.
134. BOE núm. 27, de 31.01.1997.
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L’Ordre TIN/971/2009,135 de 16 d’abril, estableix la compensació de despeses de transport 
en els casos d’assistència sanitària derivada de riscos professionals i de compareixences per 
a la realització d’exàmens o valoracions mèdiques ja que aquests aspectes no estaven previs-
tos en la normativa vigent. En aquest sentit, es considera que les despeses de desplaçament 
en què incorrin els beneficiaris de l’assistència sanitària derivada de riscos professionals els 
seran pagades per l’entitat gestora o mútua d’accidents de treball o malalties professionals de 
la Seguretat Social que, en cada cas, cobreixi aquests riscos. D’altra banda, es reconeix el dret 
dels treballadors a ser compensats per les despeses de transport que puguin originar-se com a 
conseqüència de les compareixences exigides per les entitats gestores o mútues d’accidents de 
treball i malalties professionals de la Seguretat Social per a la realització d’exàmens o valora-
cions mèdiques, en els processos derivats de contingències tant professionals com comunes.

Mitjançant la Resolució de 27 de maig de 2009, de la Direcció General d’Ordenació de 
la Seguretat Social,136 es dicten les instruccions en matèria de càlcul de capitals cost i sobre 
constitució per a les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat 
Social del capital cost corresponent a determinades prestacions derivades de malalties profes-
sionals. A través de la present resolució s’incorporen les modificacions que fa la Llei 51/2007, 
de pressupostos generals per a l’any 2008, al Text refós de la Llei general de Seguretat Social. 
En aquest sentit, es revisen els criteris per a la determinació per les entitats gestores de l’en-
titat responsable de les prestacions per malalties professionals.

Per acabar, cal esmentar la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses 
lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici.137 Pel que fa a la prevenció de riscos laborals, es modifica la Llei 31/1995, de pre-
venció de riscos laborals. En virtut de la Llei esmentada, es passa de 6 a 10 el nombre de tre-
balladors de les empreses en les quals l’empresari podrà assumir personalment la integració 
de l’activitat preventiva. No obstant això, s’hi afegeix que, per assumir aquestes funcions, 
l’empresari haurà de desenvolupar de forma habitual la seva activitat en el centre de treball. 
També s’estableix que la política en matèria de seguretat i salut en el treball tindrà en compte 
les necessitats i dificultats específiques de les petites i mitjanes empreses. Finalment, les en-
titats públiques o privades que pretenguin desenvolupar activitats formatives en matèria de 
prevenció de riscos laborals hauran d’acreditar la seva capacitat mitjançant una declaració 
responsable davant de l’autoritat laboral competent, sobre l’acompliment dels requisits que 
es determinin reglamentàriament.

En l’àmbit autonòmic, s’ha aprovat el Decret 10/2009, de 27 de gener, de creació del Re-
gistre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos 

135. BOE núm. 97, de 21.04.2009.
136. BOE núm. 140, de 10.06.2009.
137. BOE núm. 308, de 23.12.2009.
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laborals i del procediment per a la seva publicació,138 el qual ha estat objecte de dictamen 
per part del CTESC.139 L’objecte d’aquest decret és l’establiment del procediment pel qual 
es regirà a Catalunya la forma de donar publicitat a les sancions imposades per infraccions 
molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals, d’acord amb el Text refós de la Llei 
d’infraccions i sancions de l’ordre social, així com la creació del Registre de les empreses 
sancionades que siguin objecte de publicació.

Iniciatives públiques

En l’àmbit estatal, s’ha aprovat el Pla integrat d’actuació de la Inspecció de Treball i Segu-
retat Social per al 2009, el qual incorpora els plans i objectius que corresponen tant a compe-
tències pròpies de l’Administració general de l’Estat com a les comunitats autònomes, i altres 
en els quals les actuacions produeixen resultats que afecten a una o altra administració. El Pla 
té dos objectius estratègics. El primer és el de consolidar un doble equilibri. D’una banda, en 
relació amb el caràcter de l’activitat de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, de manera 
que més de la meitat d’aquesta activitat sigui planificada o proactiva i la part restant sigui re-
activa, amb una tendència a reduir al màxim l’activitat per iniciativa pròpia. D’altra banda, en 
el sentit d’assolir un equilibri entre les matèries de competència estatal i les de competència 
autonòmica i tenir en compte la distribució dels recursos humans existents. El segon objectiu 
estratègic és donar primacia a les actuacions d’impacte social i de qualitat, en especial, les 
novetats de caràcter legislatiu o els acords en el diàleg social, així com els procediments for-
malitzats que dotin de consistència el sistema.

Les actuacions del Pla s’agrupen en quatre àrees: prevenció de riscos laborals, ocupació 
i relacions laborals, Seguretat Social i economia irregular i treball d’estrangers. A l’àrea de 
prevenció de riscos laborals està previst donar una atenció preferent als objectius, prioritats 
i línies d’actuació marcats a l’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball, particu-
larment les condicions de seguretat al sector de la construcció, atesa la rellevància de la si-
nistralitat en aquest sector (en especial, la de caràcter greu). També es manté la programació 
d’actuacions inspectores sobre les entitats encarregades del suport i l’assessorament a les 
empreses en matèria de prevenció de riscos laborals i empreses auditores, per tal de garantir 
el compliment per part d’aquestes de les seves funcions i obligacions de manera adequada. 
D’altra banda, es dóna rellevància a les campanyes relacionades amb les empreses de més 
sinistralitat, tant les d’àmbit autonòmic com les d’àmbit supraautonòmic, en aplicació del 
que preveu l’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball. Tanmateix, el Pla preveu 
la continuïtat durant l’any 2009 de la campanya europea sobre el control de l’aplicació de la 
normativa reguladora de la protecció de les persones treballadores enfront dels riscos derivats 

138. DOGC núm. 5310, de 03.02.2009.
139. Dictamen 13/2007.
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de la utilització de productes i substàncies químiques. En aplicació de les mesures previstes 
a l’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball, el Pla assenyala que enguany es co-
mença a desenvolupar un pla experimental de reducció voluntària d’accidents de treball a les 
empreses (Pla Prevea). Finalment, es mantenen dins de l’activitat programada les actuacions 
en relació amb el control del compliment de la normativa sobre coordinació de les activitats 
empresarials i la integració de l’activitat preventiva, així com la investigació d’accidents de 
treball i malalties professionals.

D’altra banda, Espanya ha ratificat el Conveni núm. 187 de l’OIT sobre el marc promoci-
onal per a la seguretat i salut en el treball, subscrit a Ginebra el 31 de maig de 2006.140 L’ob-
jectiu fonamental d’aquest conveni és promoure la millora contínua en prevenció de riscos 
laborals, amb la finalitat d’evitar els danys a la salut que es puguin ocasionar. En el Conveni 
es desenvolupen tres elements bàsics dels quals s’hauria de dotar cada país per tal d’assolir 
els objectius del Conveni. Aquests elements són: l’elaboració d’una política nacional, el de-
senvolupament d’un sistema nacional de seguretat i salut en el treball i la posada en marxa de 
programes nacionals en aquest àmbit.

