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CAPÍTOL III. MERCAT DE TREBALL

1 • ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL

L’any 2010 ha estat un any negatiu per a l’ocupació a Catalunya. Així, la població ocupada s’ha reduït 
l’1,8%, una quantitat considerable, però inferior a la reducció que es va experimentar l’any 2009. En qual-
sevol cas, la pèrdua de població en edat de treballar, del 0,5%, fa que la taxa d’ocupació es redueixi 0,9 
punts percentuals (p. p.), fins al 63,9%.

TAULA III-1. Població, segons la relació amb l’activitat. Catalunya, 2009 i 2010
 2009 2010 Var. valor absolut Var. (%)
Població* 7.363.202 7.399.405 36.203 0,5

Població en edat de treballar (16-64 anys) 4.877.716 4.854.109 -23.607 -0,5

Població activa (16-64 anys) 3.780.286 3.780.512 226 0,0

Població ocupada (16-64 anys) 3.162.103 3.104.101 -58.002 -1,8

Població aturada (16-64 anys) 618.182 676.411 58.228 9,4

Unitats: persones i percentatges.
* Població en data 1 de gener.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA i de dades de l’Idescat.

Tal com ja passava l’any 2009, el retrocés de la població ocupada, sumat a una variació menor del PIB, ha 
fet que la productivitat real hagi augmentat de forma significativa.1 És a dir, la pèrdua d’ocupació ha tingut 
lloc entre aquelles activitats menys productives, fet que sembla indicar que l’economia i el mercat de treball 
s’estarien corregint, afavorint el canvi estructural.

Com s’observa al gràfic, la pèrdua d’ocupació s’ha anat desaccelerant durant l’any, i això podria significar la 
fi del període de destrucció d’ocupació iniciat l’any 2008.

GRÀFIC III-1. Població en edat de treballar (16-64 anys). Catalunya, 2008-2010

Aquesta tendència cap a una situació més favorable s’aprecia també en la població activa, que tot i que 
no varia respecte a l’any 2009 en mitjana anual, mostra una progressió amb el pas dels trimestres, amb 
un creixement del 0,9% el quart trimestre. La reducció de la població en edat de treballar fa que la taxa 

	 1	•	 Vegeu	el	capítol	I	d’aquesta	Memòria	per	a	més	informació	sobre	l’evolució	del	PIB	i	la	productivitat.

1. Valors absoluts 2. Variació interanual

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

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 
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d’activitat creixi fins al 77,9%, 0,4 p. p. més que l’any 2009, i el mateix nivell d’activitat que l’any 2008, 
el màxim històric a Catalunya.

Aquest fet condiciona el creixement de la població desocupada, que s’incrementa el 9,4%, una variació 
considerable, que augmenta 1,5 p. p. la taxa d’atur, fins al 17,9%.

TAULA III-2. Activitat, ocupació i atur entre la població en edat de treballar (16-64 anys). Taxes. Catalunya, 2009-2010

 
2009 2010

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
Taxa d’activitat 78,2 77,2 77,6 77,0 77,1 77,9 78,5 78,0

Taxa d’ocupació 65,5 64,9 65,1 63,8 63,2 64,0 64,7 63,9

Taxa d’atur 16,2 16,0 16,1 17,1 18,0 17,8 17,5 18,1

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

1.1 • POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR

La població en edat de treballar (16-64 anys) s’ha reduït el 0,5% durant l’any 2010. Així, la població de 16 
a 64 anys s’ha situat en gairebé 4.855.000 persones, 23.000 menys que l’any 2009. Atès que la resta de 
la població sí que ha crescut, el pes de la població en edat de treballar sobre el total s’ha reduït 0,6 p. p., 
fins al 66,7% l’any 2010.2

TAULA III-3. Població en edat de treballar (16-64 anys). Catalunya, 2009-2010

 
2009 2010

1 2 3 4 1 2 3 4
Població de 16-64 anys 4.893 4.882 4.869 4.867 4.854 4.857 4.856 4.849

Variació interanual (%) 0,0 -0,3 -0,6 -0,6 -0,8 -0,5 -0,3 -0,4

Pes sobre el total (%) 67,5 67,3 67,2 67,0 66,9 66,7 66,6 66,5

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

Aquesta reducció de la població s’ha concentrat especialment entre la població de 25 a 34 anys i, en menys 
grau, entre la de 16 a 24 anys. I, entre aquests, ho ha fet de forma notòria entre els individus de nacionalitat 
estrangera i de gènere masculí. Part d’aquesta reducció es podria explicar per un canvi de grup d’edat de les 
cohorts més nombroses, atès que tant la població de 35 a 54 anys com la de 55 a 64 anys creixen. Pel que 
fa als individus de nacionalitat estrangera d’aquesta edat, és possible que una part hagi abandonat el país.

TAULA III-4. Població en edat de treballar (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2009-
2010(1)

 2010 Variació 2009-2010 (%)
Valor D H N E T D H N E T
16-24 319 333 497 155 652 -1,7 -2,2 -0,2 -7,0 -1,9

25-34 559 583 823 319 1.142 -3,0 -4,8 -3,1 -6,0 -3,9

35-54 1.107 1.132 1.853 385 2.238 1,5 1,1 1,1 1,9 1,3

55-64 425 396 774 48 822 1,2 0,8 0,2 15,7* 1,0

Total 2.410 2.444 3.947 907 4.854 -0,1 -0,9 -0,1 -2,0 -0,5

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

	 2	•	 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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Si s’observa l’evolució del creixement de la població en edat de treballar els darrers trimestres, es veu que, 
en part, la pèrdua de població es podria explicar per una inversió del flux migratori.3

GRÀFIC III-2. Població en edat de treballar (16-64 anys), variació interanual. Catalunya, 2008-2010

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

1.2 • POBLACIÓ ACTIVA

La població activa s’ha mantingut pràcticament inalterada respecte a l’existent l’any 2009, amb poc més de 
3.780.000 persones, fet que, sumat al descens de la població en edat de treballar, ha suposat un increment 
de la taxa d’activitat de 0,4 p. p., fins a arribar al 77,9%. 

TAULA III-5. Població activa (16-64 anys). Catalunya, 2009-2010

 
2009 2010

1 2 3 4 1 2 3 4
Població activa 3.825 3.768 3.778 3.750 3.744 3.782 3.812 3.784

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

Taxa d’activitat (%) 78,2 77,2 77,6 77,0 77,1 77,9 78,5 78,0

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

Aquest increment en la taxa d’activitat és fruït d’un augment de l’activitat entre la població estrangera (+1,2 
p. p.) i les dones (+0,8 p. p.), especialment entre els individus de 25 a 34 anys, i d’un descens de l’activitat 
entre la població de 16 a 24 anys (-1,6 p. p.). Entre els individus de nacionalitat estrangera, la població 
activa decreix menys del que ho fa la població en edat de treballar, mentre que entre les dones la població 
en edat de treballar no varia, i el nombre de dones actives augmenta de forma considerable. És a dir, entre 
els estrangers la variació respon principalment a una pèrdua de persones inactives, mentre que entre les 
dones és motivada pel pas d’inactives a actives. Entre els més joves, succeeix el contrari, amb una pèrdua 
d’actius que passen a la inactivitat, fruit, probablement, del desànim.

TAULA III-6. Població activa (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2009-2010(1)

 2010 Variació 2009-2010 (%)
Valor D H N E T D H N E T
16-24 159 184 253 90 343 -3,1 -6,3 -4,2 -6,6 -4,9

25-34 475 549 754 270 1.024 0,2 -4,6 -2,5 -2,3 -2,4

	 3	•	 Des	de	finals	de	l’any	2009,	les	autoritzacions	inicials	de	treball,	gestionades	des	de	Catalunya,	es	dicten	de	forma	conjunta	
i	coordinada	amb	les	autoritzacions	de	residencia,	gestionades	per	l’Estat	espanyol.	El	nombre	d’autoritzacions	de	contrac
tació	en	origen	a	la	província	de	Barcelona	es	redueix	de	forma	significativa	els	darrers	anys,	fet	que	aniria	en	consonància	
amb	la	inversió	del	flux	migratori.	Per	a	una	anàlisi	més	detallada	de	l’evolució	de	la	població	a	Catalunya,	vegeu	el	capítol	V	
d’aquesta	Memòria.



222

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

35-54 887 1.070 1.624 333 1.956 2,8 1,6 2,0 2,5 2,1

55-64 189 269 427 30* 457 -0,4 1,3 0,3 4,5* 0,6

Total 1.709 2.071 3.058 723 3.781 1,1 -0,9 0,1 -0,4 0,0

 2010 Variació 2009-2010 (p. p.)
Taxa (%) D H N E T D H N E T

16-24 49,8 55,3 50,8 58,3 52,6 -0,7 -2,4 -2,1 0,2 -1,6

25-34 85,1 94,0 91,6 84,6 89,7 2,7 0,2 0,6 3,2 1,4

35-54 80,1 94,5 87,6 86,4 87,4 1,0 0,5 0,8 0,5 0,7

55-64 44,3 67,8 55,2 62,2* 55,6 -0,7 0,3 0,1 -6,7* -0,2

Total 70,9 84,7 77,5 79,7 77,9 0,8 0,0 0,2 1,2 0,4

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

En qualsevol cas, si el 2009 es caracteritzava per una pèrdua neta de persones actives fruït del desànim i 
la pèrdua de població, el 2010 es caracteritza per un guany de persones actives, especialment a partir del 
segon trimestre, malgrat la pèrdua de població en edat de treballar.

GRÀFIC III-3. Població activa (16-64 anys), variació interanual. Catalunya, 2008-2010

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

1.3 • POBLACIÓ OCUPADA

L’any 2010, la població ocupada s’ha reduït l’1,8%, fet que ha situat la taxa d’ocupació en el 63,9%, 0,9 
p. p. menys que l’any 2009. En el conjunt de l’any, doncs, han estat ocupades poc més de 3.104.000 per-
sones, unes 58.000 menys que l’any 2009.

TAULA III-7. Població ocupada (16-64 anys). Catalunya, 2009-2010

 
2009 2010

1 2 3 4 1 2 3 4
Població ocupada 3.203 3.167 3.171 3.107 3.068 3.107 3.144 3.097

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

Taxa d’ocupació (%) 65,5 64,9 65,1 63,8 63,2 64,0 64,7 63,9

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

Per col·lectius, el que més ha patit la reducció de l’ocupació ha estat el de la població de 16 a 24 
anys, cosa que podria explicar el desànim i la caiguda de la taxa d’activitat observats a l’apartat ante-
rior. Així, amb una pèrdua del 8,4% de les persones ocupades, ha vist reduïda la seva taxa d’ocupació 
2,3 p. p. Entre la població de 25 a 34 anys, tot i la pèrdua del 4,0% de la població ocupada, la taxa 
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d’ocupació es veu reduïda només 0,1 p. p., fruït de la major pèrdua de població en edat de treballar 
d’aquest col·lectiu.

Els homes i la població de nacionalitat espanyola també han vist reduït el nombre de persones ocupades, 
i atès que la seva població en edat de treballar no s’ha reduït de forma notòria, les taxes d’ocupació s’han 
reduït 1,3 p. p. i 1,1 p. p., respectivament. No ha estat així amb la taxa d’ocupació entre la població es-
trangera, que tot i veure reduïda la seva població ocupada el 2,2%, només ha perdut 0,1 p. p. en la taxa 
d’ocupació, fruït de la major pèrdua de població en edat de treballar que els altres col·lectius.

TAULA III-8. Població ocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2009-2010(1)

 2010 Variació 2009-2010 (%)
Valor D H N E T D H N E T
16-24 107 101 161 47* 208 -3,8 -12,9 -9,0 -6,6* -8,4

25-34 388 435 627 196 823 -2,3 -5,5 -4,5 -2,5 -4,0

35-54 762 914 1.433 243 1.676 0,9 -0,2 0,6 -1,1 0,3

55-64 165 233 379 19* 398 -2,0 -2,5 -2,4 -0,9* -2,3

Total 1.422 1.682 2.600 504 3.104 -0,7 -2,8 -1,8 -2,2 -1,8

 2010 Variació 2009-2010 (p. p.)
Taxa (%) D H N E T D H N E T

16-24 33,5 30,2 32,3 30,2* 31,8 -0,7 -3,7 -3,1 0,1* -2,3

25-34 69,6 74,5 76,3 61,2 72,1 0,5 -0,5 -1,1 2,2 -0,1

35-54 68,8 80,8 77,3 63,0 74,9 -0,4 -1,0 -0,4 -2,0 -0,7

55-64 38,8 58,7 48,9 39,7* 48,4 -1,3 -2,0 -1,3 -6,6* -1,7

Total 59,0 68,8 65,9 55,5 63,9 -0,4 -1,3 -1,1 -0,1 -0,9

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

Destaca, també, la pèrdua de persones ocupades entre la població de 55 a 64 anys (-2,3%), fet que ha 
suposat una reducció d’1,7 p. p. en la taxa d’ocupació, ja baixa per si mateixa.

Malgrat la pèrdua de població ocupada, s’observa com l’últim trimestre del 2010 la població ocupada creix 
molt lleugerament, si es descompta l’efecte de la pèrdua de població en edat de treballar. En comparació 
amb l’any 2009, la pèrdua de població ocupada és, doncs, relativament moderada.

GRÀFIC III-4. Població ocupada (16-64 anys), variació interanual. Catalunya, 2008-2010

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

Per sectors, la pèrdua d’individus ocupats s’ha concentrat en la construcció, que passa de representar el 
10,2% de la població ocupada l’any 2009 a representar-ne el 9,0% l’any 2010 (-1,3 p. p.), fruit d’una 



224

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

pèrdua del 14,2% dels treballadors. La indústria perd el 3,3% de la seva població, o el que és el mateix, 
pateix una pèrdua de pes de 0,3 p. p., rebaixant-lo fins al 19,4%. En canvi, l’agricultura guanya 0,3 p. p., 
amb un creixement del 15,3% del nombre de persones ocupades, i representa el 2,1% de la població ocu-
pada; mentre que els serveis guanyen 1,3 p. p., fins a arribar al 69,6% del total, si bé el nombre d’individus 
ocupats no varia.

GRÀFIC III-5. Població ocupada (16-64 anys), per sector d’activitat. Catalunya, 2009-2010

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

Si es descompon l’anàlisi per branques d’activitat, s’observa una important davallada a la indústria de cons-
trucció de maquinària, equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres diverses, on la 
pèrdua de població ocupada és del 9,8%. L’altra branca d’activitat on la pèrdua d’ocupació és rellevant és la 
que agrupa els serveis centrats en el comerç i l’hostaleria, que perd el 3,2% de la població ocupada. Aques-
tes dues branques, juntament amb la construcció, representen la pràctica totalitat de la pèrdua d’ocupació 
l’any 2010.

TAULA III-9. Població ocupada (16-64 anys), per branques d’activitat. Catalunya, 2009-2010

 2010
Variació 2009-

2010 (%)
Pes 2010 (%)

Variació 2009-
2010 (pp)

Variació 2009-
2010 (absoluta)

Pes variació (%)

Agricultura 65 15,3 2,1 0,3 9 -14,9

Indústria 1 175 2,1 5,7 0,2 4 -6,2

Indústria 2 223 -0,8 7,2 0,1 -2 3,2

Indústria 3 202 -9,8 6,5 -0,6 -22 37,9

Construcció 278 -14,2 9,0 -1,3 -46 79,3

Serveis 1 658 -3,2 21,2 -0,3 -22 37,2

Serveis 2 279 0,2 9,0 0,2 1 -1,1

Serveis 3 424 2,6 13,7 0,6 11 -18,2

Serveis 4 573 0,3 18,5 0,4 2 -2,7

Serveis 5 226 3,9 7,3 0,4 8 -14,5

Total 3.104 -1,8 100,0 0,0 -58 100,0

Unitats: milers de persones i percentatges.
Nota: Agricultura = agricultura, silvicultura i pesca. Indústria 1 = indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper. Indústria 2 
= Indústries extractives, refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia i aigua. Indústria 3 = 
construcció de maquinària , equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres diverses. Construcció = construcció. 
Serveis 1 = comerç i hostaleria. Serveis 2 = transport. Serveis 3 = intermediació financera i activitats immobiliàries. Serveis 4 = Admi-
nistració pública, educació i activitats sanitàries. Serveis 5 = altres serveis.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

En canvi, sobresurt l’increment de la població ocupada a l’agricultura (+15,3%). L’augment de la població 
ocupada a la indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper (+2,1%), els serveis d’intermediació 
financera i activitats immobiliàries (+2,6%) i els altres serveis (+3,9%) també és destacable.

2009

2010
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Segons el nivell de qualificació, s’observa una pèrdua de població entre el personal tècnic i directiu (-2,5%) 
i entre el personal qualificat manual (-3,1%). Els qualificats no manuals perden el 0,6% de la població 
ocupada, mentre que els no qualificats creixen el 0,2%.

TAULA III-10. Població ocupada (16-64 anys), per qualificació. Catalunya, 2009-2010
 2010 Variació 2009-2010 (%)

Personal tècnic i directiu 1.014 -2,5

Qualificats no manuals 946 -0,6

Qualificats manuals 774 -3,1

No qualificats 369 0,2

Total 3.104 -1,8

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

Pel nivell d’estudis, destaca la pèrdua de població ocupada entre la població amb estudis primaris o inferiors 
(-3,8%), seguida de la població amb educació secundària de primera etapa (-2,4%) i amb educació secun-
dària de segona etapa (-1,8%). La població ocupada amb educació superior també retrocedeix, però ho fa 
menys que la resta de grups (-0,5%).

A nivell territorial, la pèrdua de població ocupada s’ha concentrat a la província de Lleida (-9,0% o 18.000 
ocupats menys), seguida de Tarragona (-2,9% o 10.000 ocupats menys), mentre que a Barcelona (-1,3% 
o 30.000 ocupats menys), però especialment a Girona (-0,2%), la pèrdua de població ocupada ha estat 
inferior.

Afiliació a la Seguretat Social

Segons dades de la Seguretat Social, l’afiliació a Catalunya, de mitjana anual, va caure el 2,0%, cosa que 
equival a gairebé 65.000 afiliats menys, amb una mitjana de poc més de 3.117.000 persones afiliades.

Per règims, la major part d’aquest descens s’explica per la pèrdua de població afiliada en el règim general 
(-1,9% o poc més de 49.000 persones menys afiliades) i la pèrdua de població afiliada en el règim especial 
de treballadors autònoms (-3,1% o vora 17.000 persones afiliades menys). Destaquen també els increments 
de la població afiliada en el règim especial agrari (+2,7%) i en el règim especial de treballadors de la llar 
(+1,7%), si bé entre ambdós grups sumen poc més de 1.500 persones afiliades més que l’any 2009.

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ofereix informació detallada sobre 
afiliació a Catalunya. Utilitzant aquesta font es pot estudiar el comportament de variables que no són obser-
vables utilitzant l’EPA.4

A partir d’aquestes dades s’observa una davallada en l’afiliació a la construcció (-12,6%) i, en menys grau, 
a la indústria (-5,4%). L’agricultura també retrocedeix (-3,1%), mentre que els serveis incrementen la po-
blació afiliada (+0,1%). En conjunt, el decreixement de la població afiliada és del -2,1%, xifra similar a la 
que ofereix l’EPA per a la població de 16 a 64 anys (-1,8%).

Si es fa l’anàlisi per seccions, s’observa que el gruix del retrocés de la indústria s’explica per la pèrdua de 
població afiliada a les indústries manufactureres (-5,7%). Entre els serveis, destaca la pèrdua de l’1,0% 
de la població afiliada al comerç, del 2,2% en el transport i emmagatzematge, i del 5,2% a les activitats 
financeres i d’assegurances. Els altres serveis també experimenten un retrocés del 3,1%.

	 4	•	 Les	dades	del	Departament	d’Empresa	i	Ocupació	fan	referència	a	l’últim	dia	de	cada	trimestre	per	a	la	població	afiliada	en	
el	règim	general,	el	règim	especial	de	la	mineria	i	el	carbó	i	el	règim	especial	de	treballadors	autònoms.	Així	doncs,	les	dades	
no	són	comparables	amb	les	d’afiliació	per	al	conjunt	de	l’any	que	ofereix	la	Seguretat	Social,	ni	amb	les	dades	de	l’EPA.
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TAULA III-11. Població afiliada,(1) per seccions. Catalunya, 2009-2010

 2010
Variació 

2009-2010 
(%)

Pes 2010 (%)
Variació 

2009-2010 
(absoluta)

Pes
variació (%)

Agricultura A Agricultura, ramaderia i pesca 35 -3,1 1,2 -1 1,8

Indústria

B Indústries extractives 3 -9,5 0,1 0 0,5

C Indústries manufactureres 453 -5,7 15,2 -27 42,4

D Energia elèctrica i gas 5 -1,8 0,2 0 0,1

E Aigua, sanejament i gestió de residus 25 -0,6 0,8 0 0,3

Construcció F Construcció 255 -12,6 8,5 -37 57,4

Serveis

G Comerç a l’engròs i al detall 562 -1,0 18,8 -6 9,3

H Transport i emmagatzematge 157 -2,2 5,3 -4 5,6

I Hostaleria 213 2,2 7,1 5 -7,0

J Informació i comunicacions 79 -0,3 2,6 0 0,4

K Activitats financeres i d’assegurances 75 -5,2 2,5 -4 6,4

L Activitats immobiliàries 23 1,4 0,8 0 -0,5

M Activitats professionals i tècniques 172 0,1 5,7 0 -0,2

N Activitats administratives i auxiliars 222 1,3 7,4 3 -4,3

O Adm. pública, defensa i SS obligatòria 176 1,1 5,9 2 -3,1

P Educació 139 2,2 4,6 3 -4,6

Q Activitats sanitàries i serveis socials 235 2,5 7,9 6 -8,9

R Activitats artístiques i d’entreteniment 55 0,4 1,8 0 -0,3

S Altres serveis 98 -3,1 3,3 -3 4,9

T Activitats de les llars 6 1,0 0,2 0 -0,1

U Organismes extraterritorials 0 1,1 0,0 0 0,0

Total 2.990 -2,1 100,0 -64 100,0

Unitats: milers de persones i percentatges.
(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2009 i 2010, per a la pobla-
ció afiliada en el règim general, el règim especial de treballadors autònoms i el règim especial de la mineria i el carbó.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori del Treball).

Malgrat això, hi ha altres activitats entre els serveis que guanyen població afiliada, com és el cas de l’hosta-
leria (+2,2%) i les activitats administratives i auxiliars (+1,3%). També entre les relacionades amb el sector 
públic es produeix un increment de la població afiliada (Administració pública, defensa i Seguretat Social 
obligatòria, educació, activitats sanitàries i serveis socials).

Pel que fa al pes que representa cada secció en la destrucció d’ocupació d’un any a l’altre, sobresurt la 
construcció (57,4%), seguida de les indústries manufactureres (42,4%).

Desagregant les seccions per rúbriques, s’observa que entre les indústries manufactureres és especialment 
rellevant la pèrdua de població afiliada en la fabricació de productes metàl·lics (excepte maquinària), que 
retrocedeix el 6,5% i representa el 6,0% de la pèrdua d’afiliació a Catalunya. L’afiliació en la fabricació 
de maquinària i equips, que retrocedeix el 9,7% i representa el 5,1% de la pèrdua d’afiliació a Catalunya, 
o l’afiliació en la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (-8,1% i 5,3%, respectivament), 
també expliquen una part important del mal comportament de l’afiliació a les indústries manufactureres, si 
bé la pèrdua d’afiliació és generalitzada a totes les rúbriques.

Quant als serveis que han perdut població afiliada, destaca la pèrdua al comerç a l’engròs (excepte vehicles 
de motor), que retrocedeix el 2,1%, però que representa el 6,7% de la pèrdua de població afiliada a Catalu-
nya l’any 2010. També l’afiliació al transport terrestre i per canonades, que retrocedeix el 4,0%, representa 
un altre 6,7% de la pèrdua d’afiliació, mentre que la mediació financera explica el 6,1% de la pèrdua de 
població afiliada, amb el 7,9% menys de persones afiliades, així com l’afiliació a les activitats de lloguer, 
que retrocedeix el 18,0% (l’11,1% de la pèrdua d’afiliats a Catalunya).

En canvi, entre els serveis que incrementen la seva població afiliada destaquen els serveis de menjar i be-
gudes (+1,9%), les activitats relacionades amb l’ocupació (+13,6%), les activitats administratives d’oficina 
(+17,4%) i les vinculades amb el sector públic.
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Per grandària de l’empresa, destaca la menor pèrdua d’afiliats a les empreses grans que a les de menys de 
50 treballadors. Així, les empreses de més de 250 afiliats incrementen el 0,5% el nombre d’afiliats, mentre 
que les de 26 a 30 afiliats, per exemple, perden el 5,4% dels afiliats.

GRÀFIC III-6. Població afiliada,(1) per grandària de l’empresa (nombre de treballadors), variació anual. Catalunya, 2009-2010

Unitats: percentatges.
(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2009 i 2010, per a la pobla-
ció afiliada en el règim general i el règim especial de la mineria i el carbó.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori del Treball).

A escala territorial, destaca la pèrdua d’afiliats de les comarques tarragonines, amb una pèrdua especial-
ment rellevant a la Ribera d’Ebre (-6,1%) i el Montsià (-5,3%), i gens menyspreable a l’Alt Camp (-4,1%) 
i el Priorat (-3,6%). A la província de Lleida5 les pèrdues de població afiliada es concentren al Pla d’Urgell 
(-4,9%), el Solsonès (-3,7%) i l’Alt Urgell (-3,5%). En canvi, però, la Vall d’Aran incrementa el nombre de 
persones afiliades (+0,6%) i la Segarra manté la població afiliada inalterada (0,0%).

FIGURA III-1. Població afiliada(1) per comarques, variació anual. Catalunya, 2009-2010

Unitats: percentatges.
(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2009 i 2010, per a la pobla-
ció afiliada en el règim general, el règim especial de treballadors autònoms i el règim especial de la mineria i el carbó.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori del Treball).

	 5	•	 Les	principals	diferències	entre	l’EPA	i	les	dades	d’afiliació	es	troben	en	la	diferent	variació	de	la	població	ocupada/afiliada	a	
la	província	de	Lleida,	superior	a	l’EPA.
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A la província de Barcelona, la pèrdua de població afiliada és més homogènia i en determinades comarques 
de certa magnitud, com és el cas del Garraf (-3,5%) o l’Anoia (-3,0%). Finalment, a la província de Girona 
la pèrdua d’afiliació es concentra a l’Empordà, mentre que la resta de comarques perden un percentatge 
inferior de població afiliada.

El treball a temps parcial

Amb referència a la jornada laboral, i analitzant dades de l’EPA, destaca l’increment del 3,2% de la pobla-
ció ocupada a temps parcial, cosa que implica un augment de 0,6 p. p. del percentatge de població que hi 
treballa, fins a situar-la al 12,3% del total de persones ocupades. Les males perspectives laborals haurien 
pogut portar a la població a acceptar feines a mitja jornada, fet que explicaria un creixement de la població 
que treballa a temps parcial molt superior al creixement de l’ocupació (-1,8%).

Destaca l’increment del treball a temps parcial entre la població de 16 a 24 anys, i en menys grau entre la 
de 35 a 54 anys, en ambdós casos basat en l’augment del nombre de dones que hi treballen. En canvi, entre 
la població de 25 a 34 anys i la de 55 a 64 anys, decreix el nombre de persones ocupades a temps parcial, 
a conseqüència, principalment, del descens de dones ocupades a temps parcial.

En conjunt, el creixement del treball a temps parcial de les dones (+4,1%) i de la població estrangera 
(+6,1%) són molt destacats, i suposen un increment del diferencial entre homes i dones, ja molt significatiu 
per si mateix, i un mínim distanciament entre població amb nacionalitat espanyola i estrangera. Així, el per-
centatge de dones que treballen a temps parcial augmenta 1,0 p. p., fins al 21,4%, mentre que el d’homes 
augmenta 0,1 p. p., fins al 4,6%. Entre els individus de nacionalitat espanyola l’increment és de 0,5 p. 
p., fins a l’11,9%, mentre que entre els de nacionalitat estrangera l’augment és d’1,1 p. p., fins al 14,3%. 

TAULA III-12. Població ocupada (16-64 anys) que treballa a temps parcial, per grups d’edat, gènere i nacionalitat. 
Catalunya, 2009-2010(1)

 2010 Variació 2009-2010 (%)
Valor D H N E T D H N E T
16-24 45 25* 56 14* 70 25,9 11,2* 11,8 72,8* 20,2

25-34 63 23* 66 19* 85 -10,6 -11,2* -5,0 -26,1* -10,8

35-54 161 21* 146 35* 181 10,3 -2,5* 6,4 18,9* 8,7

55-64 37 9* 43 3* 46 -11,5 9,2* -8,0 -9,8* -8,1

Total 305 78 311 72 383 4,1 -0,1 2,5 6,1 3,2

 2010 Variació 2009-2010 (p. p.)
Taxa (%) D H N E T D H N E T

16-24 41,6 24,9* 34,8 29,4* 33,6 9,8 5,4* 6,5 13,5* 8,0

25-34 16,1 5,3* 10,5 9,9* 10,4 -1,5 -0,3* -0,1 -3,2* -0,8

35-54 21,1 2,3* 10,2 14,5* 10,8 1,8 -0,1* 0,6 2,4* 0,8

55-64 22,5 3,9* 11,3 18,2* 11,6 -2,4 0,4* -0,7 -1,8* -0,7

Total 21,4 4,6 11,9 14,3 12,3 1,0 0,1 0,5 1,1 0,6

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

1.3.1 • POBLACIÓ ASSALARIADA6

La distribució de la població ocupada segons la situació professional ha variat sensiblement respecte a l’any 
2009. Així, s’observa una pèrdua de pes de l’empresariat de 0,9 p. p., fruit d’un major descens d’aquest 

	 6	•	 Vegeu	el	capítol	VI	d’aquesta	Memòria	per	a	una	anàlisi	del	treball	autònom	a	Catalunya.
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col·lectiu. Aquesta situació contrasta amb la dels autònoms i els assalariats, que han incrementat el seu pes 
0,4 p. p. i 0,6 p. p., respectivament.

TAULA III-13. Població ocupada (16-64 anys), segons la situació professional. Catalunya, 2010.

 2010 Var. 2009-2010 (%) Pes 2010 (%) Var. pes 2009-2010 (p. p.)

Empresari 154 -16,9 5,0 -0,9

Autònom 312 1,9 10,1 0,4

Ass. sector públic 399 0,3 12,9 0,3

Ass. sector privat 2.219 -1,4 71,5 0,3

Altres 19* -4,6* 0,6* 0,0*

Total 3.104 -1,8 100,0 0,0

Unitats: milers de persones i percentatges.
* Dada estadísticament no significativa.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

La població assalariada s’ha reduït l’1,2% l’any 2010, situant-se en poc menys de 2.620.000 persones 
assalariades. Tot i el creixement negatiu, aquest ha estat inferior al del conjunt de la població ocupada, cosa 
que ha fet créixer, lleugerament, el pes dels assalariats entre el conjunt dels ocupats fins al 84,4%. S’apre-
cia, també, que el tercer i quart trimestre de 2010 la població assalariada ja creixia respecte a l’existent els 
mateixos trimestres de l’any 2009.

TAULA III-14. Població assalariada (16-64 anys). Catalunya, 2009-2010

 
2009 2010

1 2 3 4 1 2 3 4
Població assalariada 2.695 2.651 2.642 2.614 2.570 2.619 2.662 2.624

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

Pes sobre els ocupats (%) 84,1 83,7 83,3 84,1 83,8 84,3 84,7 84,7

Pes del sector públic (%) 14,6 14,8 15,3 15,4 16,0 15,1 14,8 15,2

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

Durant el 2010, la població assalariada al sector públic s’ha incrementat el 0,3%, mentre que al 
sector privat s’ha reduït l’1,4%. Aquest fet ha significat un increment del pes dels assalariats al sec-
tor públic sobre el conjunt dels assalariats de 0,2 p. p., fins a situar-lo en el 15,3% de la població 
assalariada.

Temporalitat

La temporalitat s’ha mantingut al 18,0% entre els assalariats, el mateix percentatge que l’any 2009, 
malgrat que la població amb contracte temporal s’ha reduït l’1,0% fins a les 471.000 persones. En canvi, 
però, sí que ha variat la temporalitat dels diferents grups, especialment entre la població estrangera, en 
què la temporalitat s’ha reduït 5,7 p. p. Per contra, la temporalitat ha augmentat 1,2 p. p. entre la pobla-
ció de nacionalitat espanyola. En qualsevol cas, les taxes de temporalitat d’un i altre col·lectiu continuen 
prou distanciades (el 27,3% per a la població de nacionalitat estrangera i el 16,0% per a la de nacionalitat 
espanyola).

TAULA III-15. Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per grups d’edat, gènere i nacionalitat. 
Catalunya, 2009-2010(1)

 2010 Variació 2009-2010 (%)
Valor D H N E T D H N E T
16-24 53 44 81 17* 97 0,2 -3,2 7,4 -29,4* -1,4

25-34 91 86 125 51 177 -3,7 -10,3 1,7 -23,1 -7,0
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35-54 95 83 123 55 178 18,2 -7,5 11,0 -7,1 4,7

55-64 10* 10* 17* 2* 19* 12,1* 10,8* 24,9* -41,8* 11,5*

Total 248 223 346 125 471 5,2 -7,1 7,2 -18,3 -1,0

 2010 Variació 2009-2010 (p. p.)
Taxa (%) D H N E T D H N E T

16-24 51,2 46,3 52,1 37,4* 48,9 1,7 4,0 7,2 -12,0* 2,9

25-34 25,2 22,9 22,5 28,8 24,0 -0,3 -1,0 1,3 -6,6 -0,6

35-54 14,1 11,4 10,4 25,0 12,7 1,8 -1,0 0,9 -3,0 0,3

55-64 7,5* 6,2* 6,4* 13,5* 6,8* 0,9* 0,8* 1,4* -7,2* 0,8*

Total 19,6 16,5 16,0 27,3 18,0 0,9 -0,8 1,2 -5,7 0,0

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

Entre els més joves (de 16 a 24 anys), la temporalitat també s’ha incrementat (+2,9 p. p.), així com entre 
les dones (+0,9 p. p.), fet que augmenta els diferencials d’aquests col·lectius respecte a la mitjana.

Per sectors, l’agricultura i la construcció han experimentat una reducció de la temporalitat (-3,8 p. p. i -4,6 
p. p., respectivament), mentre que la indústria, però especialment els serveis, han augmentat la seva taxa de 
temporalitat (+0,2 p. p. i +0,8 p. p.). Destaca la pèrdua del 27,9% de la població amb contracte temporal 
a la construcció, que, com s’ha vist anteriorment, és el sector que ha perdut més ocupació l’any 2010. En 
qualsevol cas, tot i que s’han reduït les diferències entre sectors, la construcció i l’agricultura continuen 
presentant taxes de temporalitat molt superiors a la mitjana, i la indústria taxes molt inferiors.

TAULA III-16. Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per sectors. Catalunya, 2009-2010 
 2010 Variació 2009-2010 (%) Taxa 2010 (%) Variació 2009-2010 (p. p.)
Agricultura 9* 1,3* 25,0* -3,8*

Indústria 57 -0,8 10,4 0,2

Construcció 57 -27,9 27,6 -4,6

Serveis 348 5,3 19,0 0,8

Total 471 -1,0 18,0 0,0

Unitats: milers de persones i percentatges.
* Dada estadísticament no significativa.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Per branques d’activitat, destaca el comportament diferenciat entre indústries. Així, a la indústria de l’ali-
mentació, del tèxtil, del cuir, de la fusta i del paper, i les indústries extractives, de refinament de petroli, 
indústria química, de transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia i aigua, s’ha reduït la temporalitat. 
En canvi, a la indústria de construcció de maquinària, equips electrònics, material de transport i indústries 
manufactureres diverses, la temporalitat s’ha incrementat 2,2 p. p. En qualsevol cas, cal analitzar aquests 
resultats amb una certa cautela, atesa la falta de mostra en aquestes branques d’activitat.

TAULA III-17. Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per branques d’activitat. Catalunya, 
2009-2010
 2010 Variació 2009-2010 (%) Taxa 2010 (%) Variació 2009-2010 (p. p.)
Agricultura 9* 1,3* 25,0* -3,8*

Indústria 1 18* -11,0* 11,3* -1,4*

Indústria 2 19* -3,9* 9,1* -0,4*

Indústria 3 20* 14,1* 11,1* 2,2*

Construcció 57 -27,9 27,6 -4,6

Serveis 1 99 14,4 19,4 2,4

Serveis 2 31* -1,5* 13,5* 0,2*

Serveis 3 54 17,6 15,8 2,0

Serveis 4 125 -1,7 22,7 -0,6
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Serveis 5 39 -1,0 20,1 -1,5

Total 471 -1,0 18,0 0,0

Unitats: milers de persones i percentatges.
* Dada estadísticament no significativa.
Nota: Agricultura = agricultura, silvicultura i pesca. Indústria 1 =  indústria de la alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper. Indústria 2 
=  indústries extractives, refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia i aigua. Indústria 3 =  
construcció de maquinària, equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres diverses. Construcció = construcció. 
Serveis 1 = Comerç i hostaleria. Serveis 2 = transport. Serveis 3 = intermediació financera i activitats immobiliàries. Serveis 4 = Admi-
nistració pública, educació i activitats sanitàries. Serveis 5 = altres serveis.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Als serveis, la temporalitat s’ha incrementat d’una forma considerable al comerç i l’hostaleria (+2,4 p. p.), 
i a la intermediació financera i activitats immobiliàries (+2,0 p. p.), i en menys grau al transport. En canvi, 
s’ha reduït a l’Administració pública, educació i activitats sanitàries i als altres serveis.

Pel que fa a la contractació, i segons dades de l’Observatori del Treball del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció de la Generalitat de Catalunya, el nombre de contractes nous s’ha incrementat el 4,7% respecte a l’any 
2009. Així, el nombre total de contractes firmats se situa en poc més de 2.170.000 contractes, el 88,0% 
temporals i el 12,0% indefinits.