En l’àmbit autonòmic, s’ha aprovat l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2009-
2012, en virtut de l’Acord de Govern 118/2009,141 la qual estableix les línies mestres de la 
política en matèria de prevenció de riscos laborals per als propers quatre anys. Aquest és el 
segon pla que impulsa el Govern en aquest àmbit, després del pla anterior de 2005-2008. 
L’Estratègia té sis objectius estratègics:

•  Integrar la formació en prevenció de riscos laborals en tots els nivells educatius, des de  
la primària fins a la universitat.

•  Augmentar la qualitat de la prevenció de riscos laborals, així com facilitar el compliment 
de la normativa.

•  Millorar la detecció i el seguiment de les malalties professionals.

•  Incorporar els riscos als quals està exposada cada persona treballadora a la seva història 
clínica personal.

•  Impulsar l’R+D+I en matèria de prevenció de riscos laborals.

•  Garantir el compliment de la normativa i potenciar la coordinació entre totes les admi-
nistracions i els agents socials.

140. BOE núm. 187, de 04.08.2009.
141. DOGC núm. 5422, de 16.07.2009.
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5.2. LA PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS

Amb l’objectiu de promoure l’adopció de mesures preventives en el treball i consolidar 
la cultura de la prevenció de riscos en la societat espanyola, anualment l’Institut Nacional de 
Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) duu a terme diverses campanyes. Enguany s’ha 
desenvolupat, per segon any consecutiu, la campanya europea d’avaluació de riscos, que vol 
traslladar amb claredat el missatge que l’avaluació de riscos consisteix en la realització d’un 
examen sistemàtic de tots els aspectes del treball per determinar què pot causar danys o lesions, 
si els perills poden eliminar-se i, si no és possible, quines mesures de prevenció o protecció 
s’han adoptat o s’haurien d’adoptar per controlar aquests riscos. La campanya “Treballs salu-
dables. Bo per a tu. Bon negoci per a tots” pretén desmitificar el procés d’avaluació de riscos, 
i fer entendre als agents implicats que el procés no és necessàriament complicat, burocràtic 
ni una feina exclusiva dels experts. A més, es promou que els treballadors i treballadores si-
guin consultats i que s’involucrin en l’avaluació amb la finalitat de garantir la identificació 
dels riscos partint d’un coneixement de les condicions de treball i dels efectes adversos més 
freqüents en les tasques que realitzen. 

D’altra banda, l’INSHT ha presentat al 2009 la I Enquesta nacional de condicions de treball 
en el sector agropecuari. En aquesta, s’analitza per primera vegada la situació de riscos per 
a la seguretat i la salut del col·lectiu dels autònoms d’aquest sector laboral que es caracterit-
zava fins aleshores per l’absència a escala estatal d’una informació rigorosa i detallada. Les 
valoracions del col·lectiu d’autònoms establertes a l’Enquesta han permès elaborar un estudi, 
en el qual també ha participat el Consell General de Col·legis Oficials d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles (CGCOITAE), que permetrà un coneixement més precís dels riscos i les condicions 
del sector, amb l’objectiu de garantir que les autoritats públiques i els agents socials dissenyin 
i apliquin polítiques per al control dels riscos i la millora de les condicions laborals. A més, 
està previst que properament aquest estudi s’ampliï amb un altre centrat en les condicions de 
treball de la població treballadora al sector agropecuari per compte d’altri. 

A Catalunya la primera mesura presa pel Govern, que va inaugurar les actuacions de vigi-
lància i control de la seguretat i salut laboral l’any 2009, va ser l’aprovació de la creació d’un 
registre d’empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos 
laborals, a través del qual es faran públics els noms de les empreses que cometin infraccions 
molt greus en la prevenció de riscos per als seus treballadors i treballadores.142 Aquesta llista, 
publicada al DOGC i al web del Departament de Treball, ha registrat al mes de desembre les 
dades de quatre empreses sancionades i a les quals s’han imposat multes de fins a 120.020 euros.

També, amb l’objectiu d’assolir una major i més eficaç prevenció dels riscos laborals, el 
juliol del 2009 s’ha aprovat l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral per als propers 

142. DOGC núm. 5310, de 03.02.2009.
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quatre anys (2009-2012).143 Aquest document s’ha elaborat mitjançant un procés de diàleg 
amb els agents socials i econòmics representats al Consell de Relacions Laborals de Catalunya 
(els sindicats CCOO i UGT, i les organitzacions empresarials Foment del Treball i Pimec). 

Aquest pla dóna continuïtat al Pla de prevenció de riscos laborals 2005-2009 i respon a 
la mesura 92 de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana. 

Aquesta Estratègia té sis objectius estratègics i quatre objectius transversals, que es concre-
ten en 118 mesures específiques. Per a la seva execució s’ha previst l’elaboració de dos plans 
bianuals, que s’adaptaran a les circumstàncies canviants del mercat de treball, i una inversió 
de 92 milions d’euros en quatre anys.

Els objectius bàsics de l’Estratègia són: la formació en prevenció de riscos laborals in-
tegrada en tots els nivells educatius, des de la primària fins a la universitat; l’augment de la 
qualitat de la prevenció de riscos laborals i facilitar el compliment de la normativa; la millora 
de la detecció i el seguiment de les malalties professionals; la incorporació dels riscos laborals 
als quals està exposada cada persona treballadora a la seva història clínica personal; l’impuls 
de l’R+D+I en matèria de prevenció de riscos laborals, i, finalment, garantir el compliment 
de la normativa i potenciar la coordinació entre totes les administracions i els agents socials.

A escala estatal, en l’àrea de prevenció de riscos laborals del Pla integrat d’actuació per a 
l’any 2009 de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), s’ha previst dotar d’una ac-
tuació preferent els objectius, prioritats i línies d’actuació fixats a l’Estratègia espanyola de 
seguretat i salut en el treball 2007-2012. En particular, les mesures s’orienten a actuar sobre 
les condicions de seguretat en el sector de la construcció, atès el seu pes en la sinistralitat to-
tal, especialment en aquella que té un caràcter més greu.

Les actuacions de la Inspecció de Treball realitzades a Catalunya en l’àrea de seguretat i 
salut laboral han estat 34.492 entre els mesos de gener i setembre del 2009 (darrera dada dis-
ponible). Aquestes actuacions suposen el 12,8% de les realitzades arreu d’Espanya, tot i que 
el nombre de treballadors i treballadores afectats arriba al 34,2% i el nombre de recàrrecs al 
29,8% del total de l’Estat.

143. Acord GOV/118/2009, de 7 de juliol, pel qual s’aprova l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral (2009-
2012), II Pla de Govern (DOGC núm. 5422, de 16.07.2009).
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TAULA III-49. ACTIVITAT DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I LA SEGURETAT 
SOCIAL EN L’ÀREA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL. CATALUNYA, 

2006-2009

Unitats: nombres absoluts.

 2006 2007 2008 2008* 2009* 

Nre. d’actuacions 
realitzades 82.551 60.845 48.229 36.128 34.492

Nre. d’infraccions en acta 4.959 6.614 4.518 3.357 3.076

Import de les sancions (e) 19.691.308,03 25.625.563,96 20.675.552,88 15.881.949,56 12.317.317,74

Nre. de treballadors afectats 
per les infraccions 32.817 60.270 51.634 44.581 48.778

Nre. de paralitzacions 194 226 163 115 85

Nre. de propostes de 
recàrrec 1.121 1.190 1.125 800 632

Font: elaboració pròpia a partir de les estadístiques de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social. MTIN.  
Nota: les dades del 2008* i el 2009* es refereixen al període gener-setembre.

En aquest període el nombre d’infraccions en acta ha estat de 3.076, xifra lleugerament 
inferior a la registrada l’any precedent en els mesos de referència, però cal tenir en compte 
que una mateixa acta d’infracció pot contenir una o més infraccions acumulades. Les actu-
acions en matèria de seguretat i salut laboral realitzades suposen el 37,0% del total d’actua-
cions de la Inspecció de Treball a Catalunya, si bé el nombre de treballadors i treballadores 
afectats arriba al 52,1%.

Altres actuacions adreçades a la millora, l’assessorament i la vigilància del compliment 
de la normativa establerta en prevenció de riscos a Catalunya són les dutes a terme pels 123 
tècnics de seguretat i salut del Departament de Treball (71 dels quals estan habilitats per dur 
a terme tasques inspectores). Aquests tècnics han portat a terme 23.741 actuacions d’assesso-
rament i control en matèria de prevenció de riscos laborals a les empreses catalanes. Com a 
resultat d’aquestes actuacions, s’han formulat un total de 33.843 requeriments que, en el 90% 
dels casos, les empreses han acomplert. Els tècnics habilitats han traslladat a la Inspecció de 
Treball un total de 439 propostes d’acta d’infracció a empreses per incomplir la normativa 
de prevenció de riscos. 

A més, el Departament de Treball va posar en marxa a finals d’any un programa per con-
trolar 2.131 empreses amb especial risc que els seus treballadors i treballadores pateixin lesi-
ons severes. La particularitat d’aquest programa és que no s’adreça a aquelles empreses que 
registren una accidentalitat més elevada sinó a aquelles que per les seves característiques te-
nen més possibilitats de registrar accidents laborals amb lesions severes. 
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5.3. ANÀLISI DE LA SINISTRALITAT

5.3.1. Els accidents laborals 

El nombre d’accidents laborals a Catalunya mostra un lleuger descens respecte de les 
dades registrades al 2008. En conjunt el nombre d’accidents, en jornada laboral i in itinere 
(aquells que tenen lloc a l’anada o la tornada del centre de treball o a l’inici o la fi de la jor-
nada), s’han reduït el 12,1%. 

Cal tenir en compte que el descens de la sinistralitat adquireix més força si es té en comp-
te que el nombre de persones ocupades al quart trimestre del 2009 ha baixat el 7,9% respecte 
al mateix període de l’any precedent, segons les dades de l’EPA, xifra inferior al descens de 
l’accidentalitat.144 

El descens més rellevant té lloc entre els accidents en jornada laboral amb baixa, que dismi-
nueixen el 23,6%, fet que en nombres absoluts representa 34.852 accidents menys. Per contra, 
els accidents en jornada laboral sense baixa quasi no mostren variació percentual (-0,6%), tot 
i que en nombres absoluts s’han registrat 928 accidents menys. 

Tant en els accidents en jornada laboral amb baixa com en els accidents in itinere, el nombre 
més elevat de registres té lloc en aquells considerats lleus. En ambdós casos el seu volum ha 
baixat però la davallada més rellevant és la que es produeix en els accidents en jornada labo-
ral greus, que han registrat una reducció del 29,6%. Per contra, els accidents mortals mostren 
un increment en ambdós casos, si bé és més intens en el cas dels accidents in itinere (31,6%). 

La disminució de la sinistralitat en jornada laboral amb baixa té lloc a tots els sectors eco-
nòmics. Entre aquests, on es manifesta més la reducció del nombre d’accidents percentualment 
és en la construcció, encara que aquest fet pot estar influït per una disminució de la població 
ocupada a l’esmentat sector. Per contra, en nombres absoluts destaca especialment la reducció 
d’accidents de la indústria i dels serveis. 

Les persones accidentades amb un tipus de contracte de caràcter eventual són les que pre-
senten una disminució més significativa respecte a l’any anterior (39,4%), mentre que aque-
lles persones que disposen d’un contracte fix han disminuït la seva accidentalitat el 15,4%.

144. El nombre de persones ocupades de 16 a 64 anys s’ha reduït el 8,9%, l’11,3% en el cas dels homes i el 5,9% 
en el cas de les dones. Però el nombre de persones ocupades assalariades de 16 a 64 anys, que possiblement 
representin el percentatge més elevat de persones amb les contingències professionals cobertes i que són les que 
es reflecteixen en els registres dels accidents laborals, mostren un descens del 6,9%, xifra encara més allunyada 
del descens de la sinistralitat.
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TAULA III-50. EVOLUCIÓ DELS ACCIDENTS LABORALS A 
CATALUNYA, 2009

Unitats: valors absoluts i percentatges.

Nombre 
d'accidents

Variació  absoluta 
2008-2009

Variació  relativa 
2008-2009

% Dones sobre  
el total

ACCIDENTS EN JORNADA LABORAL AMB BAIXA

Total 113.067 -34.852 -23,6% 28,4%

Segons gravetat

Lleus 112.143 -34.510 -23,5% 28,5%

Greus 817 -344 -29,6% 14,7%

Mortals 107 2 1,9% 2,8%

Segons sector econòmic

Agricultura 2.034 -562 -21,6% 10,7%

Indústria 29.488 -12.489 -29,8% 17,3%

Construcció 19.730 -9.339 -32,1% 1,2%

Serveis 61.815 -12.462 -16,8% 42,9%

Segons tipus de contracte

Fix 80.942 -14.744 -15,4% 29,5%

Eventual 30.998 -20.126 -39,4% 26,1%

Sense especificar 1.127 18 1,6% 12,4%

ACCIDENTS EN JORNADA LABORAL SENSE BAIXA

Total 150.212 -928 -0,6% -

ACCIDENTS IN ITINERE

Lleus 15.604 -2.523 -13,9% -

Greus 353 -20 -5,4% -

Mortals 50 12 31,6% -

Total 16.007 -2.531 -13,7% -

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i l’INE.

El nombre d’accidents sense baixa al 2009 ha estat de 150.212, i ha registrat un lleuger 
descens respecte a l’any anterior. Tot i això, la tendència registrada els darrers anys mostra, 
amb lleugeres fluctuacions, una reducció gradual. 
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a) Accidents en jornada de treball amb baixa

Segons la gravetat

L’anàlisi quantitativa dels accidents en jornada de treball amb baixa reflectida a la taula 
anterior mostra que tant els accidents lleus com els greus han baixat respecte als registres de 
l’any precedent. Aquest descens fa referència a 34.510 accidents lleus menys i a 344 de greus 
menys. Per contra, el nombre d’accidents mortals augmenta en dos accidents més. 