Els contractes temporals s’han incrementat el 6,7%, mentre que els contractes indefinits han retrocedit 
el 8,1%. Entre els contractes temporals, han augmentat els eventuals per circumstàncies de la producció 
(+8,2%), els d’obra i servei (+5,6%) i els d’interinitat (+7,7%), que representen, respectivament, el 43,2%, 
el 37,2% i el 18,2% dels contractes temporals firmats l’any 2010. Els altres contractes temporals decreixen 
el 15,0%, si bé representen només l’1,4% del total.

Quant a la contractació indefinida, s’incrementen el nombre de nous contractes ordinaris (+3,3%), que 
representen el 48,5% dels nous contractes indefinits l’any 2010, però decreixen el nombre de contractes 
convertits a indefinits (-10,7%, amb un pes del 37,0%) i, especialment, els contractes de foment de la 
contractació indefinida (-29,8%, amb un pes del 14,0%).

Aquest augment de la contractació es pot interpretar com un símptoma de millora de l’activitat, si bé té com 
a contrapartida que ho fa sobre la base de l’augment de la contractació temporal, cosa que molt probable-
ment generi un repunt en la temporalitat a mesura que es vagi superant la recessió.

1.4 • POBLACIÓ DESOCUPADA

Atur estimat

La població desocupada s’ha incrementat el 9,4% l’any 2010, fins a les 676.000 persones, situant la taxa 
d’atur al 17,9%, 1,5 p. p. més que l’any 2009. Això suposa que unes 58.000 persones més es troben en 
situació d’atur, respecte a les que s’hi trobaven l’any 2009.

TAULA III-18. Població desocupada (16-64 anys). Catalunya, 2009-2010

 
2009 2010

1 2 3 4 1 2 3 4
Població aturada 621 601 607 643 676 675 668 687

Variació interanual (%) 113,9 106,1 76,7 41,1 8,7 12,3 10,0 6,8

Taxa d’atur (%) 16,2 16,0 16,1 17,1 18,0 17,8 17,5 18,1

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

Per col·lectius, tots presenten increments de la taxa d’atur al voltant de la mitjana, i és el grup d’edat de 16 
a 24 anys i el de 55 a 64 anys els que incrementen més la seva taxa d’atur (+2,4 p. p. i +2,6 p. p., respec-
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tivament). Entre els joves, destaca l’augment de la taxa d’atur dels homes (+4,1 p. p.) i de la població de 
nacionalitat espanyola (+3,3 p. p.).

La taxa d’atur dels joves de 16 a 24 anys (39,5%) i de la població de nacionalitat estrangera (30,3%), conti-
nuen estant molt per sobre de la mitjana. En canvi, les dones mantenen una taxa d’atur inferior a la mitjana.

TAULA III-19. Població desocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2009-2010(1)

 2010 Variació 2009-2010 (%)
Valor D H N E T D H N E T
16-24 52 84 92 44* 135 -1,7 3,1 5,5 -6,7* 1,2

25-34 87 114 126 75 201 13,1 -0,9 8,9 -1,8 4,7

35-54 125 156 191 90 281 16,0 13,3 14,7 14,0 14,5

55-64 24* 36 49 11* 59 12,8* 35,6* 28,0 15,5* 25,6

Total 287 389 457 219 676 11,3 8,1 12,3 3,8 9,4

 2010 Variació 2009-2010 (p. p.)
Taxa (%) D H N E T D H N E T

16-24 32,6 45,4 36,3 48,2* 39,5 0,5 4,1 3,3 0,0* 2,4

25-34 18,3 20,8 16,8 27,6 19,6 2,1 0,8 1,8 0,1 1,3

35-54 14,1 14,5 11,7 27,1 14,3 1,6 1,5 1,3 2,7 1,6

55-64 12,5* 13,3 11,4 36,1* 13,0 1,5* 3,4 2,5 3,4* 2,6

Total 16,8 18,8 15,0 30,3 17,9 1,5 1,6 1,6 1,2 1,5

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

Si s’observa l’evolució de la població desocupada l’any 2010, s’aprecia que, a diferència de l’any 2009, una 
part important de la variació es produeix fruit de la població que passa d’inactiva a activa. És a dir, aparent-
ment, s’estaria superant el desànim, i també s’hauria frenat la pèrdua d’ocupació.

GRÀFIC III-7. Població desocupada (16-64 anys), variació interanual. Catalunya, 2008-2010

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

Per nivell d’estudis, destaca la major taxa d’atur entre els individus amb educació primària o inferior (26,5%), 
seguida dels que tenen estudis de secundària de primera etapa (24,0%). En canvi, la taxa d’atur és menor 
entre els que tenen educació secundària de segona etapa (15,6%) o educació superior (10,1%).

I a escala territorial, destaca la menor taxa d’atur de la província de Lleida (14,7%), si bé és el territori 
on aquest augmenta més (+3,3 p. p.). Barcelona presenta la mateixa taxa d’atur que la mitjana catalana 
(17,9%), mentre que Tarragona i Girona són les províncies amb una major taxa d’atur (18,7% i 18,4%, 
respectivament).



233

MERCAT DE TREBALL

El percentatge de població que es troba en situació d’atur de llarga durada no ha parat de créixer durant el 
2010. Si bé, de mitjana, el percentatge d’aturats de llarga durada ha estat del 45,1%, 14,3 p. p. més que 
l’any 2009, el 2010 s’ha tancat amb el 51,7% d’aturats de llarga durada. És a dir, més de la meitat dels 
aturats fa més d’un any que es troben en aquesta situació, mostra d’una baixa rotació en el pas per una 
situació d’atur, que sembla concentrar-se en determinats individus.

TAULA III-20. Atur de llarga durada (16-64 anys). Catalunya, 2009-2010

 
2009 2010

1 2 3 4 1 2 3 4
Aturats/ades de llarga durada 167 176 192 227 265 292 310 355

Variació interanual (%) 99,8 139,3 151,8 90,1 58,4 65,9 61,3 56,3

Taxa d’atur de llarga durada (%) 26,9 29,3 31,7 35,3 39,2 43,3 46,4 51,7

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

L’any 2010, aquest atur de llarga durada és superior a mesura que s’incrementa l’edat de l’individu (el 
26,4% entre la població de 16 a 24 anys i el 66,3% entre la de 55 a 64 anys), i entre la població de naci-
onalitat espanyola (el 47,3% enfront del 40,7% entre la població de nacionalitat estrangera). En canvi, no 
hi ha diferències significatives entre homes i dones.

L’atur es concentra també en determinades llars, amb el 8,2% de llars on no treballa cap dels seus membres 
actius, per només el 73,5% on treballen tots, una situació pitjor que la de l’any 2009.

GRÀFIC III-8. Llars agrupades pel nombre d’actius(1) en situació d’atur. Catalunya, 2008-2010

Unitats: milers de persones i percentatges.
(1) Mínim un actiu a la llar.
Nota: l’escala dreta fa referència a les llars amb tots els actius ocupats.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Atur registrat

Segons les dades d’atur registrat, la població aturada s’ha incrementat en gairebé 60.000 persones, la qual 
cosa equival a l’11,6%, fins a arribar, de mitjana, a poc més de 571.000 persones desocupades registrades. 
Destaca, però, que el màxim de població aturada registrada es va produir el març del 2010, amb poc més de 
604.000 persones aturades registrades. Com s’observa a la variació interanual de la població desocupada re-
gistrada, aquesta augmenta de forma desaccelerada, amb creixements pròxims a zero el desembre del 2010.
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GRÀFIC III-9. Atur registrat. Catalunya, 2008-2010

Unitats: persones i percentatges.
Nota: l’escala dreta fa referència a la variació interanual de l’atur registrat.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori del 
Treball).

Per sectors, destaca la pèrdua d’aturats registrats a la indústria (-1,5 p. p.). La construcció i els serveis pre-
senten un pes entre els desocupats similar al que tenien l’any 2009 (-0,4 p. p. i +0,1 p. p., respectivament), 
mentre que l’agricultura augmenta lleugerament (+0,3 p. p.). Però, sens dubte, el grup que creix més és el 
de la població desocupada sense ocupació anterior (+1,5 p. p.), mostra de les dificultats d’entrada al mercat 
de treball fruit de la situació econòmica.

GRÀFIC III-10. Població desocupada per sectors d’activitat. Catalunya, 2009-2010

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori del 
Treball).

Tot i que la major part dels desocupats provenen del sector serveis, la construcció és l’únic sector on el per-
centatge que representen els desocupats sobre el total de desocupats supera el pes dels ocupats d’aquest 
sector sobre el total d’ocupats.

L’atur es concentra allí on ho fa la població. Així, no és estrany que la major concentració d’aturats es pro-
dueixi a l’àrea metropolitana de Barcelona i, en menys grau, a Tarragona, Lleida i Girona.

2010

2009
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FIGURA III-2. Atur registrat per comarques, mitjana anual. Catalunya, 2010

Unitats: persones.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball.

Per comarques, l’atur se centra en les comarques de les províncies de Barcelona i Tarragona, especialment al 
Baix Penedès (30,5%), el Garraf (26,4%) i l’Anoia (25,0%). El Maresme, així com el Baix Ebre i el Montsià, 
presenten taxes d’atur superiors al 20,0%. A les comarques gironines, els problemes semblen concentrar-se 
a la costa, mentre que a les lleidatanes les taxes d’atur més elevades es troben a la Noguera i l’Urgell.

FIGURA III-3. Taxa d’atur registrat(1) per comarques. Catalunya, 2010

 

Unitats: percentatges.
(1) Els valors representen estimacions de la taxa d’atur comarcal, calculades com a quocient de la població desocupada registrada sobre 
la suma de població afiliada i població desocupada registrada. Les dades d’afiliació per comarques es troben disponibles per a l’últim 
dia dels quatre trimestres, motiu pel qual la taxa s’ha calculat sobre la base de la mitjana d’aquests valors i la mitjana d’atur registrat 
dels últims mesos del trimestre. Pot presentar, per tant, una certa desviació respecte al valor real del conjunt de l’any.
Aquest càlcul incorpora alguns biaixos. El primer fa referència a la població que es troba a l’atur, però que no es troba registrada als 
serveis d’ocupació. És a dir, són actius no registrats, que fan disminuir el valor de la taxa d’atur aproximada. El segon fa referència a 
la població ocupada no afiliada. Aquest grup afecta el denominador incrementant la taxa d’atur aproximada. La suma dels dos biaixos 
genera un biaix que pot ser a l’alça o a la baixa en funció del que predomini. Aparentment, per al conjunt de Catalunya, predomina el 
de la població aturada no registrada. És a dir, la taxa d’atur sobre la base de dades registrades l’any 2010 (16,0%) és inferior a la taxa 
d’atur estimada a través de l’EPA (17,9%).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori del 
Treball).
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Pel que fa a les variacions entre el 2009 i el 2010, destaquen les comarques tarragonines. Així, les comar-
ques on més s’ha incrementat la taxa d’atur són: el Baix Penedès (+3,2 p. p.), la Ribera d’Ebre (+3,0 p. 
p.), el Priorat (+2,8 p. p.), el Montsià (+2,7 p. p.), el Pallars Jussà (+2,7 p. p.) i el Baix Ebre (+2,7 p. p.), 
on cinc de les sis són de la província de Tarragona. El Garraf també ha incrementat la taxa d’atur 2,7 p. p. 
A l’altre extrem, només tres comarques redueixen la seva taxa d’atur: la Conca de Barberà i l’Alta Ribagorça 
ho fan de forma gairebé imperceptible, mentre que el Ripollès la redueix 0,2 p. p.

2 • CONTEXT DEL MERCAT DE TREBALL

A fi de poder contextualitzar la situació al mercat de treball a Catalunya, cal analitzar l’evolució en altres 
territoris, i avaluar-ne les diferències. A continuació s’ofereix una comparació amb la resta de comunitats 
autònomes de l’Estat espanyol, per tal de confrontar l’evolució del darrer any respecte a territoris similars, 
o legislats per una mateixa normativa. Posteriorment, aquest contrast es duu a terme respecte a un conjunt 
de països europeus i algunes regions de característiques similars a Catalunya (els quatre motors d’Europa), 
cosa que permet estudiar realitats diferents, amb normatives laborals diverses.

Com s’observa a continuació, l’evolució respecte a la resta de l’Estat espanyol és relativament favorable, tot i 
que és negativa a Catalunya. Quant al conjunt de països i regions europees, s’observa una evolució negativa, 
que es concentra en un creixement de l’atur superior al de la resta de països i regions.

2.1 • ESPANYA

L’any 2010 ha estat un any negatiu pel que fa a l’ocupació a Catalunya. Ara bé, si es compara l’evolució 
experimentada durant el 2010, en relació amb el conjunt de comunitats autònomes de l’Estat espanyol, es 
podria dir que Catalunya presenta uns resultats més positius que la resta, a excepció del País Basc i Navarra. 
Malgrat això, els mals resultats experimentats l’any 2009 fan que Catalunya es trobi en una situació més 
desfavorable que altres comunitats (especialment respecte a les del nord d’Espanya).

Població en edat de treballar

Catalunya ha perdut el 0,5% de la població en edat de treballar l’any 2010, una variació inferior a les co-
munitats autònomes limítrofes, però prou accentuada si es compara amb els increments de població al sud 
d’Espanya. El conjunt de l’Estat ha perdut el 0,3% de la població de 16 a 64 anys.

FIGURA III-4. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR (16-64 ANYS) PER COMUNITATS AUTÒNOMES. VARIACIÓ ANUAL. 
ESPANYA, 2009-2010

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

La població activa ha augmentat el 0,2% al conjunt de l’Estat espanyol, fet que, sumat a la pèrdua de població 
en edat de treballar, ha repercutit en un increment de 0,4 p. p. en la taxa d’activitat, que s’ha situat, per al 
conjunt del 2010, en el 74,4%. A Catalunya, en canvi, la població activa no ha variat, fet que, sumat a la pèr-
dua de població en edat de treballar, ha implicat un increment de 0,4 p. p. en la taxa d’activitat, fins al 77,9%.

FIGURA III-5. Població activa (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2009-2010

Tal com passava amb la població en edat de treballar, la població activa creix a les comunitats del sud i decreix a 
les del nord, i especialment a les limítrofes amb Catalunya. La taxa d’activitat continua sent més elevada al nord, 
i Catalunya es manté com una de les comunitats amb un major percentatge de persones actives, després de la Co-
munitat de Madrid i les Illes Balears, on la taxa d’activitat s’ha incrementat, respectivament, 0,9 p. p. i 0,7 p. p.

Població ocupada

La població ocupada s’ha reduït el 2,3% a Espanya, 0,5 p. p. més del que ho ha fet a Catalunya, on ha retrocedit 
l’1,8%. El retrocés de la població ocupada a Catalunya és dels més reduïts entre les comunitats del nord (a excep-
ció del País Basc i Navarra, on la població ocupada ha augmentat el 0,7% i l’1,3%, respectivament), i pròxima als 
valors de les comunitats del sud. És especialment destacable el retrocés de la població ocupada de les comunitats 
limítrofes amb Catalunya, on la població ocupada es redueix el 4,1% a l’Aragó i el 4,3% a la Comunitat Valenciana.

FIGURA III-6. Població ocupada (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2009-2010

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

1. Variació anual 2009-2010

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

2. Taxa d’ocupació 2010

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

1. Variació anual 2009-2010

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

2. Taxa d’ocupació 2010
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Aquesta situació ha repercutit en un retrocés de 0,9 p. p. en la taxa d’ocupació a Catalunya, que, malgrat 
tot, es manté com una de les comunitats autònomes amb una major taxa d’ocupació, juntament amb Na-
varra, la Comunitat de Madrid, el País Basc, la Rioja o l’Aragó. Totes aquestes comunitats han reduït la 
seva taxa d’activitat en una proporció similar a Catalunya, a excepció del País Basc, que l’ha incrementada 
1,0 p. p.

TAULA III-21. Distribució de la població ocupada (16-64 anys) i variació, per sectors i CA. Espanya, 2009-2010.

 
Agricultura Indústria Construcció Serveis

Pes Var. (p. p.) Pes Var. (p. p.) Pes Var. (p. p.) Pes Var. (p. p.)
Andalusia 8,0 0,6 9,1 -0,3 8,7 -1,1 74,2 0,9

Aragó 6,1 1,3 19,2 0,3 9,9 -0,3 64,9 -1,3

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

Canàries 3,5 0,8 5,7 -0,6 9,1 -0,4 81,7 0,2

Cantàbria 3,1 -0,9 16,1 -1,0 9,8 -1,6 71,0 3,5

Castella-la Manxa 6,4 0,1 16,1 -0,9 11,5 -1,7 66,0 2,5

Castella i Lleó 6,3 -0,2 16,2 -1,5 9,8 -0,7 67,7 2,4

CATALUNYA 2,1 0,3 19,4 -0,3 9,0 -1,3 69,6 1,3
C. de Madrid 0,2 -0,2 9,3 -0,4 7,1 -1,5 83,4 2,0

C. Valenciana 2,8 -0,4 16,4 -0,4 9,5 -1,3 71,2 2,1

Extremadura 9,9 -0,9 10,4 -0,5 11,4 0,1 68,2 1,3

Galícia 7,7 -0,1 15,7 -1,3 9,6 -0,5 67,0 1,8

Illes Balears 1,1 -0,3 7,8 -0,4 11,2 -2,5 80,0 3,2

La Rioja 4,5 0,3 25,6 0,4 10,3 -0,2 59,6 -0,5

Múrcia 13,3 2,3 12,4 -0,7 10,1 -0,1 64,2 -1,4

Navarra 4,0 -0,2 25,5 -2,7 8,1 -0,8 62,4 3,8

País Basc 1,2 -0,1 22,5 -0,5 7,4 -0,6 68,9 1,3

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

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

La població ocupada a Catalunya es concentra, en relació amb la distribució de la població ocupada a Es-
panya, a la indústria, un sector que ha tingut una reducció de la població ocupada (-3,3%) inferior a la del 
conjunt de l’Estat (-5,8%). En canvi, pel que fa a la construcció, el sector amb una major davallada de la 
població ocupada, el retrocés a Catalunya (-14,2%) ha estat lleugerament superior a l’experimentat a Espa-
nya (-12,6%). En ambdós sectors, totes les comunitats autònomes han perdut població ocupada.