Els accidents greus són els que més han disminuït en els deu anys precedents (-42,6%), 
seguits dels accidents mortals (-29,1%) i, finalment, el descens menys intens ha estat el dels 
accidents lleus (-25,8%). Aquestes xifres fan referència en nombres absoluts a 606, 44 i 39.006 
accidents menys, respectivament.

En conjunt, la variació en els darrers deu anys del nombre d’accidents és del -25,6%, i del 
-23,6% respecte al 2008. 

El descens del nombre d’accidents registrats constitueix una bona notícia en qualsevol 
dels casos però la significació d’aquest efecte està condicionada, entre d’altres, pel nombre de 
persones ocupades i exposades als riscos així com per les condicions laborals a les quals s’ex-
posen. Enguany, aquesta característica pren més rellevància si es té en compte que el nombre 
de persones ocupades al 2009 i, per tant, exposades als riscos, és inferior al de l’any prece-
dent. Així, al quart trimestre del 2009 les dades de l’EPA mostraven un descens del -6,9% de 
la població ocupada assalariada respecte al mateix període de l’any 2008, descens que arriba 
fins al -7,9% per al conjunt de les persones ocupades. 

Tot i això, si únicament es considera la disminució del nombre de persones exposades als 
riscos, podria donar una interpretació esbiaixada de la reducció de l’accidentalitat que dei-
xés al marge les mesures aplicades de prevenció de riscos per les empreses i els treballadors 
i treballadores, que poden provocar un descens de la sinistralitat superior a la reducció de la 
població ocupada. Per aquest motiu, una altra via d’estudi de la sinistralitat s’obté a partir 
dels índexs d’incidència. Els índexs d’incidència indiquen el nombre d’accidents per cada 
100.000 treballadors exposats amb les contingències professionals cobertes.145 D’aquesta ma-
nera, permeten una anàlisi més ajustada de la realitat de la sinistralitat laboral que les xifres 
absolutes, perquè tenen en compte les fluctuacions de la població afiliada que puguin tenir 
lloc d’un període a un altre. 

145. S’inclou el règim general, el règim especial de la mineria i el carbó, el règim especial del mar, el règim especial 
agrari i els afiliats al règim especial de treballadors autònoms amb les contingències cobertes.



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

450

GRÀFIC III-37. EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA SEGONS LA 
GRAVETAT. CATALUNYA, 2000-2009

Unitats: nombre d’accidents / nombre d’afiliats a la Seguretat Social amb les contingències professionals 
cobertes * 100.000.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Al gràfic anterior s’observa que, al marge de la disminució de la població ocupada, la si-
nistralitat laboral ha baixat de manera notòria. Al 2009 l’índex d’incidència a Catalunya es 
va reduir el 18,2% respecte al 2008. Aquest descens en els índexs d’incidència continua la 
tendència progressiva a la baixa registrada els darrers anys. 

Atenent a la gravetat, els índexs d’incidència que han baixat són els dels accidents lleus 
(-18,2%) i especialment els dels accidents greus (-24,7%). Els índexs dels accidents mortals 
presenten un lleu repunt (9,0%).

A més, aquest descens en els índexs d’incidència té lloc en tots els sectors econòmics, com 
s’analitzarà més endavant. 
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Segons la forma o el contacte que ocasiona la lesió

Si s’analitza la forma de contacte146 segons les dades del MTIN,147 destaca que el per-
centatge més elevat d’accidents són a causa de sobreesforç físic, trauma psíquic, radiacions, 
soroll, llum o pressió. Si a aquest conjunt de causes s’afegeixen la de xoc o cop contra un ob-
jecte mòbil o immòbil, i la de contacte amb “agent material” tallant, punxant o dur, s’obtenen 
les quatre possibles formes o contactes que ocasionen el 85,1% dels accidents a Catalunya. 

GRÀFIC III-38. DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE D’ACCIDENTS SEGONS LA 
FORMA O EL CONTACTE QUE HAN OCASIONAT LA LESIÓ. CATALUNYA, 

2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Immigració. 
Nota: en els accidents de trànsit no s’inclouen els ferroviaris, els aeris i els marítims. 

146. La forma o contacte, equivalent a la causa, descriu el mode en el qual la víctima ha estat lesionada per l’agent 
material (objecte, substància, instrument, vibració, màquina, persona o animal) que ha provocat la lesió.

147. En aquest cas, la font utilitzada és l’estadística d’accidents de treball que elabora el Ministeri de Treball i 
Immigració. Les dades sobre els accidents varien, perquè tot i que Catalunya ja transmet les notificacions 
d’accidents mitjançant el sistema Delt@, encara no s’han pogut resoldre els problemes tècnics que permeten 
disposar d’una informació completa de l’accidentalitat de la comunitat. En aquest cas, les dades sobre el nombre 
d’accidents en jornada de treball amb baixa total a Catalunya és de 104.587, mentre que el Departament de 
Treball en registra 113.067. 
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Aquestes causes són similars a les registrades al conjunt de l’Estat espanyol, on assolei-
xen el 86,5% dels accidents. Tot i així, a Espanya el xoc o cop contra objecte immòbil és més 
freqüent i assoleix el 23,9% dels accidents, mentre que la causa provocada per sobreesforç 
físic, trauma psíquic, radiació, soroll, llum i pressió es redueix fins al 38,6% i la de xoc o cop 
contra un objecte mòbil fins al 14,1%.

La distribució del nombre d’accidents a les quatre demarcacions catalanes mostra xifres 
similars a les detectades per a Catalunya, si bé les quatre causes esmentades tenen un grau de 
proporcionalitat més elevat a Barcelona (85,3%) i a Tarragona (85,1%) que a Lleida (84,3%) 
i a Girona (83,4%). A més, en aquestes dues demarcacions la causa principal perd pes rela-
tiu, i assoleix el 36,6% a Girona i el 34,1% a Lleida enfront del 40,3% al conjunt del territori 
català. Aquesta diferència percentual l’absorbeix el xoc contra objecte immòbil i el contacte 
amb agent material tallant, punxant o dur en el cas de Girona i el xoc contra objecte mòbil i 
el contacte amb agent material tallant en el cas de Lleida. Un altre fet que cal destacar en la 
distribució de les causes d’accidents de les demarcacions és que els accidents de trànsit su-
posen per a Lleida el 3,3% dels accidents i, per contra, per a Tarragona el 2,3%, en contrast 
amb el 2,8% registrat al conjunt de Catalunya. 

Les causes més freqüents dels accidents mortals a Catalunya, segons el Departament de 
Treball,148 són les naturals (vessaments cerebrals i infarts, etc.) i les traumàtiques (caigudes 
en alçada, cops, colgaments, contactes amb corrent elèctric, etc.), que assoleixen el 43,9% i 
el 43,0% dels accidents, respectivament (47 i 46 accidents). Els accidents mortals de trànsit 
constitueixen el 13,1% dels sinistres (14 accidents). 

Un fet rellevant té lloc pel que fa als accidents de trànsit, que mostren una progressió a 
la baixa molt marcada els darrers anys. Així, si al 2006 es van produir 36 accidents mortals 
de trànsit que constituïren el 25,2% dels accidents, enguany la xifra ha baixat fins al 13,1%. 

Segons el gènere 

L’accidentalitat dels homes és més elevada que la de les dones. Les dades mostren que 
són els homes els que han patit el 71,6% dels accidents en jornada laboral amb baixa (81.001 
accidents patits pels homes enfront dels 32.066 patits per les dones). Aquesta accidentalitat 
més gran dels homes no guarda una relació directa amb la seva participació en el mercat de 

148. Són les úniques dades publicades sobre les causes dels accidents a Catalunya segons els registres del Departament 
de Treball treballats en aquest apartat. Segons nota de premsa del mateix Departament de Treball del 8 de febrer 
del 2010.
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treball, on el 52,1% de les persones ocupades assalariades són homes.149 Malgrat l’equilibri 
en la població ocupada, cal tenir en compte que l’exposició a riscos que poden ocasionar ac-
cidents físics és més elevada en alguns sectors o branques econòmiques en les quals els ho-
mes estan representats en major grau, com ara la construcció, sector molt masculinitzat on 
el percentatge de dones ocupades és del 9,9%.150 Els índexs d’incidència registrats en aquest 
sector són significativament més elevats que en els altres sectors econòmics, tot i que el nom-
bre d’accidents sigui superior al sector serveis. En la construcció, les dones concentren l’1,2% 
dels accidents (213), tots de caràcter lleu, amb l’excepció d’un de caràcter greu.

Aquest desequilibri de l’accidentalitat entre els dos gèneres es fa més evident a mesura 
que el nivell de gravetat s’incrementa, ja que el pes relatiu dels accidents de les dones dismi-
nueix. Així, 104 accidents mortals han estat patits pels homes (el 97,2%) enfront de tres pa-
tits per dones. En el cas dels accidents greus, el percentatge és lleugerament inferior (85,3%), 
encara que continuen sent més nombrosos entre els homes que entre les dones (697 i 120, 
respectivament). Els accidents lleus registrats pels homes arriben a 80.200 (el 71,5%) i els 
de les dones a 31.943.

149. Atès que els registres dels accidents laborals s’efectuen entre els afiliats a la Seguretat Social amb les contingències 
professionals cobertes, sempre que sigui possible s’intentarà fer referència a la població ocupada assalariada 
(persones amb treball per compte d’altri), que constitueix el gruix més important d’aquest col·lectiu, malgrat ser 
conscients que hi ha un percentatge d’altres treballadors i treballadores, entre els quals es troben els autònoms 
econòmicament dependents, que poden tenir cobertes les esmentades contingències i que en resten exclosos. 
Sobre aquests treballadors i treballadores, malauradament, no es disposa de dades desagregades respecte als 
que tenen cobertes les contingències i els que no, i per aquest motiu és difícil incloure’ls a la comparativa. El 
percentatge d’homes de la població ocupada en conjunt és del 54,3%.

150. En aquest cas es fa referència a la població ocupada en total i no a l’assalariada exclusivament. 
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GRÀFIC III-39. DISTRIBUCIÓ DELS ACCIDENTS EN JORNADA DE 
TREBALL AMB BAIXA SEGONS EL GÈNERE. CATALUNYA, 2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Segons el tipus de contracte

El tipus de contractació s’ha identificat com una de les condicions d’ocupació que més 
influència té en l’accidentalitat de les persones. El tipus de contracte pot explicar en algunes 
ocasions certes circumstàncies que incideixen en la possibilitat de patir accidents, com ara 
l’experiència o inexperiència o el coneixement de les tasques a realitzar o l’accessibilitat a la 
formació i la informació. 

En general, si s’observa el nombre d’accidents registrats, en principi, la sinistralitat afec-
ta més les persones que tenen contractes fixos. Del total d’accidents en jornada laboral amb 
baixa, el 71,6% són patits per persones que tenen un contracte fix (80.942 accidents). Aquesta 
proporció més elevada es manté en qualsevol dels nivells de gravetat. 

La major incidència de la sinistralitat entre el col·lectiu de persones amb contracte fix és 
lògica, atès que al 2009, segons dades de l’EPA, el 83,1% de la població ocupada assalariada 
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té aquest tipus de contracte. El 16,9% restant tenen un contracte eventual, però destaca que el 
27,4% del total d’accidents es produeix en aquest col·lectiu (30.998 accidents). 

Aquesta correlació entre l’accidentalitat i la temporalitat s’està reduint els darrers anys 
en tots els sectors econòmics, amb l’excepció de l’agricultura, que mostra l’efecte contrari. 
Enguany, la tendència de reducció del nombre d’accidents en la contractació eventual està 
igualment condicionada per una reducció general de la temporalitat.151 

GRÀFIC III-40. PES RELATIU DELS ACCIDENTS DE PERSONES AMB 
CONTRACTES EVENTUALS I TAXA DE TEMPORALITAT SEGONS EL 

SECTOR ECONÒMIC. CATALUNYA, 2007-2009 

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i l’Institut Nacional d’Estadística (INE). 
Nota: taxa de temporalitat calculada per al conjunt de la població ocupada de 16 a 64 anys. 

Tot i així, encara manté proporcions molt elevades, especialment en el sector de la cons-
trucció. En la construcció, el 47,2% dels accidents registrats són de persones amb contracte 
eventual, és a dir, un de cada dos accidents l’ha patit una persona amb contracte eventual. En 
el cas dels serveis es redueix fins al 26,5% (dada molt propera a l’estimada per al total d’ac-
cidents), a l’agricultura fins al 35,0% i a la indústria fins al 15,4%.

151. La variació registrada en les xifres de població amb contracte temporal de 16 a 64 anys ha estat del -24,6% a 
l’agricultura, del -43,9% a la indústria, del -28,3% a la construcció i del -16,0% als serveis. 
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Segons el sector i la branca d’activitat econòmica

Els serveis són el sector amb un nombre més alt d’accidents registrats per a tots els ni-
vells de gravetat (61.815 en total: 61.393 de lleus, 365 de greus i 57 de mortals). El segueix 
la indústria (29.488 accidents totals: 29.259 de lleus, 209 de greus i 20 de mortals), encara 
que la construcció supera aquest sector en accidents greus i mortals (19.730 accidents totals: 
19.488 de lleus, 214 de greus i 28 de mortals).152 L’agricultura és el sector que registra menys 
accidents en jornada de treball amb baixa (2.034 accidents totals: 2.003 de lleus, 29 de greus 
i 2 de mortals).

El gràfic següent mostra la distribució dels accidents registrats entre els sectors econòmics 
en relació amb la proporció de població ocupada al sector. S’hi pot percebre com l’accidenta-
litat afecta més sectors com la construcció, on es registra un de cada quatre accidents greus i 
mortals, si bé només un de cada deu treballadors i treballadores està ocupat en aquest sector. 