TAULA III-22. Distribució i creixement de l’ocupació (16-64 anys) per sectors d’activitat i comunitats autònomes.
(1) Espanya, 2009-2010

 
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

2010 Var. (%) 2010 Var. (%) 2010 Var. (%) 2010 Var. (%) 2010 Var. (%)
Andalusia 227 5,6 259 -5,8 247 -13,4 2.105 -1,1 2.838 -2,3

Aragó 33 22,1 105 -2,6 54 -7,2 355 -6,0 547 -4,1

Astúries 16 -1,8 59 -3,8 38 -4,9 289 -3,6 402 -3,7

Canàries 27 24,1 44 -12,0 69 -7,0 625 -2,6 764 -2,9

Cantàbria 7 -24,4 38 -9,4 23 -17,1 168 1,4 237 -3,6

Cast.-la Manxa 49 -1,0 124 -7,2 89 -15,0 509 1,7 772 -2,2

Castella i Lleó 62 -5,2 160 -10,3 97 -8,3 669 1,5 988 -2,0

CATALUNYA 65 15,3 601 -3,3 278 -14,2 2.160 0,0 3.104 -1,8
C. de Madrid 6 -46,4 264 -5,0 202 -18,6 2.377 1,1 2.849 -1,4

C. Valenciana 55 -16,6 315 -6,3 183 -15,6 1.370 -1,4 1.922 -4,3

Extremadura 38 -9,5 39 -5,5 43 -0,8 258 0,5 379 -1,4

Galícia 84 -5,0 171 -11,5 105 -9,0 729 -1,5 1.089 -4,2

Illes Balears 5 -24,6 36 -6,5 52 -19,8 373 2,3 467 -1,8

La Rioja 6 4,5 34 -2,0 14 -5,3 80 -4,3 134 -3,5

Múrcia 75 18,5 70 -7,1 57 -2,5 362 -3,8 564 -1,6
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Navarra 11 -6,8 69 -10,7 22 -10,5 169 5,1 271 -1,3

País Basc 11 -8,6 210 -1,6 69 -6,8 642 2,6 932 0,7

ESPANYA 777 1,2 2.601 -5,8 1.645 -12,6 13.281 -0,3 18.304 -2,3

Unitats: milers de persones i percentatges.
(1) Ceuta i Melilla s’han exclòs de l’anàlisi.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

La població ocupada als serveis a Catalunya s’ha mantingut respecte al 2009 (amb una variació del 0,0%), 
i ha evolucionat de forma més favorable que a Espanya (-0,3%). En canvi, a l’agricultura (+15,3%), el 
comportament ha estat millor que a Espanya (+1,2%), malgrat que en ambdós territoris s’experimenta un 
creixement de persones ocupades al sector.

Pel que fa al pes que representa cada sector en la variació de la població ocupada a cada comunitat, a Cata-
lunya destaca la construcció (79,3%), amb un percentatge superior al que té al conjunt d’Espanya (54,9%). 
La indústria explica la davallada en una proporció similar a Espanya (el 34,9% a Catalunya pel 36,9% a 
Espanya).

TAULA III-23. Variació de l’ocupació (16-64 anys) i pes de cada sector d’activitat en aquesta variació, per comu-
nitats autònomes.(1) Espanya, 2009-2010

 
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total

Valor Var. (%) Valor Var. (%) Valor Var. (%) Valor Var. (%) Valor Var. (%)
Andalusia 12 -18,3 -16 24,2 -38 57,7 -24 36,4 -66 100,0

Aragó 6 -25,4 -3 12,0 -4 17,7 -23 95,7 -24 100,0

Astúries 0 1,9 -2 15,1 -2 12,4 -11 70,6 -15 100,0

Canàries 5 -22,8 -6 26,1 -5 22,9 -17 73,8 -23 100,0

Cantàbria -2 27,1 -4 45,1 -5 54,2 2 -26,4 -9 100,0

Cast.-la Manxa -1 2,9 -10 55,8 -16 90,1 8 -48,8 -17 100,0

Castella i Lleó -3 16,6 -18 90,1 -9 43,4 10 -50,1 -20 100,0

CATALUNYA 9 -14,9 -20 34,9 -46 79,3 0 0,7 -58 100,0
C. de Madrid -5 12,9 -14 34,8 -46 114,6 25 -62,3 -40 100,0

C. Valenciana -11 12,7 -21 24,9 -34 39,4 -20 23,0 -86 100,0

Extremadura -4 76,0 -2 44,6 0 6,4 1 -27,0 -5 100,0

Galícia -4 9,2 -22 45,9 -10 21,5 -11 23,4 -48 100,0

Illes Balears -2 18,8 -3 29,5 -13 149,9 8 -98,2 -9 100,0

La Rioja 0 -5,3 -1 14,6 -1 16,1 -4 74,6 -5 100,0

Múrcia 12 -123,8 -5 56,4 -1 15,3 -14 152,0 -9 100,0

Navarra -1 23,2 -8 239,4 -3 74,9 8 -237,5 -3 100,0

País Basc -1 -15,0 -3 -48,3 -5 -74,1 16 237,5 7 100,0

ESPANYA 9 -2,2 -159 36,9 -237 54,9 -45 10,3 -432 100,0

Unitats: milers de persones i percentatges.
(1) Ceuta i Melilla s’han exclòs de l’anàlisi.
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.

Òbviament, doncs, els serveis i l’agricultura contribueixen, en menys grau que a Espanya, a explicar la va-
riació de l’ocupació entre 2009 i 2010. Així, els serveis expliquen el 0,7% a Catalunya davant del 10,3% 
a Espanya; i l’agricultura, que a Catalunya redueix la variació de població ocupada el 14,9%, a Espanya ho 
fa només el 2,2%.

Pel que fa al tipus de jornada, destaca l’increment generalitzat de la població que treballa a temps parcial a 
la majoria de comunitats autònomes. Catalunya, amb un augment del 3,2%, ocupa una posició lleugerament 
superior a la mitjana estatal (+1,6%), lluny de les Canàries (+13,7%) o Navarra (+9,7%), que és on més ha 
crescut la població ocupada a mitja jornada, o de la Comunitat de Madrid (-6,7%) o l’Aragó (-4,3%), que és 
on més s’ha reduït la població ocupada a temps parcial.
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FIGURA III-7. Població que treballa a temps parcial (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2010

Així, la taxa de treball a temps parcial a Catalunya continua lleugerament per sota de la mitjana estatal 
(12,3% per 13,1%, respectivament).

Amb referència a la situació laboral de la població ocupada, destaca el major retrocés dels assalariats a Es-
panya (-2,2%) que a Catalunya (-1,2%), en paral·lel al comportament de la població ocupada. És rellevant, 
també, que la població de treballadors autònoms hagi crescut a Catalunya (+1,9%), mentre que a Espanya 
s’ha reduït (-1,6%). En canvi, entre els empresaris amb assalariats al seu càrrec, la pèrdua de població ocu-
pada és superior a Catalunya (-16,9%) que a Espanya (-4,2%).

Entre els assalariats, la temporalitat a Catalunya l’any 2010 ha estat la més baixa del conjunt de comunitats 
de l’Estat espanyol, així com ja succeí l’any 2009, si bé la taxa de temporalitat a Catalunya no ha variat i al 
conjunt de l’Estat s’ha reduït 0,5 p. p. (del 25,5% al 25,0%).

FIGURA III-8. Població assalariada amb contracte temporal (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 
2010

Això és així perquè la població assalariada amb contracte temporal s’ha reduït menys a Catalunya (-1,0%) 
que al conjunt de l’Estat (-4,1%) i que a la majoria de comunitats autònomes.

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

1. Variació anual 2009-2010

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

2. Taxa de treball a temps parcial 2010

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

1. Variació anual 2009-2010

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

2. Taxa de temporalitat 2010
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Població desocupada

La població desocupada a Catalunya ha augmentat menys que a la majoria de comunitats de l’Estat (el 
9,4% a Catalunya per l’11,7% a Espanya), fruit d’una pèrdua de població ocupada inferior a la mitjana, i 
d’un increment de la població activa també inferior a la mitjana. Aquest augment de la població desocupada 
ha estat un fenomen generalitzat al conjunt de l’Estat, a excepció del País Basc, on la població aturada ha 
retrocedit el 4,3%.

FIGURA III-9. Població aturada (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2009-2010

Així, la taxa d’atur s’ha situat en el 17,9% l’any 2010 (1,5 p. p. més que el 2009), un valor inferior a la 
mitjana de l’Estat, que ha estat del 20,2% (2,1 p. p. més que el 2009), però molt superior al de les comu-
nitats amb les taxes més baixes (el País Basc i Navarra).

2.2 • EUROPA

En comparació amb la resta d’Europa, la situació a Catalunya és considerablement delicada, especialment 
pel que fa a la taxa d’atur, molt superior a la d’altres països europeus. Aquesta major taxa d’atur és conse-
qüència d’una taxa d’activitat molt elevada i d’una ocupació relativament baixa, a causa de la crisi.

Si bé en aspectes com la temporalitat Catalunya s’acosta a la mitjana europea, això és més fruit del deteri-
orament de la contractació en altres països que d’una reducció d’aquesta a Catalunya.

Pel que fa a la comparativa amb els quatre motors d’Europa, la conclusió és similar a la del conjunt de països 
europeus. És a dir, una elevada activitat, combinada amb una taxa d’ocupació similar a la d’altres regions, 
que es tradueix en una elevada taxa d’atur.

Població en edat de treballar

La població en edat de treballar ha disminuït més a Catalunya que a la majoria de països europeus. Així, 
només la pèrdua del 0,9% de la població irlandesa en edat de treballar supera el retrocés de la població en 
edat laboral de Catalunya. A excepció d’Alemanya, destaca que els estats on es produeix un major retrocés 
són també els que presenten més problemes econòmics (Irlanda, Portugal, Espanya i Grècia), fet que es 
podria associar a la incapacitat del sector públic d’incidir en l’economia i la inversió dels fluxos migratoris.

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

1. Variació anual 2009-2010

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

2. Taxa d’atur 2010
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GRÀFIC III-11. Població en edat de treballar (15-64 anys),(1) variació anual. Europa, 2010

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

Població activa

Catalunya és un territori on el percentatge de població en edat de treballar que es troba activa és de les més 
altes d’Europa. Durant el 2010, sembla que es produeix una convergència en la taxa d’activitat. Així, els 
països amb una taxa d’activitat més alta, majoritàriament, la redueixen (casos de Dinamarca, Països Baixos, 
Noruega, Alemanya, etc.), mentre que els països amb una menor taxa d’activitat l’augmenten (Portugal, 
Espanya, Grècia, Bèlgica i Polònia).

GRÀFIC III-12. Població activa (15-64 anys),(1) taxa d’activitat i variació anual de la taxa. Europa, 2010

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

Població ocupada

Pel que fa a la taxa d’ocupació, Catalunya se situa per sota de la mitjana de la Unió Europea, en una posició, 
això sí, per damunt de països com ara Irlanda, Grècia, Espanya o Itàlia.
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També el descens de la taxa d’ocupació és superior a Catalunya que a la mitjana de la Unió Europea, si bé en 
la majoria de països la taxa es redueix (amb l’excepció de Suècia, Àustria, Alemanya i Bèlgica). A diferència 
de la taxa d’activitat, no sembla que es produeixi una convergència en la taxa d’ocupació, que, tot i reduir-se 
de forma considerable als països amb una major taxa (Noruega, Països Baixos i Dinamarca), decreix més als 
països amb menors taxes d’ocupació.

GRÀFIC III-13. Població ocupada (15-64 anys),(1) taxa d’ocupació i variació anual de la taxa. Europa, 2010

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

El percentatge de població que treballa a temps parcial a Catalunya és dels més baixos d’Europa. Si bé du-
rant l’any 2010 el percentatge de treball a temps parcial ha experimentat un creixement considerable a Ca-
talunya, aquest ha estat present a la majoria de països, motiu pel qual no ha variat la distribució d’aquests.

GRÀFIC III-14. Treball a temps parcial, taxa de treball a temps parcial i variació anual de la taxa. Europa, 2010

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

En canvi, la temporalitat és considerablement més elevada a Catalunya que a la resta d’Europa. L’any 2010, 
però, aquesta no s’ha incrementat a Catalunya, fet que contrasta amb un creixement generalitzat a la majoria 
dels països europeus.
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GRÀFIC III-15. Temporalitat, taxa de temporalitat i variació anual de la taxa. Europa, 2010

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

Població desocupada

La taxa d’atur a Catalunya és de les més elevades d’Europa, només superada per la d’Espanya. A Catalunya, 
aquest fet s’explica per una elevada taxa d’activitat, sumada a una baixa ocupació. L’any 2010, l’increment 
de la taxa d’atur a Catalunya és dels més elevats d’Europa, només superat per Grècia, Espanya i Irlanda.

GRÀFIC III-16. Població desocupada (15-64 anys),(1) taxa d’atur i variació anual de la taxa. Europa, 2010

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

2.2.1 • ANÀLISI COMPARATIVA DE L’EVOLUCIÓ DELS PRINCIPALS AGREGATS DEL MERCAT DE 
TREBALL A LES REGIONS DELS QUATRE MOTORS PER A EUROPA

A continuació s’analitza la situació del mercat de treball als quatre motors d’Europa. Aquesta anàlisi permet 
estudiar l’evolució de regions semblants a Catalunya, tant pel que fa a estructura econòmica com de dimen-
sió demogràfica, com es pot observar a la taula següent. La comparativa, a diferència de l’anterior, en què 
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es comparava Catalunya amb països heterogenis, permet una anàlisi internacional homogènia, malgrat les 
diferències en matèria de regulació laboral existents entre els quatre motors.

TAULA III-24. Població activa, superfície i pes de la indústria dels quatre motors per a Europa. Europa, 2009
 Baden-Württemberg Catalunya Roine-Alps Llombardia
Població activa (milers) 5.661 3.808 2.812 4.543

Superfície (km2) 35.752 32.113 43.698 23.863

Pes de la indústria en l’ocupació (%) 29,9 19,6 18,9 27,0

Unitats: milers de persones, quilòmetres quadrats i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat.

Població activa

La taxa d’activitat de Catalunya és, juntament amb la de Baden-Württemberg, més elevada que la de Roine-
Alps i la de Llombardia. L’any 2010, i a diferència de Llombardia, on la taxa d’activitat ha disminuït lleuge-
rament, a Catalunya ha augmentat.

GRÀFIC III-17. Taxa d’activitat (15-64 anys).(1) Quatre motors d’Europa, 1T 2007-4T 2010(2)

Unitats: percentatges.
(1) En el cas de Catalunya, representa la població de 16 a 64 anys.
(2) No es disposa de dades de les taxes d’activitat trimestrals de les regions de Baden-Württemberg i Roine-Alps, motiu pel qual s’han 
utilitzat les mitjanes anuals que facilita Eurostat per il·lustrar la situació a finals de l’any 2009, l’última dada disponible.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE, Istat i Eurostat.

Població ocupada

L’activitat més elevada és un dels trets més característics de Catalunya, més pròxima en termes d’ocupació 
a Roine-Alps i Llombardia. Així doncs, si l’any 2007 la taxa d’ocupació s’acostava més a la regió alemanya 
que a la francesa i la italiana, la crisi ha fet que aquesta estigui pròxima a la de les regions mediterrànies.
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GRÀFIC III-18. Taxa d’ocupació (15-64 anys).(1) Quatre motors d’Europa, 1T 2007-4T 2010(2)

Unitats: percentatges.
(1) En el cas de Catalunya, representa la població de 16 a 64 anys.
(2) No es disposa de dades de les taxes d’ocupació trimestrals de les regions de Baden-Württemberg i Roine-Alps, motiu pel qual s’han 
utilitzat les mitjanes anuals que facilita Eurostat per il·lustrar la situació a finals de l’any 2009, l’última dada disponible.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE, Istat i Eurostat.

Aparentment, i amb les dades disponibles de l’any 2010, sembla que la taxa d’ocupació catalana es manté 
en el grup de països mediterranis, lluny de Baden-Württemberg, molt distant a la resta l’any 2009.

Població desocupada

Aquesta major taxa d’activitat, combinada amb una menor taxa d’ocupació, es tradueix en una taxa d’atur 
molt per sobre de la que registren la resta de regions. De fet, la taxa d’atur a Catalunya és prop de quatre 
vegades superior a la de Baden-Württemberg i més del doble que la de Roine-Alps.

GRÀFIC III-19. Taxa d’atur.(1) Quatre motors d’Europa, 1T 2007-4T 2010

Unitats: percentatges.
(1) Hi ha petites diferències en el mètode utilitzat per al càlcul de les taxes d’atur de les diferents regions. Així doncs, el gràfic serveix 
exclusivament per veure l’evolució als diferents territoris, que no són comparables entre si.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INE, Istat, Insee i DeStatis.
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Sobta, però, que en les altres tres regions la taxa d’atur sembla reduir-se lleugerament durant el 2010, 
mentre que a Catalunya aquesta augmenta. Això podria representar un retard en l’inici de la recuperació 
econòmica a Catalunya.

3 • POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ

3.1 • NOVETATS NORMATIVES I NOVES INICIATIVES EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ

En l’àmbit internacional, cal tenir en compte la Cimera del G20 dedicada a l’ocupació, feta el 20 d’abril, en 
la qual van participar els ministres de Treball i Ocupació dels estats que formen part del G20 i representants 
de la Comissió Europea. A la fi de la reunió, els ministres van elaborar un document, sobre la base d’un 
informe previ de l’Organització Internacional del Treball, que recull les seves recomanacions sobre ocupació 
i que servirà de base als caps d’estat i de govern del G20 per a l’elaboració de les futures polítiques eco-
nòmiques i per a la coordinació d’estratègies. Davant la constatació que l’atur assoleix nivells històrics a 
escala mundial, es recomana accelerar la  creació de llocs de treball i garantir un creixement sostenible en 
el futur; reforçar els sistemes de protecció social; promoure polítiques actives dels mercats de treball; situar 
l’ocupació i la lluita contra la pobresa al centre de les estratègies econòmiques nacionals i internacionals; 
millorar la qualitat dels llocs de treball, i preparar la població activa per als reptes i les oportunitats de futur.

Unió Europea

La nova estratègia europea per a l’ocupació i un creixement intel·ligent, sostenible i integrador per al proper 
decenni, l’Estratègia Europa 2020,7 posa de manifest que la crisi econòmica ha deixat al descobert les defi-
ciències que l’economia europea patia a causa de la globalització, les pressions sobre els recursos i l’enve-
lliment demogràfic. La nova estratègia respon al repte d’orientar les polítiques de la gestió de la crisi cap a 
la introducció de reformes a mitjà o llarg termini que fomentin el creixement i l’ocupació i que garanteixin 
la sostenibilitat de les finances públiques. 

L’Estratègia Europa 2020 es concreta en cinc objectius principals en matèria d’ocupació, R+D, canvi cli-
màtic, educació i lluita contra la pobresa. Als efectes d’aquest apartat cal destacar en concret els objectius 
següents: 

- La taxa d’ocupació de la població entre 20 i 64 anys hauria de passar de l’actual 69% a, com a mínim, el 
75%. Així, cal procurar arribar a un índex d’ocupació del 75% dels homes i dones amb edats compreses 
entre els 20 i els 64 anys, incrementant la participació dels joves, els treballadors de més edat i els tre-
balladors amb baixes qualificacions, i integrant millor els immigrants en situació regular.

- Millorar els nivells d’educació, en particular amb l’objectiu de reduir l’índex d’abandonament escolar a 
menys del 10% i augmentar el percentatge de persones entre 30 i 34 anys que finalitzen els estudis d’en-
senyament superior o equivalent, com a mínim, al 40%.

- Promoure la integració social, en particular a través de la reducció de la pobresa el 25%, tractant que com 
a mínim 20 milions de persones deixin d’estar exposades al risc de pobresa i exclusió.

Els objectius de l’Estratègia Europa 2020 es desenvolupen posteriorment en les Orientacions integrades 
Europa 2020, deu orientacions generals8 que tracten de manera coherent els aspectes relacionats amb 
l’ocupació i amb la política econòmica general, constituïdes per les Orientacions per a les polítiques d’ocu-
pació dels estats membres9 i les Directrius generals per a les polítiques econòmiques dels estats membres 

	 7	•	 Aprovada	pel	Consell	el	17	de	juny	de	2010	sobre	la	base	de	la	Comunicació	de	la	Comissió	de	3.3.2010.
	 8	•	 Decisió	2005/600/CE	del	Consell,	de	12	de	juliol	de	2005	(DOUE	L	205,	de	6.8.2005),	revisada	per	la	Decisió	2008/618/CE	

del	Consell	(DOUE	L	198,	de	26.7.2008).	Aquestes	deu	orientacions	substitueixen	les	vintiquatre	orientacions	derivades	de	
l’Estratègia	de	Lisboa.

	 9	•	 DOUE	L	308,	de	24.11.2010.
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i de la Unió.10 Tot i que s’elaboren anualment, aquestes s’han de mantenir estables fins al 2014 i ofereixen 
una orientació concreta perquè els estats membres defineixin i apliquin els seus programes nacionals de 
reforma, alhora que constitueixen la base de qualsevol recomanació específica que el Consell pugui fer a un 
estat membre. 

Les orientacions per a l’ocupació són les següents:

- Augmentar la participació en el mercat laboral i reduir la desocupació estructural. Es continua fent èmfasi 
en la necessitat de combinar polítiques de mercat de treball que facilitin una contractació flexible amb 
polítiques d’activació (formació) de les persones ocupades i de les aturades, la promoció de la mobilitat 
laboral i l’equilibri entre drets (prestacions) i obligacions (recerca activa d’ocupació, participació en acti-
vitats formatives) dels treballadors ocupats o aturats.

- Aconseguir una població activa qualificada que respongui a les necessitats del mercat laboral, promoure la 
qualitat del treball i l’aprenentatge permanent. Es mantenen les grans línies de les directrius anteriors, amb 
una crida específica a garantir que tots els adults puguin aconseguir “un nivell superior de qualificació” i 
que les polítiques d’immigració i integració siguin adaptades per atendre degudament l’important nombre 
de persones extracomunitàries que són en territori europeu i que ja es troben o volen incorporar-se al mercat 
de treball. La formació permanent es configura com un dels reptes de futur de la política europea, per al 
finançament de la qual s’apunta la conveniència que existeixi una participació dels mateixos ciutadans al 
costat dels governs i dels empresaris. Per als joves que volen accedir al treball per primera vegada, es proposa 
arbitrar mecanismes adequats que els permetin accedir directament a l’àmbit laboral per la via d’una relació 
contractual o bé mitjançant activitats formatives de caràcter pràctic però sense vincle jurídic contractual.

- Millorar els resultats dels sistemes educatius i de formació en tots els nivells i incrementar la participació 
en l’ensenyament superior. Per al període 2010-2014, es continuen mantenint els grans eixos del període 
anterior, des de l’objectiu marc que ha d’inspirar tota la política comunitària en l’àmbit educatiu, com és 
el de garantir l’accés universal a una educació i formació de qualitat i millorar els resultats educatius de 
la població, la qual cosa li permeti adquirir, ja sigui per via formal o informal, les competències fonamen-
tals per triomfar en una economia basada en el coneixement, especialment en termes d’inserció laboral, 
de formació complementària o qualificacions en tecnologies de la informació i la comunicació. Novament 
s’insisteix en la necessitat d’estrènyer els llaços entre el món educatiu i el laboral i d’adoptar les mesures 
més adequades per prevenir el fracàs escolar. 

- Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa. 

Tenint en compte les Orientacions integrades Europa 2020 i a través del corresponent programa nacional 
de reformes (PNR), cada estat membre ha de definir com pot contribuir a la consecució dels cinc objectius 
esmentats en funció de les seves circumstàncies. Els objectius nacionals serviran per avaluar els avenços 
cap als objectius d’Europa 2020.11

Per tal de catalitzar els avenços en cadascun dels objectius prioritaris de l’Estratègia Europa 2020, la 
Comissió ha proposat set iniciatives emblemàtiques que s’han de materialitzar tant a la UE com als estats 
membres. Entre aquestes iniciatives cal destacar, a efectes d’aquest apartat, les dues següents: “Joventut 
en moviment” i “Agenda de noves qualificacions i ocupacions”.

La iniciativa “Joventut en moviment”12 és un programa marc que té per objectiu millorar les perspectives 
d’ocupació dels joves; fer que l’educació i la formació s’adaptin millor a les seves necessitats, i donar a co-
nèixer les beques de mobilitat de la UE per estudiar, formar-se o fer voluntariat en un altre país. 

	 10	•	 Recomanació	del	Consell,	de	13	de	juliol	de	2010,	sobre	directrius	generals	per	a	 les	polítiques	econòmiques	dels	estats	
membres	i	de	la	Unió	(DOUE	L	191,	de	23.7.2010).

	 11	•	 El	Programa	nacional	de	reformes	d’Espanya,	basat	en	l’Estratègia	Europa	2020,	es	va	presentar	el	mes	d’abril	de	2011.
	 12	•	 Comunicació	de	la	Comissió	al	Parlament	Europeu,	al	Consell,	al	Comitè	Econòmic	i	Social	Europeu	i	al	Comitè	de	les	Re

gions,	de	15.9.2010,	«Joventut	en	moviment.	Una	iniciativa	destinada	a	impulsar	el	potencial	dels	joves	per	aconseguir	un	
creixement	intel·ligent,	sostenible	i	integrador	a	la	Unió	Europea».	COM	(2010)	477	final.

	 	 Conclusions	del	Consell,	de	19.11.2010,	sobre	la	iniciativa	“Joventut	en	moviment,	un	enfocament	integrat	com	a	resposta	
als	desafiaments	amb	els	quals	s’enfronten	els	joves”	(DOUE	C	326,	de	3.12.2010).
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L’Agenda de noves qualificacions i ocupacions13 té per objectiu modernitzar els mercats de treball i potenciar 
l’autonomia de les persones a través del desenvolupament de les seves capacitats al llarg de la seva vida, 
amb la finalitat d’augmentar la participació laboral i adequar millor l’oferta i la demanda d’ocupació, en 
particular per mitjà de la mobilitat laboral.

Cal també tenir en compte que en aquesta nova etapa és important garantir el reforç de la coordinació de les 
polítiques econòmiques per fomentar l’estabilitat, el creixement i l’ocupació.14 

Enguany també s’ha aprovat el Comunicat de Bruges,15 que té per objectiu modernitzar i fer més atractiu 
el sistema de formació professional a la UE, tot assegurant i fomentant el màxim accés a la formació per-
manent per tal d’oferir l’oportunitat d’aprendre a qualsevol edat i en qualsevol moment; un major nombre 
d’oportunitats per adquirir experiència i formació a l’estranger i poder millorar les competències lingüís-
tiques, l’autoconfiança i la capacitat d’adaptació; més cursos superiors de qualitat, que proporcionin els 
coneixements adequats per a treballs específics; un millor accés per part de persones desfavorides i un 
pensament més creatiu, innovador i emprenedor. El Comunicat també inclou el Pla d’acció 2011-2014, 
amb mesures concretes.

En l’àmbit europeu també s’ha de destacar, dins del Programa Progress, la creació de l’instrument de mi-
crofinançament Progress,16 amb un pressupost inicial de 100 MEUR, destinat a persones que han perdut 
la feina i que volen crear o desenvolupar la seva pròpia empresa. Els microcrèdits d’aquesta iniciativa seran 
en forma de préstecs per sota de 25.000 euros, pensats per a microempreses, amb menys de 10 persones 
(el 91% de totes les empreses europees), i per a les persones aturades o inactives que volen començar a 
treballar per compte propi però no tenen accés als serveis bancaris tradicionals.

Finalment, cal fer esment que, a sol·licitud del Govern de la Generalitat, s’aprova la mobilització de fons 
del Fons europeu d’adaptació a la globalització (FEAG), destinats al sector de l’automòbil.17 El FEAG té per 
objectiu finançar actuacions de recol·locació per a treballadors i treballadores afectats per processos d’aco-
miadament en sectors d’activitat que pateixen els efectes de la globalització i la transformació en les pautes 
del comerç mundial.

Àmbit estatal

La norma més destacable aprovada aquest any ha estat la Llei 35/2010, de mesures urgents per a la re-
forma del mercat de treball (Llei 35/2010),18 procedent de la tramitació parlamentària del Reial decret llei 
10/2010, amb el mateix títol,19 aprovat pel Govern després del fracàs del procés de diàleg social.

La norma s’inscriu en el marc de l’anomenada Estratègia d’economia sostenible, aprovada pel Govern el 2 
de desembre de 2009, que és l’escenari de reformes estructurals d’ampli espectre destinades a fer més 
resistent l’economia espanyola enfront de les pertorbacions externes, a millorar la seva competitivitat a mitjà 
i llarg termini, a enfortir els pilars de l’estat del benestar i, en últim terme, a generar més ocupació.

L’exposició de motius de la Llei 35/2010 posa de manifest que la finalitat essencial de la reforma és contri-
buir a la reducció de la desocupació i incrementar la productivitat de l’economia espanyola. La Llei 35/2010 

	 13	•	 Aprovada	formalment	el	23.11.2010.
	 14	•	 Comunicació	de	la	Comissió	«Reforçar	la	coordinació	de	les	polítiques	econòmiques	per	fomentar	l’estabilitat,	el	creixement	

i	l’ocupació.	Instruments	per	a	una	millor	governança	de	la	UE».	COM	(2010)	367	final,	de	30.6.2010.
	 15	•	 Emès	el	7.12.2010	en	la	reunió	dels	ministres	d’Educació	dels	27	països	de	la	Unió	Europea	i	els	seus	homòlegs	d’Islàndia,	

Noruega,	Croàcia,	Macedònia,	Liechtenstein	i	Turquia.
	 16	•	 Decisió	283/2010/UE	del	Parlament	Europeu	 i	 del	Consell,	 de	25.3.2010,	per	 la	qual	 s’estableix	un	 instrument	 europeu	

de	microfinançament	per	a	 l’ocupació	 i	 la	 inclusió	social	–	Progress	(DOUE	L87,	de	7.4.2010).	Decisió	284/2010/UE	del	
Parlament	Europeu	i	del	Consell,	de	25.3.2010,	per	la	qual	es	modifica	la	Decisió	1672/2006/CE,	per	la	qual	s’estableix	un	
programa	comunitari	per	a	l’ocupació	i	la	solidaritat	social	–	Progress	(DOUE	L87,	de	7.4.2010).

	 17	•	 Decisió	del	Parlament	Europeu	 i	del	Consell,	de	20.10.2010,	relativa	a	 la	mobilització	del	Fons	Europeu	d’Adaptació	a	 la	
Globalització	(sol·licitud	FEAG/2010/002	ES/Catalunya	automoció)	(DOUE	L	286,	de	4.11.2010).	Es	mobilitzen	2.752.935	
euros.	

	 18	•	 BOE	núm.	227,	de	18.9.2010.
	 19	•	 BOE	núm.	147,	de	17.6.2010.	
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es proposa corregir les debilitats del model de relacions laborals espanyol, que prèviament identifica, i que 
considera que expliquen l’elevada sensibilitat de l’ocupació al cicle econòmic.20 A continuació, es descriuen 
les mesures més destacades incloses a la Llei 35/2010. 

En primer lloc, la reforma té per objectiu reduir la dualitat del mercat laboral21 impulsant la creació d’ocu-
pació estable i de qualitat. Amb aquest objectiu s’adopten les mesures següents:

- Mesures destinades a restringir l’ús injustificat de les modalitats de contractació temporal:

 - S’imposa una durada màxima de tres anys als contractes d’obra o servei determinat,22 ampliable dotze 
mesos més a través de conveni col·lectiu sectorial. Passat aquest termini, es considera que el treballador 
adquireix la condició d’indefinit.23 

 - Es modifica la prohibició d’encadenament successiu de contractes temporals per fer-la més efectiva. 

 - S’incrementa de vuit a dotze dies de salari per any de servei la indemnització per finalització de contrac-
tes eventuals o d’obra i servei determinat. L’augment s’aplicarà gradualment fins l’1.1.2015. 

- Mesures destinades a afavorir una utilització més extensa de la contractació indefinida:

 - Es generalitza el contracte de foment de la contractació indefinida, partint de la constatació que no ha 
promogut l’accés a contractes de caràcter indefinit dels col·lectius que troben més dificultats per obte-
nir-ne. Així, s’amplien els col·lectius amb els quals es pot subscriure; es redueix a un mes l’exigència 
del període d’atur previ24 i s’admet fer aquest tipus de contracte amb treballadors que els últims anys 
només hagin subscrit contractes de durada determinada o als quals se’ls hagi extingit un contracte de 
caràcter indefinit.25

 - El Fons de garantia salarial (FGS) assumeix una part26 de la indemnització per extinció per causes econò-
miques27 dels contractes indefinits, ordinaris o de foment, posteriors al 18.6.2010. Aquesta assumpció 
és transitòria, atès que es fa un mandat al Govern perquè, en el termini d’un any, amb la consulta prèvia 
amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, aprovi un projecte de llei pel qual 
es reguli la constitució d’un fons de capitalització per als treballadors, mantingut al llarg de la seva vida 
laboral, per una quantitat equivalent a un nombre de dies de salari per any de servei a determinar. La 
regulació ha de reconèixer el dret del treballador a fer efectiu l’abonament de les quantitats acumulades 
a favor seu en el Fons de capitalització en els casos d’acomiadament, de mobilitat geogràfica, per a la 
realització d’activitats de formació o al moment de la jubilació. Les indemnitzacions a abonar per l’em-
presari en cas d’acomiadament s’han de reduir en un nombre de dies per any de servei equivalent al que 
es determini per a la constitució del Fons. El Fons ha de ser operatiu a partir de l’1 de gener de 2012.28

 - Es precisen les causes d’acomiadament per raons econòmiques, tècniques, organitzatives o de pro-
ducció que estableix l’Estatut dels treballadors (ET), atesa la constatació que moltes extincions de 

	 20	•	 L’exposició	de	motius	de	la	Llei	35/2010	posa	de	manifest	que	l’ocupació	espanyola	creix	molt	en	les	fases	expansives	i	es	
destrueix	amb	igual	intensitat	o	més	en	les	etapes	de	crisi.

	 21	•	 L’exposició	de	motius	posa	de	manifest	que	a	Espanya	la	temporalitat	se	situa	a	l’entorn	d’un	terç	del	total	d’assalariats	per	
compte	d’altri,	fet	que	constitueix	una	anomalia	en	el	context	europeu.

	 22	•	 Per	als	contractes	posteriors	al	19.9.2010.
	 23	•	 S’estableixen	dues	excepcions:	es	mantenen	altres	durades	màximes	que	s’haguessin	establert	per	conveni	col·lectiu	secto

rial	i	s’atorga	un	tractament	singular	al	sector	de	la	construcció	respectant	la	modalitat	específica	de	contracte	fix	d’obra,	que	
té	una	durada	màxima	superior	a	la	legal.

	 24	•	 En	la	redacció	anterior,	sis	mesos.
	 25	•	 La	diferència	principal	del	contracte	per	al	foment	de	la	contractació	indefinida	respecte	del	contracte	indefinit	ordinari	és	la	

menor	indemnització	en	cas	d’acomiadament	objectiu	improcedent,	que	s’estableix	en	33	dies	de	salari	per	any	de	servei.
	 26	•	 Vuit	dies	de	salari	per	any	de	servei.	Sens	perjudici	d’això,	el	FGS	continua	abonant	el	40%	de	la	indemnització	a	empreses	

de	menys	de	vinticinc	treballadors	pels	contractes	subscrits	abans	del	18.6.2010.
	 27	•	 Extincions	basades	en	els	articles	51	i	52	de	l’Estatut	dels	treballadors,	i	l’article	64	de	la	Llei	concursal.
	 28	•	 El	referent	d’aquest	sistema	és	l’anomenat	model austríac.
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contractes indefinits realment basades en motivacions econòmiques o productives es tramitaven com a 
acomiadaments disciplinaris improcedents.29 

 - Es dóna nova redacció a les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, a quan han 
d’entendre’s produïdes i com s’han de justificar. L’objectiu és donar més certesa en aquesta matèria tant 
a les parts com als òrgans judicials.  

 - S’unifica l’acomiadament col·lectiu i l’acomiadament objectiu de l’article 52.c ET pel que fa a la defi-
nició de les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció i la seva justificació. D’altra 
banda, es fa un mandat al Govern perquè en el termini de sis mesos aprovi un projecte de llei de reforma 
de la Llei de procediment laboral per unificar la jurisdicció competent.30

 - Es modifica el procediment d’acomiadament col·lectiu amb l’objectiu de fer-lo més àgil i abreujar-ne la 
tramitació. En aquest sentit, la durada del període de consultes no pot superar els trenta dies o quinze 
en empreses de menys de cinquanta treballadors,31 i es redueix també, de quinze a set dies, el termini 
de l’autoritat laboral per decidir. D’altra banda, s’incorporen mesures per afavorir el procés de negociació 
i dotar de més contingut l’acord al qual arribin les parts.32

 - En l’acomiadament objectiu es redueix el termini de preavís, que passa de trenta dies a quinze, compu-
tats d’ençà de la comunicació personal al treballador, i els defectes formals passen a implicar improce-
dència, no nul·litat com abans de la reforma. S’equipara així al règim de l’acomiadament disciplinari. 
Ambdues mesures són rellevants als efectes de reduir costos en aquest tipus de procediment.

  En estreta relació amb l’acomiadament per causes empresarials, cal també assenyalar que es modifica 
l’acomiadament objectiu per absentisme, que és un acomiadament basat en dades quantitatives d’ab-
sències, mesurades en relació amb el mateix treballador i en relació amb la totalitat de la plantilla. La 
Llei 35/2010 modifica el referent de la totalitat de la plantilla, que passa del 5% al 2,5%.33

En segon lloc, la reforma es destina a reforçar els instruments de flexibilitat interna en el desenvolupament 
de les relacions laborals i a afavorir l’adaptabilitat de les condicions de treball a les circumstàncies de la 
producció, reduint el recurs a les extincions de contracte i oferint mecanismes alternatius a la contractació 
temporal. Amb aquest objectiu s’acorden les mesures següents, que tenen en comú que es refereixen als 

	 29	•	 La	indemnització	que	correspon	és	de	45	dies	de	salari	per	any	de	servei,	amb	el	límit	de	42	mensualitats.	La	Llei	45/2002,	
amb	l’objectiu	d’evitar	 la	continuació	artificial	dels	processos	judicials	amb	la	finalitat	d’acumular	salaris	de	tramitació,	va	
instaurar	l’acomiadament	exprés,	que	consisteix	que	l’empresari	reconeix	la	improcedència	en	el	moment	de	l’acomiadament	
i	ofereix	la	indemnització	al	treballador,	i	en	consigna	l’import	al	jutjat.	Fentho	així,	es	paralitzen	els	salaris	de	tramitació.	La	
major	certesa	d’aquest	tipus	d’acomiadament	en	relació	amb	l’acomiadament	col·lectiu	o	l’objectiu	expliquen	el	seu	incre
ment	progressiu.