GRÀFIC III-41. DISTRIBUCIÓ DELS ACCIDENTS EN JORNADA DE 
TREBALL AMB BAIXA SEGONS LA GRAVETAT I LA PROPORCIÓ DE 

POBLACIÓ OCUPADA AL SECTOR. CATALUNYA, 2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Una anàlisi més acurada es troba en l’estudi dels índexs d’incidència que, tal com s’ha 
esmentat, avaluen la possibilitat de patir un accident, atès que les dades s’obtenen a partir del 
nombre de sinistres en funció del nombre d’afiliats a la Seguretat Social amb les contingències 

152. Segons nota de premsa del Departament de Treball (08.02.2010), 15 dels 28 accidents mortals a la construcció 
van ser per causes naturals (infarts, vessaments cerebrals durant la jornada, etc.). 
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professionals cobertes. En aquesta anàlisi es pot observar amb detall que la construcció pre-
senta un risc més alt de patir un accident, amb uns índexs (9.141,3) que mostren valors quasi 
tres vegades per sobre dels observats als serveis (3.317,3). La indústria (6.240.0) es manté en 
segon lloc. L’agricultura (4.239,7), en darrer terme en nombre d’accidents, se situa en tercer 
lloc quan s’estudien els índexs d’incidència.

GRÀFIC III-42. EVOLUCIÓ DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA SEGONS EL 
SECTOR D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2003-2009

Unitats: nombre de sinistres / nombre d’afiliats a la Seguretat Social amb les contingències professionals 
cobertes * 100.000.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

L’evolució al llarg dels darrers anys mostra una tendència a la baixa dels índexs d’incidèn-
cia en tots els sectors, excepte a l’agricultura en el període 2005-2008, tot i que al 2006 es va 
produir un trencament en aquesta tendència, atès que tots els sectors van incrementar els seus 
índexs. Enguany, el descens més notori té lloc a la construcció, seguit del registrat a la indústria.

El 53,9% dels accidents registrats es concentren en 10 branques d’activitat, principalment 
de la construcció i dels serveis. Concretament, les branques d’activitats econòmiques amb 
un nombre més elevat d’accidents registrats són: activitats especialitzades de la construcció, 
10.465; comerç al detall, excepte vehicles de motor, 7.602; construcció d’immobles, 7.440; 
Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria, 6.374; comerç a l’engròs, ex-
cepte vehicles de motor, 5.733; serveis a edificis i de jardineria, 5.481; serveis de menjar i 
begudes, 5.034; productes metàl·lics, excepte maquinària, 4.964; transport terrestre i per ca-
nonades, 4.098, i indústries de productes alimentaris, 3.704.
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Tanmateix, les 10 branques d’activitat que registren uns índexs d’incidència més elevats es 
troben diversificades en tots els sectors, encara que principalment destaquen els índexs d’al-
gunes branques de la indústria. Les 10 branques amb un risc més elevat de patir un accident 
són: minerals metàl·lics; antracita, hulla i lignit; suport a les indústries extractives; silvicultu-
ra i explotació forestal; transport marítim i per vies interiors; gestió de residus; metal·lúrgia; 
construcció d’obres d’enginyeria civil; pesca i aqüicultura, i tractament de residus. D’aques-
tes, 6 branques són del sector industrial. 

Pel que fa als accidents mortals, els índexs d’incidència més elevats es registren en 5 bran-
ques d’activitat: els minerals metàl·lics; la silvicultura i explotació forestal; el transport aeri; 
la ràdio i televisió, i la construcció d’obres d’enginyeria civil. 

b) Accidents en jornada laboral sense baixa

El nombre d’accidents sense baixa a Catalunya és de 150.212, xifra que suposa un descens 
respecte al 2008 del 0,6% (928 accidents menys). 

La proporcionalitat dels accidents entre els sectors econòmics és molt similar a la que 
s’observava en els accidents amb baixa. En aquest cas, el 54,8% s’han produït als serveis, el 
28,7% a la indústria, el 15,4% a la construcció i l’1,1% a l’agricultura (54,7%, 26,1%, 17,4% 
i 1,8%, respectivament, en els accidents amb baixa).

El 50,8% dels accidents es concentren en 9 activitats econòmiques: activitats especialit-
zades de la construcció (12.931); comerç al detall (11.148); Administració pública, defensa 
i Seguretat Social obligatòria (9.818); comerç a l’engròs (8.795); construcció d’immobles 
(8.486); productes metàl·lics (8.204); activitats sanitàries (6.913); serveis de menjar i begudes 
(5.039), i indústries de productes alimentaris (4.927). 

Els índexs d’incidència presenten valors similars i superiors als dels accidents amb baixa, 
amb l’excepció de l’agricultura. 
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TAULA III-51. COMPARATIVA DELS ÍNDEXS D’INCIDÈNCIA DELS 
ACCIDENTS EN JORNADA LABORAL SENSE BAIXA I AMB BAIXA. 

CATALUNYA, 2009

Unitats: nombre de sinistres / nombre d’afiliats a la Seguretat Social amb les contingències professionals cobertes 
* 100.000.

 Accidents sense baixa Accidents amb baixa

Agricultura 3.397,60 4.239,71

Indústria 9.126,50 6.239,94

Construcció 10.715,65 9.141,29

Serveis 4.417,93 3.317,27

Total 5.760,34 4.335,90

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

c) Accidents in itinere

El dret laboral anomena accidents in itinere els produïts a l’anada o la tornada del centre 
de treball sempre que el camí recorregut sigui el que habitualment es fa, sense interrompre’l 
voluntàriament. El treballador o treballadora que pateix un accident d’aquest tipus, que ma-
joritàriament són de trànsit, té tots els drets derivats dels accidents laborals.

Enguany, el nombre d’accidents in itinere a Catalunya ha disminuït lleugerament, el 13,7%. 
En total s’han registrat 16.007 accidents, dels quals 15.604 han estat lleus, 353 greus i 50 mor-
tals. Percentualment, respecte al 2008, la davallada més intensa i important ha estat la dels 
accidents lleus, que s’han reduït el 13,9%, seguits dels accidents greus, que han disminuït el 
5,4%. Per contra, els accidents mortals han sofert un increment del 31,6% (12 accidents més). 
En nombres absoluts, destaca el descens de 2.523 accidents lleus menys.

La taula següent mostra l’evolució del nombre d’accidents in itinere en els darrers anys. 
En concret, l’accidentalitat in itinere s’ha incrementat el 14,2% des de l’any 2003 fins al 2009. 

TAULA III-52. EVOLUCIÓ DE L’ACCIDENTALITAT IN ITINERE SEGONS LA 
GRAVETAT. CATALUNYA, 2003-2009

Unitats: valors absoluts.

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lleus 13.517 16.819 17.432 18.693 18.239 18.127 15.604

Greus 411 456 423 358 401 373 353

Mortals 90 66 52 59 45 38 50

Total 14.018 17.341 17.907 19.110 18.685 18.538 16.007



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

460

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.