	 30	•	 En	l’actualitat,	la	competència	es	distribueix	entre	la	jurisdicció	social	i	la	contenciosa	administrativa,	no	sempre	per	raons	
clares.	La	disposició	addicional	quinzena	estableix	que	en	el	 termini	de	sis	mesos	el	Govern	ha	d’aprovar	un	projecte	de	
llei	de	reforma	del	Text	refós	de	la	Llei	de	procediment	laboral,	aprovat	pel	Reial	decret	legislatiu	2/1995,	de	7	d’abril,	que	
prevegi	l’atribució	a	l’ordre	jurisdiccional	social,	entre	altres	qüestions,	dels	recursos	contra	les	resolucions	administratives	
de	l’autoritat	laboral	en	els	procediments	de	suspensió	temporal	de	relacions	laborals,	reducció	de	jornada	i	acomiadament	
col·lectiu,	regulats	en	els	articles	47	i	51	de	l’Estatut	dels	treballadors.

	 31	•	 En	la	regulació	anterior,	la	durada	del	període	de	consultes	era	de	trenta	dies	com	a	mínim	o	quinze	en	empreses	de	menys	
de	cinquanta	treballadors.

	 32	•	 Amb	anterioritat	al	31	de	desembre	de	2010,	el	Govern	hauria	d’haver	aprovat,	amb	la	consulta	prèvia	amb	les	organitzacions	
sindicals	i	empresarials	més	representatives	i	amb	les	comunitats	autònomes,	un	reial	decret	per	a	la	modificació	del	Reial	
decret	43/1996,	de	19	de	gener,	pel	qual	s’aprova	el	Reglament	dels	procediments	de	regulació	d’ocupació	i	d’actuació	admi
nistrativa	en	matèria	de	trasllats	col·lectius,	per	a	la	seva	adaptació	al	que	disposa	aquesta	Llei,	amb	particular	atenció	al	con
tingut	del	Pla	d’acompanyament	social	dels	expedients	de	regulació	d’ocupació	com	a	instrument	per	afavorir	la	recol·locació	
dels	treballadors	afectats	i	la	millora	de	la	seva	ocupabilitat.	El	desenvolupament	es	fa	a	través	del	Reial	decret	801/2011,	de	
10	de	juny,	pel	qual	s’aprova	el	Reglament	dels	procediments	de	regulació	d’ocupació	i	d’actuació	administrativa	en	matèria	
de	trasllats	col·lectius	(BOE	núm.	141,	de	14.6.2011).

	 33	•	 En	relació	amb	aquesta	modificació,	la	disposició	addicional	dinovena	de	la	Llei	35/2010	modifica	la	normativa	sobre	la	gestió	
de	la	incapacitat	temporal	inclosa	a	la	Llei	general	de	Seguretat	Social.	Les	modificacions	en	aquesta	matèria	segueixen	les	
línies	següents:	reforç	de	les	facultats	de	l’INSS	en	relació	amb	els	processos	de	verificació	de	la	incapacitat	temporal;	poten
ciació	de	les	actuacions	de	les	mútues	adreçades	a	una	més	ràpida	resolució	dels	processos	d’incapacitat	temporal	i	establi
ment	d’un	sistema	d’incentius	per	fomentar	que	les	empreses,	en	col·laboració	amb	els	representants	dels	treballadors,	posin	
en	marxa	plans	de	reducció	de	l’absentisme	que	ajudin	a	la	reducció	de	les	despeses	injustificades	per	incapacitat	temporal.
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procediments per modificar substancialment condicions de treball: el lloc de treball, el salari, el temps de 
treball, i altres condicions diferents del salari i la jornada:

- Es modifica el procediment de mobilitat geogràfica i de modificacions substancials de les condicions de 
treball per fer-lo més àgil i eficaç.

 - S’estableix el caràcter improrrogable del termini previst per als períodes de consultes amb els represen-
tants dels treballadors.

 - Es preveu una solució legal per als casos en què no hi hagi representants dels treballadors a l’empresa 
amb qui es pugui negociar. En aquest cas, els treballadors poden optar per atribuir la seva representació 
a una comissió de tres membres com a màxim integrada per treballadors de l’empresa escollits pels ma-
teixos companys o a una comissió designada pels sindicats més representatius del sector al qual pertanyi 
l’empresa i que estiguin legitimats per formar part de la comissió negociadora del conveni col·lectiu 
aplicable.

 - Es potencia la utilització de mitjans extrajudicials de solució de discrepàncies establerts a través de la 
negociació col·lectiva.

- Es modifica el règim de les clàusules d’inaplicació salarial amb l’objectiu d’afavorir-ne l’efectivitat quan 
la situació i les perspectives de l’empresa es puguin veure perjudicades com a conseqüència del règim 
salarial establert i pugui afectar les possibilitats de manteniment de l’ocupació. 

 - La regulació de les condicions i el procediment d’inaplicació del règim salarial deixen de ser contingut 
mínim dels convenis d’àmbit superior a l’empresa i han de ser determinats per acord entre l’empresa i 
els representants dels treballadors, després d’un període previ de consultes.

 - Legalment, es regula el contingut que ha de tenir l’acord d’inaplicació salarial, la solució en cas de dis-
crepàncies a la negociació a través de procediments de mediació o arbitratge i es preveu també la solució 
per als supòsits d’absència de representació legal dels treballadors a l’empresa.

 - S’incorpora al contingut mínim del conveni col·lectiu la determinació dels procediments per resoldre de 
manera efectiva les discrepàncies que puguin sorgir en la negociació per la inaplicació del règim salarial.

- Mesures per facilitar els expedients de regulació d’ocupació temporals, ja sigui a través de la suspensió 
del contracte o bé de la reducció de jornada, com a alternatives a la reducció de plantilla.34

 - S’inclou expressament la reducció de la jornada de treball a l’article 47 ET com a mesura que es pot 
autoritzar a través del procediment de regulació d’ocupació. Fins aquesta inclusió, la regulació d’aquest 
supòsit admès a la pràctica es trobava a la Llei general de Seguretat Social (LGSS).

  La reducció de jornada es defineix com la reducció temporal entre el 10% i el 70%, computat sobre la 
base d’una jornada diària, setmanal, mensual o anual. Les causes i el procediment es remeten al que 
s’estableix per a la suspensió.

  Es prohibeixen les hores extraordinàries en situacions de reducció de jornada i es fomenten les accions 
formatives en els contextos de regulació temporal d’ocupació.

 - S’adapta la regulació de les prestacions d’atur amb l’objectiu d’adequar-la als canvis operats a l’article 
47 ET. Així, es redefineixen els conceptes d’atur total i atur parcial de la LGSS.

 - S’amplien els incentius establerts per la Llei 27/200935 per utilitzar els expedients de regulació d’ocu-
pació temporals. Pel que fa a les bonificacions a les cotitzacions empresarials, poden arribar al 80% si 

	 34	•	 Aquesta	mesura	pren	com	a	referència	la	regulació	alemanya	sobre	la	regulació	temporal	de	jornada,	l’anomenat	kurzarbeit.
	 35	•	 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	desocupades	(BOE	núm.	315,	de	31.12.2009).
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l’expedient de regulació finalitza amb un acord que inclogui mesures per reduir els efectes de la regula-
ció temporal d’ocupació en els treballadors afectats.36 Quant a la reposició de les prestacions per atur, 
s’eleva a 180 dies el període de reposició.

  Cal tenir en compte que la nova formulació de les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de 
producció i els canvis en el procediment d’acomiadament col·lectiu repercuteixen indirectament en les 
regulacions temporals d’ocupació.

El tercer gran objectiu de la reforma parteix de la constatació de la persistència d’elements de discriminació 
al mercat de treball. La Llei 35/2010 introdueix mesures per elevar les oportunitats de les persones desocu-
pades, amb particular atenció als joves, reordenant per a això la política de bonificacions a la contractació 
indefinida per fer-la més eficient, i fent més atractius per a empreses i treballadors els contractes formatius.

- La intervenció de la Llei 35/2010 sobre el sistema de bonificacions a la contractació indefinida parteix 
de la constatació, a l’exposició de motius, del consens sobre que la pràctica generalització del sistema 
de bonificacions a la contractació indefinida n’havia limitat greument l’eficàcia, una eficàcia posada en 
entredit des de temps enrere. 

 La Llei 35/2010 introdueix diverses modificacions amb l’objectiu d’augmentar l’eficàcia del sistema de 
bonificacions i d’afavorir l’ocupació dels joves i les persones aturades. Amb tot, és un sistema vigent 
només fins al 31.12.2011, la continuïtat del qual depèn del resultat de l’avaluació a la qual s’ha de 
sotmetre. 

 La Llei 35/2010 fa una nova delimitació dels col·lectius la contractació indefinida dels quals dóna dret a 
bonificació. Aquesta nova delimitació es fa en funció dels problemes reals d’accés a l’ocupació i, així, els 
ajuts es concentren en els col·lectius la contractació dels quals és més complicada: persones més grans, 
dones i joves.

 En aquesta línia, es redueix l’àmbit subjectiu de les bonificacions a la contractació indefinida inicial 
de persones joves, de 16 a 30 anys, atès que, d’ençà de l’entrada en vigor de la Llei 35/2010, no es 
bonifica la contractació d’aquest col·lectiu en general sinó només quan presenti especials problemes 
d’ocupabilitat, que es consideren existents quan portin inscrits a l’oficina d’ocupació un mínim de 12 
mesos dins els 18 anteriors a la contractació i no hagin completat l’escolaritat obligatòria o no tinguin 
titulació professional. 

 A més de restringir l’àmbit subjectiu, la Llei 35/2010 redueix l’abast dels ajuts, atès que, si bé l’import és 
idèntic (per als joves, 800 euros anuals, o 1.000 euros anuals si es tracta d’una dona; i per als més grans 
de 45 anys, 1.200 euros anuals o 1.400 si es tracta d’una dona), es redueix el termini durant el qual es 
pot tenir accés a la bonificació, que passa dels quatre anys previstos per la Llei 43/2006 als tres anys. 

 D’altra banda, es bonifica la transformació en indefinits, feta des del 18.6.2010 fins al 31.12.2011, 
de contractes formatius, de relleu i de substitució per anticipació de l’edat de jubilació, sigui quina 
sigui la data de realització del contracte que es transforma. La bonificació s’aplica sobre la quota em-
presarial a la Seguretat Social per import de 41,67 euros/mes (500 euros/any), durant tres anys o, si 
escau, pel seu equivalent diari, que en cas de les dones és de 58,33 euros/mes (700 euros/any) per al 
mateix termini.37

	 36	•	 S’esmenten	un	conjunt	de	mesures	com	ara	l’oferta	d’accions	formatives	durant	el	període	de	suspensió	o	reducció	i	que	
es	dirigeixin	a	augmentar	la	polivalència	del	treballador	o	la	seva	ocupabilitat;	mesures	de	flexibilitat	interna	a	l’empresa	que	
afavoreixin	la	conciliació	de	la	vida	familiar	i	professional,	i	qualsevol	mesura	destinada	a	mantenir	l’ocupació.	

	 37	•	 Cal	tenir	en	compte	que,	entre	les	novetats	de	la	Llei	35/2010,	s’estableixen	dos	requisits	per	a	l’aplicació	de	les	bonificacions	
que	estableix:	la	creació	neta	d’ocupació	i	el	manteniment	de	l’ocupació.	Pel	que	fa	a	la	creació	neta	d’ocupació,	per	calcular	
l’increment	s’ha	de	prendre	com	a	referència	la	mitjana	diària	de	treballadors	amb	contractes	indefinits	en	el	període	dels	
noranta	dies	anteriors	a	la	nova	contractació	o	transformació,	calculada	com	el	quocient	que	resulti	de	dividir	entre	noranta	el	
sumatori	dels	contractes	indefinits	que	estiguin	en	alta	a	l’empresa	en	cada	un	dels	noranta	dies	immediatament	anteriors	a	
la	nova	contractació	o	transformació.	S’han	d’excloure	del	còmput	els	contractes	indefinits	que	s’hagin	extingit	en	el	període	
esmentat	per	acomiadament	disciplinari	declarat	com	a	procedent,	dimissió,	mort,	jubilació	o	incapacitat	permanent	total,	
absoluta	o	gran	invalidesa	del	treballador,	o	durant	el	període	de	prova.	(CONTINUA	A	LA	PÀGINA	SEGÜENT)
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 Es manté la regulació de les bonificacions adreçades a persones discapacitades, la constitució inicial com 
a treballadors autònoms, les empreses d’inserció, les víctimes de violència de gènere i les persones més 
grans de 59 anys. 

- Amb l’objectiu de fer més atractius els contractes per a la formació, la Llei 35/2010 introdueix una 
bonificació del 100% de les quotes empresarials i del treballador a la Seguretat Social, durant tota la 
vigència del contracte i les seves pròrrogues, per a aquest tipus de contractes fets entre el 18.6.2010 i el 
31.12.2011 amb persones aturades inscrites a l’oficina d’ocupació. Aquesta mesura també s’aplica als 
contractes anteriors al 18.6.2010 prorrogats entre aquesta data i el 31.12.2011. 

- A més de la bonificació per als contractes per a la formació a la qual s’acaba de fer referència, s’introduei-
xen millores substancials en la regulació dels contractes per a la formació que els fan més atractius per als 
joves, a través de la millora del salari38 i del reconeixement de la prestació de desocupació quan finalitzen. 
També s’introdueixen determinades modificacions respecte del contracte en pràctiques, referides als títols 
que habiliten per subscriure aquests contractes i al termini dins del qual és possible fer-los.39

Finalment, el darrer objectiu de la Llei 35/2010, partint de la constatació de la insuficient capacitat de 
col·locació dels serveis públics d’ocupació, se centra en la millora dels mecanismes d’intermediació laboral, 
preservant, no obstant això, la centralitat i l’enfortiment dels serveis públics d’ocupació de caràcter estatal 
i autonòmic. L’objectiu és adaptar l’ordenament jurídic, bàsicament la Llei 56/2003, d’ocupació, a la nor-
mativa de la UE i de l’OIT.40

- Es regulen les agències de col·locació amb ànim de lucre, el règim jurídic de les quals ha estat desenvo-
lupat pel Reial decret 1796/2010.41 

 La Llei 35/2010 estableix que el Govern, amb la consulta prèvia amb les organitzacions sindicals i empre-
sarials més representatives i amb les comunitats autònomes, ha de fixar indicadors d’eficàcia de les agèn-
cies privades de col·locació. Els indicadors han de ser avaluats cada dos anys als efectes de subscripció de 
possibles convenis de col·laboració entre agències i els serveis d’ocupació de les comunitats autònomes.

  (VE	DE	LA	PÀGINA	ANTERIOR)	D’altra	banda,	les	empreses	que	s’acullin	a	aquestes	bonificacions	estan	obligades	a	mantenir,	du
rant	el	període	de	durada	de	la	bonificació,	el	nivell	d’ocupació	fixa	assolit	amb	la	contractació	indefinida.	No	es	considera	
incomplerta	aquesta	obligació	si	es	produeixen	extincions	de	contractes	indefinits	en	el	període	esmentat	per	acomiadament	
disciplinari	declarat	com	a	procedent,	dimissió,	mort,	jubilació	o	incapacitat	permanent	total,	absoluta	o	gran	invalidesa	del	
treballador,	o	durant	el	període	de	prova.	En	el	cas	que	tinguin	 lloc	extincions	de	contractes	 indefinits	per	altres	causes	 i	
quan	això	suposi	disminució	de	l’ocupació	fixa,	 les	empreses	estan	obligades	a	cobrir	 les	vacants	esmentades	en	els	dos	
mesos	següents	al	moment	en	què	es	produeixin	mitjançant	la	contractació	de	nous	treballadors	amb	contracte	indefinit	o	
la	transformació	de	contractes	temporals	o	formatius	en	indefinits,	amb	la	mateixa	jornada	de	treball,	almenys,	que	tingui	el	
treballador	el	contracte	indefinit	del	qual	s’hagi	extingit.	Si	el	contracte	extingit	correspon	a	un	dels	bonificats	de	conformitat	
amb	aquest	article,	quan	la	cobertura	de	la	vacant	es	faci	amb	un	treballador	pertanyent	a	algun	dels	col·lectius	de	bonifica
ció	que	s’hi	preveuen,	aquest	nou	contracte	dóna	dret	a	l’aplicació	de	la	bonificació	corresponent	al	col·lectiu	de	què	es	tracti	
durant	el	temps	que	resti	des	de	l’extinció	del	contracte	fins	al	compliment	dels	tres	anys	de	bonificació	d’aquest.

	 	 L’incompliment	per	part	de	les	empreses	de	les	obligacions	de	manteniment	del	nivell	d’ocupació	fixa	dóna	lloc	al	reintegra
ment	de	les	bonificacions	aplicades	sobre	els	contractes	bonificats,	afectats	pel	descens	del	nivell	de	la	plantilla	fixa	que	es	
va	assolir	amb	aquestes	contractacions.

	 	 Altres	novetats	destacables	de	la	Llei	35/2010	en	relació	amb	el	foment	de	l’ocupació	són	que	els	treballadors	amb	contractes	
que	es	beneficiïn	de	les	bonificacions	previstes	per	aquesta	norma	seran	objectiu	prioritari	als	plans	de	formació	per	a	per
sones	ocupades	dins	els	programes	de	formació	professional	per	a	l’ocupació,	així	com	de	qualsevol	altre	mesura	de	política	
activa	d’ocupació	amb	l’objectiu	d’incrementarne	la	qualificació	professional.

	 38	•	 La	retribució	serà	la	determinada	pel	conveni	col·lectiu,	si	bé	s’estableix	el	límit	mínim	següent:	el	primer	any,	el	mínim	és	
l’SMI	en	proporció	al	temps	de	treball	efectiu	i,	el	segon	any,	el	mínim	és	l’SMI,	 independentment	del	temps	dedicat	a	 la	
formació	teòrica.

	 39	•	 Als	 títols	 tradicionalment	 reconeguts	com	a	habilitants	per	 fer	un	contracte	en	pràctiques	 (universitaris,	de	 formació	pro
fessional	de	grau	mitjà	o	superior	i	títols	oficialment	reconeguts	com	a	equivalents),	 la	Llei	35/2010	hi	afegeix	el	certificat	
de	professionalitat,	d’acord	amb	el	que	preveu	la	Llei	orgànica	5/2002,	de	19	de	juny,	de	les	qualificacions	i	de	la	formació	
professional.

	 	 Per	garantir	la	proximitat	entre	la	finalització	dels	estudis	realitzats	i	les	pràctiques	a	desenvolupar,	el	contracte	s’ha	de	fer	
dins	dels	cinc	anys	 (si	es	 tracta	d’una	persona	discapacitada)	 immediatament	següents	a	 la	 finalització	dels	estudis.	No	
s’estableix,	per	tant,	un	límit	màxim	d’edat.

	 40	•	 Directiva	2008/104/CE	del	Parlament	Europeu	i	del	Consell,	de	19	de	novembre	de	2008,	relativa	al	treball	a	través	d’empre
ses	de	treball	temporal,	i	Conveni	181	OIT.	