Tanmateix, l’evolució no ha tingut lloc de la mateixa manera en tots els nivells de gravetat. 
Així, són els accidents lleus els que més han augmentat fins l’any 2006, en què es produeix 
un punt d’inflexió i s’inicia una davallada en el nombre. Els accidents greus mostren oscil-
lacions en tot el període de referència però el registre més baix té lloc al 2009. La tendència 
dels accidents mortals es manté en una constant davallada excepte el 2006 i el 2008, en què 
se’n registra el nombre més baix dels darrers set anys. Malauradament, el nombre d’accidents 
mortals del 2009 s’incrementa notablement. 

Per demarcacions territorials, el 83,9% dels accidents in itinere es concentren a Barcelo-
na, el 6,7% a Girona, el 5,9% a Tarragona i el 3,4% a Lleida. Barcelona ha registrat 13.432 
accidents (13.112 de lleus, 291 de greus i 29 de mortals); Girona: 1.075 (1.045, 18 i 12, res-
pectivament); Lleida: 548 (535, 9 i 4), i Tarragona: 952 (912, 35 i 5).

El pes relatiu dels accidents lleus se situa prop del 97,5% en totes les demarcacions, amb 
l’excepció de Tarragona on adquireixen un pes superior els accidents greus (95,8% els lleus 
i 3,8% els greus). També destaca el pes relatiu dels accidents mortals de Girona, l’1,1%, que 
és un percentatge molt superior a la mitjana de Catalunya, el 0,3%.

Els índexs d’incidència mostren que, a mesura que s’incrementa la gravetat, la possibilitat 
de patir un accident és menor. Si s’analitzen els índexs d’incidència dels accidents in itinere 
segons la demarcació i la gravetat, Girona és la demarcació que mostra uns nivells més elevats 
d’accidentalitat mortal respecte a la seva proporció d’afiliats. Barcelona, seguida per Girona, 
té l’índex d’incidència més elevat respecte als accidents lleus.

TAULA III-53. ÍNDEX D’INCIDÈNCIA DELS ACCIDENTS IN ITINERE 
SEGONS LA GRAVETAT I LA DEMARCACIÓ TERRITORIAL.  

CATALUNYA, 2009

Unitats: nombre de sinistres / nombre d’afiliats a la Seguretat Social amb les contingències professionals cobertes 
* 100.000.

 Barcelona Girona Lleida Tarragona Total

Lleus 663,1 434,7 368,8 372,3 598,4

Greus 14,7 7,5 6,2 14,3 13,5

Mortals 1,5 5,0 2,8 2,0 1,9

Total 679,3 447,2 377,8 388,7 613,8

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball.
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5.3.2. Les malalties professionals

El nombre de notificacions de malalties professionals realitzades a Catalunya al 2009, se-
gons les dades registrades mitjançant el sistema CEPROSS, són 3.650. Aquesta xifra suposa 
el 21,7% de les notificacions fetes a l’Estat espanyol. 

Del total de notificacions realitzades, el 66,0% han estat notificacions amb baixa, dada 
que suposa una lleu reducció de les baixes respecte a l’any precedent en què aquestes repre-
sentaven el 67%. 

TAULA III-54. NOMBRE DE NOTIFICACIONS REALITZADES I TANCADES 
COM A MALALTIA PROFESSIONAL. CATALUNYA, 2009

Unitats: nombres absoluts i percentatges.

Homes Dones Total Variació 
homes 

Variació 
dones 

Variació 
total 

Notificacions 
realitzades

Amb baixa 1.187 1.221 2.408 -19,0% -11,3% -15,1%

Sense baixa 685 557 1.242 -8,7% -13,9% -11,1%

Total 1.872 1.778 3.650 -15,5% -11,9% -13,8%

Notificacions 
tancades com a 
malalties 
professionals

Nombre 1.226 1.225 2.451 -1,8% -0,4% -1,1%

Durada 
mitjana en 
dies

55,86 61,02 58,44 11,9% 9,2% 10,5%

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Immigració. Direcció General d’Ordenació 
de la Seguretat Social, sistema de comunicacions CEPROSS.  
Nota: les notificacions tancades com a malalties professionals es produeixen quan el seguiment de la patologia 
conclou en una malaltia professional catalogada al RD 1299/2006. 

La distribució en funció del gènere està molt equilibrada en les notificacions realitzades 
amb baixa, en què les notificacions de les dones assoleixen el 50,7% del total. Aquesta distri-
bució no és tan ajustada en el cas dels expedients sobre malalties sense baixa, en què el per-
centatge de les presentades per les dones es redueix fins al 44,8%.En conjunt, el nombre de 
notificacions realitzades mostra un descens del 13,8% respecte a les tramitades al 2008, any 
en el qual havien registrat un augment del 19,4% respecte a les del 2007. 

Tot i seguint la seva tramitació, al 2009 s’han tancat 2.451 notificacions com a malalties 
professionals. Una comunicació de malaltia professional pot tancar-se perquè el seguiment 
de la patologia conclou en una malaltia professional catalogada al RD 1299/2006, de 5 de 
desembre,153 per la qual cosa serà considerada malatia professional; quan la malaltia no es-
tà catalogada a l’esmentat Reial decret però s’estableix el seu origen professional, aleshores 

153. BOE núm. 302, de 19.12.2006.
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serà considerada accident de treball. Si el seguiment de la malaltia conclou en una malaltia 
comuna d’origen no professional,s’inclourà com a malaltia comuna. 

La xifra de les notificacions tancades a Catalunya com a malalties professionals és de les 
més elevades d’Espanya, atès que en conjunt suposen el 24,9% del total. 

Quant a la durada mitjana de les baixes mèdiques, enguany s’observa un creixement del 
10,5%, augment que és superior en el cas dels homes, de l’11,9%. 

Les malalties professionals més comunes a Espanya, el 78,5%, són causades per agents 
físics i, especialment, estan provocades per postures forçades i moviments repetitius en el 
treball (el 77,4% en els homes i el 79,9% en les dones). Encara que no es disposa de dades 
desagregades per a Catalunya, cal suposar que les causes de les malalties professionals no 
s’allunyen gaire de les registrades en tot l’Estat espanyol, i més si es considera que una de 
cada quatre notificacions tancades s’ha fet a Catalunya. 

Una altra mesura que s’obté a partir de les comunicacions mitjançant el programa CE-
PROSS és el sistema d’alerta, que permet localitzar el “focus de risc” de malalties professi-
onals amb l’objectiu de facilitar una eficàcia més gran en les accions de prevenció. Aquest 
sistema possibilita, en temps real, localitzar les empreses que superen els límits de sinistralitat 
establerts per cada grup de malaltia professional. La finalitat és detectar aquelles empreses en 
les quals existeixin repeticions de la mateixa malaltia, així com analitzar la resta de variables 
relacionades amb la malaltia professional, referides tant a l’empresa com als treballadors i/o 
treballadores en els quals es dóna la malaltia específica que es repeteix. En la determinació 
final dels límits específics per grups de causes, es tenen en compte les característiques que 
presenta la distribució de les malalties professionals com són el nombre de treballadors de 
l’empresa, l’activitat desenvolupada, etc. A més, el grup 6 es considera de manera especial per 
l’especificitat que suposa el patiment de malalties causades per agents carcinògens. 