	 41	•	 Reial	decret	1796/2010,	pel	qual	es	regulen	les	agències	privades	de	col·locació	(BOE	núm.	318,	de	31.12.2010).
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- En la mateixa línia, es revisa el concepte d’intermediació laboral per incloure-hi l’activitat destinada a 
la recol·locació de treballadors que resultin excedents en processos de reestructuració empresarial. Les 
empreses de recol·locació es consideren agències de col·locació especialitzades.

- La legislació sobre empreses de treball temporal (ETT) es modifica per garantir el principi d’igualtat de 
tracte entre els treballadors cedits per les empreses de treball temporal i els treballadors de les empreses 
usuàries.

 Així mateix, s’amplia l’àmbit funcional de les empreses de treball temporal. A partir de l’1.4.2011 que-
den suprimides totes les limitacions o prohibicions vigents per a la subscripció de contractes de posada a 
disposició, amb l’excepció de les feines o ocupacions especialment perilloses per a la seguretat i la salut 
en el treball (feines amb exposició a radiacions ionitzants en zones controlades; a agents cancerígens, mu-
tagènics o tòxics, i a determinats agents biològics).42 A partir de la data esmentada només són vàlides les 
restriccions que es justifiquin per raons d’interès general relatives a la protecció dels treballadors cedits, a 
la necessitat de garantir el bon funcionament del mercat de treball i a evitar possibles abusos.

- S’autoritza el Govern per aprovar una nova pròrroga, fins al 31.12.2012, de la contractació de 1.500 
orientadors per al reforç de les oficines d’ocupació, prevista pel Pla extraordinari de mesures d’orientació, 
formació professional i inserció laboral adoptat el 18.4.2008.

Entre la resta de normativa aprovada l’any 2010 que afecta el mercat de treball cal destacar, en primer lloc, 
el Reial decret llei 5/2010,43 que amplia fins a dotze mesos la pròrroga del termini d’execució de les obres 
derivades del Fons estatal d’inversió local i del Fons especial de l’Estat per a la dinamització de l’economia 
i l’ocupació. 

Cal destacar també el Reial decret llei 6/2010,44 que té per objectiu impulsar el creixement de l’economia 
espanyola i, amb això, la creació d’ocupació, i de fer-ho sobre unes bases més sòlides i sostenibles. D’acord 
amb aquesta finalitat, aborda reformes en diferents àmbits entre les quals  s’inclouen les destinades a recu-
perar l’activitat en el sector de la construcció per la via, fonamentalment, de l’impuls fiscal a l’activitat de 
la rehabilitació d’habitatges. El Reial decret llei les considera mesures necessàries i urgents a curt termini 
per propiciar increments en els nivells d’ocupació i activitat del sector.

	 42	•	 Per	aplicar	aquesta	mesura,	fins	al	31.3.2011,	la	negociació	col·lectiva,	dins	dels	sectors	exclosos	en	la	legislació	anterior	de	
l’activitat	de	les	empreses	de	treball	temporal	per	raons	de	seguretat	i	salut	en	el	treball,	de	manera	raonada	i	justificada,	ha	
de	definir	les	feines	o	ocupacions	d’especial	risc	que	no	puguin	ser	objecte	de	contractes	de	posada	a	disposició.	Una	vegada	
conclòs	aquest	període	i	respectant	les	excepcions	per	a	feines	o	ocupacions	determinades	que	s’hagin	pogut	acordar,	es	
deroguen	—amb	algunes	excepcions—	les	restriccions	actualment	vigents	i	s’estableixen	requisits	complementaris	perquè	
les	empreses	de	treball	temporal	puguin	fer	contractes	de	posada	a	disposició	de	treballadors	en	aquests	sectors	mitjançant	
el	reforç	de	les	exigències	en	matèria	de	prevenció	de	riscos	laborals	i	de	formació	preventiva	dels	treballadors.

	 	 A	aquests	efectes,	cal	tenir	en	compte	la	Resolució	de	5.4.2011,	sobre	modificació	de	l’acord	general	del	sector	del	metall,	i	
la	Resolució	de	5.4.2011,	sobre	modificació	del	IV	Conveni	general	del	sector	de	la	construcció	(BOE	de	15.4.2011).

	 	 Pel	que	fa	a	l’Administració	pública,	abans	de	l’1.4.2011	el	Govern,	amb	la	consulta	prèvia	en	l’àmbit	de	la	funció	pública,	
ha	d’aprovar	un	reglament	en	el	qual	s’han	d’establir	els	supòsits	i	requisits	perquè	les	ETT	desenvolupin	la	seva	activitat	en	
el	seu	àmbit.	En	qualsevol	cas,	es	prohibeix	la	contractació	a	través	d’ETT	de	tasques	reservades	a	funcionaris	públics	per	
una	llei.	En	el	moment	de	redactar	aquesta	Memòria	no	s’ha	produït	aquest	desenvolupament.

	 43	•	 Reial	decret	llei	5/2010,	de	31	de	març,	pel	qual	s’amplia	la	vigència	de	determinades	mesures	econòmiques	de	caràcter	
temporal	(BOE	núm.	79,	d’1.4.2010).	Convalidat	per	la	Resolució	de	20	d’abril	de	2010,	del	Congrés	dels	Diputats,	per	la	
qual	s’ordena	la	publicació	de	l’Acord	de	convalidació	del	Reial	decret	llei	5/2010,	de	31	de	març,	pel	qual	s’amplia	la	vigèn
cia	de	determinades	mesures	econòmiques	de	caràcter	temporal	(BOE	núm.	99,	de	24.4.2010).

	 44	•	 Reial	decret	llei	6/2010,	de	9	d’abril,	de	mesures	per	a	l’impuls	de	la	recuperació	econòmica	i	l’ocupació	(BOE	núm.	89,	de	
13.4.2010).	Convalidat	per	la	Resolució	de	20	d’abril	de	2010,	del	Congrés	dels	Diputats,	per	la	qual	s’ordena	la	publicació	
de	l’Acord	de	convalidació	del	Reial	decret	llei	6/2010,	de	9	d’abril,	de	mesures	per	a	l’impuls	de	la	recuperació	econòmica	
i	l’ocupació	(BOE	núm.	99,	de	24.4.2010).
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D’altra banda, es prorroga, fins al febrer del 2011,45 el Programa temporal de protecció per atur i inserció 
dissenyat l’any anterior.46 

Cal destacar també el Reial decret llei 13/2010,47 que té com a finalitat essencial continuar i reforçar la 
política d’impuls al creixement de l’economia espanyola i a l’increment de la seva competitivitat a través 
de mesures de suport a l’activitat empresarial, essencialment enfocades a les petites i mitjanes empreses, 
de tal manera que, a través d’una reducció de càrregues impositives i d’altra índole, s’afavoreixi la inversió 
productiva, la competitivitat de les empreses espanyoles i, per tant, la creació d’ocupació. 

Entre les mesures concretes que conté aquest Reial decret llei cal tenir en compte les destinades a  reforçar 
l’eficàcia dels serveis de polítiques actives d’ocupació, situant les necessitats i els serveis a les persones 
—especialment a les desocupades— i a les empreses com a centre de gravetat de l’activitat dels serveis 
públics d’ocupació, que han d’estar molt pròxims a les persones desocupades, i conèixer millor les seves 
necessitats per millorar-ne l’ocupabilitat i prestar-los suport.

En línia amb el compromís del Govern d’abordar de manera immediata una reforma de les polítiques actives 
d’ocupació,48 es considera imprescindible anticipar l’adopció de mesures que permetin desenvolupar un mo-
del d’atenció individualitzada a les persones en situació de desocupació basat en un itinerari personalitzat 
d’inserció, que permeti donar compliment real i efectiu al que disposa sobre això la Llei 56/2003, de 16 de 
desembre, d’ocupació. Amb aquest objectiu, s’acorda la incorporació, fins al 31 de desembre de 2012, de 
1.500 noves persones promotores d’ocupació als serveis públics d’ocupació, així com la pròrroga fins a l’exerci-
ci 2012 del Pla extraordinari de mesures d’orientació, formació professional i inserció laboral, aprovat el 2008.

En matèria de polítiques actives, s’acorda la distribució de fons a les comunitats autònomes que hagin as-
sumit la competència en aquesta matèria.49 Els programes obeeixen a dos eixos: l’eix relatiu al foment de 
l’esperit empresarial i la millora de l’adaptabilitat dels treballadors i les empreses i l’eix de foment de l’ocu-
pabilitat. D’altra banda, es distribueixen també entre les comunitats autònomes subvencions per finançar 
el cost de la pròrroga de la contractació de 1.500 orientadors per reforçar la xarxa d’oficines d’ocupació.50

	 45	•	 En	ús	de	la	disposició	final	tercera	de	la	Llei	14/2009,	s’aprova	el	Reial	decret	133/2010,	de	12	de	febrer,	pel	qual	es	prorroga	
durant	sis	mesos	el	programa	temporal	de	protecció	per	atur	i	 inserció	regulat	a	la	Llei	14/2009,	d’11	de	novembre	(BOE	
núm.	41,	de	16.2.2010).

	 	 La	Resolució	número	32,	aprovada	pel	Congrés	dels	Diputats	en	la	sessió	del	dia	20	de	juliol	de	2010,	amb	motiu	del	debat	
de	política	general	al	voltant	de	l’estat	de	la	nació,	insta	el	Govern	a	aprovar	una	nova	pròrroga	de	sis	mesos	del	programa	i	
a	atendre	especialment	amb	aquesta	els	aturats	de	llarga	durada,	menors	de	trenta	anys	i	més	grans	de	quarantacinc.

	 	 En	conseqüència,	s’aprova	el	Reial	decret	llei	12/2010,	de	20	d’agost,	pel	qual	es	prorroga	el	programa	temporal	de	protecció	
per	desocupació	i	inserció,	regulat	en	la	Llei	14/2009,	d’11	de	novembre	(BOE	núm.	204,	de	23.8.2010).	A	través	d’aquest	
programa	es	prorroga	el	Programa	temporal	de	protecció	per	desocupació	i	inserció	durant	sis	mesos	més,	si	bé	adequant	la	
pròrroga	als	criteris	que	conté	la	Resolució	del	Congrés	dels	Diputats	esmentada,	de	manera	que	passen	a	serne	beneficiaris	
els	desocupats	menors	de	30	anys	o	més	grans	de	45,	així	com	les	persones	desocupades,	amb	edats	compreses	entre	els	
30	i	els	45	anys,	sempre	que	en	aquest	cas	tinguin	responsabilitats	familiars.

	 46	•	 Llei	14/2009,	de	11	de	novembre,	per	la	qual	se	regula	el	programa	temporal	de	protecció	d’atur	i	inserció	(BOE	núm.	273,	
de	12.11.09),	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	15.8.09).

	 47	•	 Reial	decret	llei	13/2010,	de	3	de	desembre,	d’actuacions	en	l’àmbit	fiscal,	laboral	i	liberalitzadores	per	fomentar	la	inversió	
i	la	creació	d’ocupació	(BOE	núm.	293,	de	3	de	desembre).	Convalidat	per	la	Resolució	de	14	de	desembre	de	2010,	del	
Congrés	dels	Diputats	(BOE	núm.	309,	de	21.12.2010).

	 48	•	 Compromís	fet	en	el	marc	del	diàleg	social	amb	els	interlocutors	socials	i	la	concertació	territorial	amb	les	comunitats	autò
nomes,	a	fi	de	redefinirne	el	contingut	i	el	desenvolupament	perquè	siguin	més	útils	per	a	les	persones	desocupades,	de	
conjugar	la	competència	normativa	de	l’Estat	amb	la	competència	d’execució	de	les	comunitats	autònomes	i	d’enfortir	els	
serveis	públics	d’ocupació.

	 49	•	 Ordre	TIN/687/2010,	de	12	de	març,	per	la	qual	es	distribueixen	territorialment	per	a	l’exercici	econòmic	de	2010,	per	a	la	
seva	gestió	per	les	comunitats	autònomes	amb	competències	assumides,	subvencions	de	l’àmbit	laboral	finançades	a	càrrec	
dels	pressupostos	generals	de	l’Estat	(BOE	núm.	69,	de	20.3.2010).	Ordre	TIN/310/2010,	de	10	de	febrer,	per	la	qual	es	
convoca,	per	a	l’any	2010,	la	concessió	de	subvencions	a	les	activitats	de	promoció	de	l’economia	social,	de	la	responsabilitat	
social	de	les	empreses	i	del	treball	autònom	i	per	a	sufragar	les	despeses	de	funcionament	de	les	associacions	de	coopera
tives,	de	societats	laborals,	d’empreses	d’inserció,	de	treballadors	autònoms	i	altres	ens	representatius	de	l’economia	social	
d’àmbit	estatal	(BOE	núm.	42,	de	17.2.2010).

	 50	•	 Ordre	TIN/835/2010,	de	26	de	març,	per	la	qual	es	distribueix	territorialment	per	a	la	seva	gestió	per	les	comunitats	autòno
mes	amb	competències	assumides,	subvencions	per	finançar	el	cost	imputable	a	l’exercici	econòmic	de	2010	de	la	pròrroga	
de	la	mesura	consistent	en	la	contractació	de	1.500	orientadors	per	al	reforç	de	la	xarxa	d’oficines	d’ocupació	inclosa	al	Pla	
extraordinari	d’orientació,	formació	professional	i	inserció	laboral	(BOE	núm.	79,	d’1.4.2010).
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Conjuntament amb la convocatòria de la concessió de diverses subvencions en l’àmbit estatal en matèria de 
formació professional per a l’ocupació,51 es mantenen determinades mesures adreçades a sectors concrets, 
en concret al sector del moble i el de la joguina, per facilitar la seva adaptació laboral als canvis estructurals 
del comerç mundial.52 També s’han acordat novament mesures de suport als treballadors afectats per l’ex-
pedient de regulació de l’empresa Sintel.53 

Aquest any s’ha regulat el procediment per a la inclusió de noves especialitats al Fitxer d’especialitats for-
matives54 i els requisits bàsics dels centres integrats de formació professional.55

	 51	•	 Resolució	de	10	de	març	de	2010,	del	Servei	Públic	d’Ocupació	Estatal,	per	la	qual	s’aprova	la	convocatòria	per	a	la	conces
sió	de	subvencions	públiques	en	el	marc	del	subsistema	de	formació	professional	per	a	l’ocupació,	dirigides	prioritàriament	
als	treballadors	aturats	en	aplicació	de	l’Ordre	TAS/718/2008,	de	7	de	març,	per	la	qual	es	regula	la	formació	d’oferta	i	s’es
tableixen	les	bases	reguladores	per	a	la	concessió	de	subvencions	públiques	(BOE	núm.	83,	de	6.4.2010).

	 	 Resolució	d’1	de	febrer	de	2010,	del	Servei	Públic	d’Ocupació	Estatal,	per	la	qual	s’aprova	la	convocatòria	per	a	la	conces
sió,	amb	càrrec	a	l’exercici	pressupostari	de	2010,	de	subvencions	públiques	per	a	l’execució	de	plans	de	formació	a	través	
de	convenis,	d’àmbit	estatal,	dirigits	prioritàriament	als	 treballadors	ocupats,	en	aplicació	de	 l’Ordre	TAS/718/2008,	de	7	
de	març,	per	la	qual	es	regula	la	formació	d’oferta	i	s’estableixen	les	bases	reguladores	per	a	la	concessió	de	subvencions	
públiques.	Modificada	per	Resolució	de	20	de	setembre	de	2010	(BOE	núm.	240,	de	4.10.2010).

	 	 Pel	Consell	de	Ministres	de	23.7.2010	s’autoritza	el	Servei	Públic	d’Ocupació	Estatal	a	concedir	132	milions	d’euros	destinats	
a	l’execució	de	plans	de	formació	sectorial	adreçats	prioritàriament	a	treballadors	a	través	dels	acords	següents:	Acord	pel	
qual	s’autoritza	el	Servei	Públic	d’Ocupació	Estatal	a	finançar	un	pla	de	formació	a	través	de	conveni,	d’àmbit	estatal	i	dirigit	
prioritàriament	a	treballadors	ocupats,	per	un	import	màxim	de	12.141.662,84	euros,	per	a	la	seva	execució	per	la	Federació	
Estatal	de	Treballadors	de	Comerç,	HoteleriaTurisme	i	Joc	de	la	Unió	General	de	Treballadors;	Acord	pel	qual	s’autoritza	el	
Servei	Públic	d’Ocupació	Estatal	a	finançar	un	pla	de	formació	a	través	de	conveni,	d’àmbit	estatal	i	dirigit	prioritàriament	a	
treballadors	ocupats,	per	un	import	màxim	de	22.125.729,45	euros	per	a	la	seva	execució	per	la	Confederació	Espanyola	
de	Comerç;	Acord	pel	qual	s’autoritza	el	Servei	Públic	d’Ocupació	Estatal	a	finançar	un	pla	de	formació	a	través	de	conveni,	
d’àmbit	estatal	i	dirigit	prioritàriament	a	treballadors	ocupats,	per	un	import	màxim	de	42.936.493,11	euros,	per	a	la	seva	
execució	per	l’entitat	Fundació	del	Metall	per	a	la	Formació,	Qualificació	i	Ocupació;	Acord	pel	qual	s’autoritza	el	Servei	Públic	
d’Ocupació	Estatal	a	finançar	un	pla	de	formació	a	través	de	conveni,	d’àmbit	estatal	i	dirigit	prioritàriament	a	treballadors	
ocupats,	per	un	import	màxim	de	13.177.998,80	euros,	per	a	la	seva	execució	per	la	Federació	estatal	de	comerç,	hoteleria	
i	turisme	de	Comissions	Obreres;	Acord	pel	qual	s’autoritza	el	Servei	Públic	d’Ocupació	Estatal	a	finançar	un	pla	de	formació	
a	través	de	conveni,	d’àmbit	estatal	i	dirigit	prioritàriament	a	treballadors	ocupats,	per	un	import	màxim	de	41.462.808,19	
euros,	per	a	la	seva	execució	per	la	Fundació	Laboral	de	la	Construcció.

	 	 Resolució	de	3	de	febrer	de	2010,	del	Servei	Públic	d’Ocupació	Estatal,	per	la	qual	es	determinen	els	col·lectius	i	les	àrees	
prioritàries,	així	com	els	imports	cofinançats	pel	Fons	Social	Europeu,	a	les	accions	de	formació	de	demanda	corresponents	
a	l’exercici	2010.

	 	 Resolució	de	2	de	febrer	de	2010,	del	Servei	Públic	d’Ocupació	Estatal,	per	la	qual	s’actualitzen	per	a	l’any	2010	els	imports	
màxims	de	l’import	de	les	subvencions	per	a	la	realització	d’accions	d’orientació	professional	per	a	l’ocupació	i	assistència	
per	a	l’autoocupació	a	entitats	col·laboradores	sense	ànim	de	lucre	(BOE	núm.	41,	de	16.2.2010).