Al llarg del 2009 les empreses que han superat els límits de sinistralitat a Espanya han 
estat 164 (220 al 2008), 36 de les quals són empreses de Catalunya. Tal com s’ha esmentat, 
aquestes 164 empreses superen els límits establerts i només suposen l’1,8% de les empreses 
amb alguna malaltia professional. 

Les activitats econòmiques amb un major nombre d’empreses amb un risc més elevat de 
superar els límits establerts al sistema d’alerta a Catalunya són: les activitats hospitalàries 
(13 de les 36 empreses de Catalunya), processament i conserves càrnies (3), manteniment i 
reparació de vehicles (2), comerç al detall en establiments no especialitzats (2) i activitats de 
medicina general (2). Aquestes cinc activitats econòmiques concentren el 61,1% de les em-
preses considerades al sistema d’alerta. 
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5.3.3. Incapacitats temporals

La incapacitat temporal (IT) té un impacte socioeconòmic que afecta les persones treba-
lladores, les famílies, l’empresariat i la societat. El 2004 les pèrdues de producció del mercat 
laboral a Catalunya es van estimar en 2.883 milions d’euros.154 Amb l’objectiu de millorar 
la gestió i el control de les IT, el 2002 es va crear a Catalunya l’Institut Català d’Avaluacions 
Mèdiques (ICAM),155 organisme autònom adscrit al Departament de Salut principalment en-
carregat de supervisar les baixes per IT i dictaminar les incapacitats permanents. 

L’ICAM comptabilitza les baixes a través del Sistema Integrat de la Gestió de l’IT (SIGIT). 
Les IT són causades per contingències laborals (malalties i accidents de treball en jornada la-
boral o in itinere) i per contingències comunes (resta d’accidents i malalties). 

Pel que fa a les IT per contingència comuna, el 2009 s’han registrat un total d’1.055.433156 
baixes laborals, xifra que representa una reducció del 8% respecte de l’any anterior, període 
en què se’n van registrar un total d’1.147.397 (el 2,5% menys que al 2007). El conjunt de bai-
xes laborals per IT per contingència comuna suposa un volum de 34.492.657 dies esmerçats, 
a grans trets, quatre milions menys que un any enrere i set milions menys que al 2007.157 El 
76% de les persones treballadores, però, no han registrat cap baixa per IT per contingència 
comuna l’any 2009.

La prevalença (nombre de casos per cent treballadors actius durant el mes de desembre) 
de baixes laborals per IT per contingència comuna ha estat, igual que al 2008, del 3,9% (el 
4,4% al 2007), i la seva incidència (nombre de casos acumulats al llarg de l’any expressats 
per cent treballadors actius) ha estat del 33,2% (el 33,8% el 2008 i el 34,4% el 2007). L’any 
2009 destaca l’augment brusc de les baixes laborals per IT a causa del brot epidèmic de l’ano-
menada grip A.

La durada mitjana de les baixes laborals per IT per contingència comuna el 2008 se xifra 
en 32,9 dies, enfront dels 34,1 corresponents al 2008 i dels 36,1 del 2007. Això no obstant, el 
2009 la meitat de les baixes han tingut una durada de 8 dies o menys (9 dies o menys el 2007). 

154. Oliva, J. (2007). Informe sobre las pérdidas para la economía catalana debidas a la enfermedad. Pérdidas de 
producción laboral ocasionadas por las enfermedades en Cataluña en el año 2004. Universidad de Castilla-La 
Mancha. Fedea. Disponible a: http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/perduesperlamalaltia0708.pdf. 

155. Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives. Per a més informació sobre el procés de 
creació de l’ICAM, es pot consultar l’annex 1 («Apunts històrics») d’ICAM (2008). Memòria 2007. Barcelona: 
Generalitat de Catalunya.

156. ICAM (26 de febrer de 2009). La incapacitat laboral per contingències comunes a Catalunya 2009. Informe 
2. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.

157. Atès que al llarg del període considerat s’ha reduït el nombre de persones afiliades actives, aquestes xifres s’han 
d’interpretar com a grans magnituds. Contràriament, els indicadors relatius del paràgraf següent permeten fer 
lectures interpretatives a propòsit dels canvis produïts en la gestió i el control de les IT.
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Aquestes dades són similars a les que presenta el conjunt d’Espanya, segons els resultats de 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INNS).

Els grups diagnòstics que han representat un volum més important de generació de baixes 
laborals per IT per contingència comuna l’any 2009 són les malalties del sistema respiratori, 
les osteomusculars, les infeccioses, els traumes i les causes externes, i les malalties mentals 
i els trastorns de comportament. Aquest darrer grup diagnòstic és també el que ha generat 
les baixes més llargues (80,6 dies de durada) en relació amb les malalties esmentades anteri-
orment, atès que són els tumors els problemes que han donat lloc a IT més dilatades (131,1 
dies). Aquesta pauta és similar a la que es va observar durant l’any 2008.

Es constaten diferències rellevants en la incidència de les baixes laborals per IT per con-
tingència comuna en funció del grup d’edat i el sexe de les persones. Així, la població jove 
de 16 a 24 anys és la que en registra una incidència més elevada, amb 57,3 casos acumulats 
per cada 100 persones actives l’any 2009, tot i que també són les baixes de més curta durada 
(16,8 dies de mitjana). En l’extrem oposat es troben les persones treballadores més grans (de 
55 anys i més), en què la incidència acumulada és de 22,9 casos per cada 100 persones acti-
ves però lligats, en canvi, a unes baixes laborals de més llarga durada (69,9 dies de mitjana).

Quant a les diferències en funció del sexe, s’observa una incidència més gran de baixes 
laborals per IT per contingència comuna en les dones que en els homes (39,5 vs. 28), però la 
durada mitjana és pràcticament la mateixa per a ambdós grups de persones actives (33 i 32,9 
dies, respectivament).
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GRÀFIC III-43. INCAPACITATS TEMPORALS PER CONTINGÈNCIES 
COMUNES. INCIDÈNCIA PER GRUP D’EDAT, DISTRIBUCIÓ PER 

PRINCIPAL GRUP DIAGNÒSTIC I DURADA MITJANA. CATALUNYA, 2009

Unitats: percentatges. Durada mitjana en dies.

Font: elaboració pròpia a partir de l’ICAM (26 de febrer de 2009). La incapacitat laboral per contingències 
comunes a Catalunya 2009. Informe 2. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.
Nota: les dades fan referència a les altes produïdes durant l’any 2009. Els grups diagnòstics representats 
corresponen a les cinc categories que més dies en IT han generat.

Finalment, pel que fa a les baixes laborals per IT per contingències laborals, el 2008 se 
n’han generat 158.185, és a dir, el 13% menys que l’any anterior. El 98% d’aquestes baixes 
han estat causades per accidents de treball i, la resta, per malalties laborals.158

158. Dades de les estadístiques de «Mercat de treball» sobre «Condicions de treball i relacions laborals» de l’INE, 
disponibles a: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/a063&file=inebase&N=&L.