	 	 Resolució	d’1	de	març	de	2010,	del	Servei	Públic	d’Ocupació	Estatal,	per	la	qual	es	convoca	la	concessió	de	subvencions	
en	l’àmbit	de	la	col·laboració	amb	òrgans	de	l’Administració	General	de	l’Estat	que	contractin	treballadors	aturats	per	a	la	
realització	d’obres	i	serveis	d’interès	general	i	social	(BOE	núm.	73,	de	25.3.2010).

	 52	•	 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	mo
dernització	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	de	2006,	s’autoritzà	el	finançament,	per	import	de	140	milions	d’euros	a	través	del	pressupost	del	Servei	Públic	d’Ocu
pació	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	moble	i	de	la	joguina.	
En	relació	amb	el	sector	del	moble,	l’Ordre	TIN/771/2010,	de	15	de	març,	per	la	qual	s’adopten	disposicions	per	a	l’aplicació	i	
el	desenvolupament	de	l’establert	al	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.	76,	de	29.3.2010).	En	
relació	amb	el	sector	de	la	joguina,	l’Ordre	TIN/772/2010,	de	15	de	març,	per	la	qual	s’adopten	disposicions	per	a	l’aplicació	i	
el	desenvolupament	de	l’establert	al	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.	76,	de	29.3.2010).

	 53	•	 Reial	decret	196/2010,	de	26	de	febrer,	pel	qual	s’estableixen	mesures	per	facilitar	la	reinserció	laboral,	així	com	l’establiment	
d’ajuts	especials	als	treballadors	afectats	pels	expedients	de	regulació	d’ocupació	76/2000,	de	8	de	març	de	2001,	i	25/2001,	
de	31	de	juliol	(BOE	núm.	51,	de	27.2.2010).

	 54	•	 Resolució	de	12	de	març	de	2010,	del	Servei	Públic	d’Ocupació	Estatal,	per	la	qual	s’estableix	el	procediment	per	a	la	inclusió	
de	noves	especialitats	al	fitxer	d’especialitats	formatives	(BOE	núm.	72,	de	24.3.2010).

	 55	•	 Reial	decret	564/2010,	de	7	de	maig,	pel	qual	es	modifica	el	Reial	decret	1558/2005,	pel	qual	es	regulen	els	requisits	bàsics	
dels	centres	integrats	de	formació	professional	(BOE	núm.	127,	de	25.5.2010).
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Per Acord del Consell de Ministres de 5 de març de 2010, s’aprova el Pla de prevenció i correcció del frau 
fiscal, laboral i a la Seguretat Social, concebut com un pla integral constituït per seixanta mesures estructu-
rades a l’entorn de quatre eixos d’actuació: la prevenció i el foment del compliment voluntari; la millora dels 
sistemes de captació d’informació a través de l’ús compartit de les bases de dades dels organismes públics 
encarregats del control del frau (Agència Tributària, Tresoreria General de la Seguritat Social i Inspecció 
de Treball i Seguretat Social); la posada en marxa d’accions de control conjuntes, que s’han d’afegir a les 
pròpies de cada organisme, i el disseny d’actuacions de recaptació coordinades per millorar-ne l’eficàcia.

D’altra banda, es modifiquen els reglaments de funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social56 
i el d’imposició de sancions en l’ordre social per adaptar-los a la Directiva europea sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici.57 

Finalment, es crea el Registre administratiu de les empreses d’inserció,58 que assumeix les tasques de 
coordinació i intercanvi d’informació amb els registres de les comunitats autònomes, que mantenen les 
competències a efectes de qualificació. 

Catalunya

En l’àmbit de Catalunya, atès l’abast que l’article 170 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya59 dóna a 
la competència en matèria de treball i relacions laborals, s’aprova el Decret d’ordenació de la formació 
professional per a l’ocupació de Catalunya,60 amb l’objectiu de regular els antics subsistemes de formació 
professional ocupacional i formació professional contínua i l’establiment de les seves modalitats i iniciatives 
de formació, així com el seu règim de funcionament, finançament, estructura organitzativa i participació. El 
Decret també crea el Fitxer català d’especialitats formatives, així com un registre nominal i per especialitats 
formatives dels certificats de professionalitat. I també es crea el Registre de centres i entitats de formació 
professional per a l’ocupació, en què han d’estar inscrits i/o acreditats tots els centres i entitats de formació. 
A més, es regula el sistema d’informació i orientació de la formació professional per a l’ocupació.

Dictamen 37/2010, sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’ordenació de la formació professional per a 
l’ocupació a Catalunya

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social, per delegació del Ple, va aprovar aquest 
Dictamen en la sessió extraordinària del dia 29 de juliol de 2010. 

El Dictamen conté deu observacions generals i vint-i-nou a l’articulat. 

El CTESC considera que es tracta d’un Projecte de decret bàsicament descriptiu del que ja succeeix en l’àm-
bit de la formació professional per a l’ocupació. Tot i que vol deixar constància que calia un decret per poder 
desenvolupar alguns dels elements del model de formació per a l’ocupació de Catalunya, com ara la creació 
del registre dels certificats de professionalitat i l’establiment de la possibilitat de dur a terme contractació 
administrativa en certes accions, entre altres qüestions. D’altra banda, considera que al Projecte de decret li 
manca concreció i que està massa subjecte a posteriors regulacions i desenvolupaments. 

	 56	•	 Reial	decret	107/2010,	de	5	de	febrer,	pel	qual	es	modifica	el	Reglament	d’organització	i	funcionament	de	la	Inspecció	de	
Treball	i	Seguretat	Social,	aprovat	pel	Reial	decret	138/2000,	de	4	de	febrer	(BOE	núm.	41,	de	16.2.2010).

	 57	•	 Reial	decret	103/2010,	de	5	de	febrer,	pel	qual	es	modifica	el	Reglament	general	sobre	procediments	per	a	 la	 imposició	
de	sancions	per	infraccions	d’ordre	social	i	per	als	expedients	liquidadors	de	quotes	a	la	Seguretat	Social,	aprovat	pel	Reial	
decret	928/1998,	de	14	de	maig	(BOE	núm.	47,	de	23.2.2010).

	 58	•	 Reial	decret	49/2010,	pel	qual	es	crea	el	Registre	administratiu	d’empreses	d’inserció	del	Ministeri	de	Treball	i	Immigració	
(BOE	núm.	29,	de	3.2.2010).

	 59	•	 L’article	170	EAC	regula	la	competència	de	la	Generalitat	en	matèria	de	treball	i	relacions	laborals,	especificant	que	es	tracta	
d’una	competència	executiva	i	que,	entre	d’altres,	inclou	les	relacions	laborals	i	les	condicions	de	treball;	les	polítiques	ac
tives	d’ocupació,	que	inclouen	la	formació	dels	demandants	d’ocupació	i	dels	treballadors	en	actiu,	i	també	la	gestió	de	les	
subvencions	corresponents;	les	qualificacions	professionals	a	Catalunya	i	 la	intermediació	laboral,	que	inclou	la	regulació,	
l’autorització	i	el	control	de	les	agències	de	col·locació	amb	seu	a	Catalunya	i	la	potestat	sancionadora	de	les	infraccions	de	
l’ordre	social,	en	l’àmbit	de	les	seves	competències.

	 60	•	 Decret	182/2010,	de	23	de	novembre,	d’ordenació	de	la	formació	professional	per	a	l’ocupació	a	Catalunya	(DOGC	núm.	
5764,	de	26.11.2010).
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En el Dictamen s’alerta sobre el possible conflicte de competències que es pot produir tenint en compte les 
competències executives i de gestió de la formació per a l’ocupació de la Generalitat de Catalunya i algunes 
de les matèries que modifica aquest Projecte de decret. 

El CTESC considera que, malgrat que el Projecte de decret inclou els diferents òrgans competents en la pro-
gramació, la gestió i el control de la formació per a l’ocupació, la regulació no és prou precisa i es podria haver 
anat una mica més enllà de l’enumeració literal i incloure com es relacionen tots aquests òrgans, la qual cosa 
hagués significat un avenç en la construcció del model de formació per a l’ocupació de Catalunya. També 
considera insuficient la definició del paper i de les funcions dels agents socials en el sistema de la formació 
professional per a l’ocupació que regula aquest Projecte de decret. 

En el Dictamen es posa de manifest que no s’ha aprofitat l’oportunitat de regular un dels instruments d’inte-
gració de la formació, la Xarxa FP.Cat i el seu paper en el sistema de la formació professional per a l’ocupació 
a Catalunya. 

El CTESC considera que aquesta norma hauria de garantir el caràcter finalista dels fons econòmics que es 
destinen a la formació professional per a l’ocupació a Catalunya i la gratuïtat per al destinatari final de les dife-
rents accions formatives. També s’hauria de garantir la qualitat de les accions formatives, el reconeixement i la 
certificació i una oferta suficient en el conjunt del territori que permetés, mitjançant les diferents modalitats, 
capitalitzar la formació i completar itineraris professionalitzadors. 

El CTESC considera que el Projecte de decret no reconeix suficientment la vinculació de la formació pro-
fessional per a l’ocupació a la negociació col·lectiva. La regulació de les comissions paritàries sectorials i 
les seves funcions en el si del sistema de formació professional per a l’ocupació són matèries no reservades 
exclusivament a regulació estatal; per tant, considera necessària la regulació i la incorporació en la norma de 
les comissions paritàries sectorials. 

En qüestions més concretes, el CTESC considera que hi hauria d’haver programes específics, d’assessorament 
a les empreses, amb particular atenció a les microempreses i a les petites i mitjanes empreses, per ajudar-les 
a impulsar la participació dels col·lectius amb necessitats específiques en els seus plans de formació. Es troba 
a faltar la referència del paper de la representació legal de les persones treballadores sobre l’exercici dels drets 
de participació i informació, i, pel que fa a la informació i a l’orientació professional, s’hauria de fer referència 
a les entitats representatives de l’economia social. 

La norma aprovada incorpora el 42% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen.

Així mateix, es regula el Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i el Catàleg modular integrat 
de formació professional,61 que estableix les referències per a les competències amb significació a Catalu-
nya i marca el referent per a l’oferta del subsistema de formació professional inicial i per al subsistema de 
formació professional per a l’ocupació.

Dictamen 21/2009, sobre el Projecte de decret del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i del Catà-
leg modular integrat de formació professional

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 
6 d’octubre de 2009. 

El Dictamen conté cinc observacions generals i vint observacions a l’articulat. 

En el Dictamen es valora positivament que la norma finalitzi la seva tramitació, que s’aprovi i que entri en vigor 
ja que es considera que és un dels elements bàsics per a la construcció del sistema de qualificació i formació 
professional de Catalunya. També es considera com una de les peces clau per aconseguir un increment de la 
qualificació de les persones treballadores de Catalunya. 

El CTESC entén que el Projecte de decret no hauria d’apuntar el sistema de qualificacions professionals com 
un possible referent en la negociació col·lectiva. El CTESC considera que ha de ser l’autonomia de les parts 
en la negociació col·lectiva qui decideixi el referent a aplicar. 

	 61	•	 El	Decret	28/2010,	de	2	de	març,	del	Catàleg	de	qualificacions	professionals	de	Catalunya	i	del	Catàleg	modular	integrat	de	
formació	professional	(DOGC	núm.	5580,	de	4.3.2010).
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També es posa de manifest que moltes empreses catalanes tenen seus o treballen en territori estatal, i, en 
aplicació del principi de mobilitat de les persones, es considera convenient la màxima correspondència i/o 
reconeixement per tal que la qualificació a Catalunya sigui vàlida a tot l’Estat i viceversa. 

En el Dictamen es recomana que els continguts del Catàleg de qualificacions professionals de Catalunya i del 
Catàleg modular integrat de formació professional siguin efectivament utilitzats en els sistemes d’informació 
i orientació professional, intermediació i formació professional. Per aquest motiu es considera necessària 
l’existència d’eines de gestió que en permetin la utilització. 

La norma aprovada incorpora el 35% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen.

D’altra banda, es crea la Comissió del Sistema de Formació i Qualificació Professional com una de les mesu-
res a desenvolupar segons el document «30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolu-
pament social de Catalunya»,62 que està cridada a assumir funcions de planificació estratègica, d’avaluació 
i de coordinació de les polítiques del sistema de formació i qualificació professionals, per traslladar-les als 
àmbits de govern corresponents.

També en matèria de formació professional es prorroga l’encàrrec de gestió del projecte FP.CAT del Servei 
d’Ocupació de Catalunya al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya,63 i es publiquen els qüesti-
onaris d’avaluació de la qualitat de les accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors i treba-
lladores desocupats.64 

D’altra banda, cal tenir en compte el traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Catalunya en matèria 
de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social,65 i la posterior aprovació de la 
Llei que crea l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball,66 que es constitueix com un organisme autònom 
administratiu i que integrarà el personal i els béns traspassats de l’Administració central i els membres del 
futur cos de subinspectors de seguretat i salut laboral, que la Generalitat crearà mitjançant aquesta llei per 
reforçar la vigilància i el control en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. L’Avantprojecte d’aquesta Llei 
fou objecte del Dictamen 4/2009 del CTESC.

Cal destacar també l’aprovació de la Llei 33/2010, de polítiques de joventut,67 que desplega per primera 
vegada una competència de titularitat exclusiva que, d’ençà de l’any 1979, encara no havia estat desenvo-
lupada i estableix, d’aquesta manera, les bases jurídiques necessàries per a les polítiques de joventut.

Als efectes de la Llei de polítiques de joventut, s’entén per polítiques de joventut les intervencions dels 
agents que atenen les necessitats en els diversos àmbits de la vida de les persones joves, especialment les 
que es troben en una situació de més vulnerabilitat social, i per persones joves, el conjunt de persones entre 
setze i vint-i-nou anys amb residència a Catalunya, sens perjudici que, amb caràcter específic, en algunes 
polítiques es poden ampliar aquests límits d’edat per adaptar-los a la realitat social i als objectius a assolir.

Entre les funcions concretes que corresponen als poders públics en matèria de joventut, destaquen:

- Promoure, en la formació dels joves, llur orientació, accés i mobilitat dins i fora del sistema educatiu, fent 
possible l’establiment de xarxes i mecanismes de coordinació entre els diferents agents socioeducatius.

	 62	•	 Acord	de	Govern	GOV/23/2010,	de	16.2.2010	(DOGC	núm.	5574,	de	24.2.2010).
	 63	•	 Resolució	TRE/3664/2009,	de	21	de	desembre,	per	la	qual	es	fa	pública	la	pròrroga	per	a	l’any	2010	de	l’encàrrec	de	la	

gestió	del	projecte	FP.CAT	del	Servei	d’Ocupació	de	Catalunya	al	Consorci	per	a	la	Formació	Contínua	de	Catalunya	(DOGC	
núm.	5533,	de	24.12.2009),	i	Resolució	TRE/2255/2010,	de	30	de	juny,	per	la	qual	es	fa	pública	la	renovació	de	l’encàrrec	
de	gestió	del	Pla	FP.CAT	del	Servei	d’Ocupació	de	Catalunya	al	Consorci	per	a	la	Formació	Contínua	de	Catalunya	(DOGC	
núm.	5666,	de	8.7.2010).

	 64	•	 Resolució	TRE/3767/2009,	de	30	de	novembre,	per	la	qual	es	publica	el	qüestionari	d’avaluació	de	la	qualitat	de	les	accions	
formatives	adreçades	prioritàriament	a	 treballadors/ores	desocupats/ades	que	promou	el	Servei	d’Ocupació	de	Catalunya	
(DOGC	núm.	5545,	de	14.01.2010),	 i	Resolució	TRE/3713/2010,	de	8	d’octubre,	que	la	modifica	(DOGC	núm.	5762,	de	
24.11.2010).

	 65	•	 Reial	decret	206/2010,	de	26	de	febrer,	sobre	traspàs	de	funcions	i	serveis	a	la	Generalitat	de	Catalunya	en	matèria	de	funció	
pública	inspectora	de	la	Inspecció	de	Treball	i	Seguretat	Social	(DOGC	núm.	5577,	d’1.3.2010).

	 66	•	 Llei	11/2010,	del	19	de	maig,	de	l’Agència	Catalana	d’Inspecció	de	Treball	(DOGC	núm.	5638,	de	28.5.10).
	 67	•	 DOGC	núm.	5731,	de	8.10.2010.
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- Garantir una educació de qualitat, creant les condicions necessàries perquè sigui accessible a les persones 
joves, en el marc de les lleis.

- Establir mecanismes per afavorir una ocupació i unes condicions de treball de qualitat, i potenciar meca-
nismes d’orientació i inserció laborals, especialment pel que fa al coneixement dels drets laborals.

- Orientar i assessorar les persones joves per facilitar l’autoocupació i l’emprenedoria entre aquest col·lectiu, 
i fomentar la cultura emprenedora.

Finalment, cal assenyalar que per finiment de la legislatura va decaure el Projecte de llei de mesures en 
matèria d’ocupació pública, que ordenava i regulava l’accés a la funció pública en el conjunt de les admi-
nistracions públiques catalanes.

En matèria de polítiques actives d’ocupació, cal fer referència a l’aprovació del Pla de desenvolupament 
de les polítiques actives d’ocupació 2010-2011 (PDPO),68 elaborat amb la participació de les entitats mu-
nicipalistes i els agents econòmics i socials, que té com a missió definir l’ordre de prioritats del SOC i del 
Departament d’Empresa i Ocupació69 en matèria de polítiques actives d’ocupació i determinar-ne les línies 
operatives d’actuació en un horitzó temporal de dos anys, d’acord amb els objectius del Pla general d’ocu-
pació de Catalunya.70 Addicionalment, el PDPO estableix mecanismes de mesura del progrés assolit i els 
integra en un quadre de comandament pensat per facilitar el desplegament de les mesures del Pla per part 
de l’organització que l’ha d’executar.

El PDPO 2010-2011 parteix de les idees força següents: 

- Per avançar cap a nivells més alts d’eficàcia, d’equitat i d’eficiència de les polítiques actives d’ocupació 
cal convertir els actuals programes en serveis ocupacionals.

- La consecució d’uns nivells de coordinació més elevats amb els ens locals i amb els agents econòmics i 
socials ha de tendir a facilitar la integració d’uns serveis ocupacionals que no sempre es presten de ma-
nera suficientment coordinada.

- L’atenció a les persones en situació de més vulnerabilitat s’ha de mantenir en l’actual conjuntura de crisi. 
En aquest sentit, la definició de les accions que donin contingut a les mesures previstes al Pla haurà d’in-
corporar la previsió dels col·lectius prioritaris a atendre en cada cas.

- La progressiva implantació d’una cultura de l’avaluació i de la transversalitat al SOC i al Departament 
d’Empresa i Ocupació ha de contribuir a una major efectivitat de les polítiques actives.

El PDPO distingeix cinc àmbits prioritaris d’intervenció, cadascun dels quals es tradueix en una línia espe-
cífica que posteriorment es desplega en diferents objectius.

- Foment de l’ocupabilitat de les persones i de la seva participació en el mercat de treball en condicions 
d’igualtat.

- Impuls a la formació i a la qualificació al llarg de la vida.

- Promoció de l’ocupació i dinamització del territori.

- Foment de l’activitat emprenedora i de l’economia cooperativa.

	 68	•	 Aprovat	en	la	sessió	ordinària	de	21.1.2010	pel	Consell	de	Direcció	del	SOC.
	 69	•	 Passa	a	ser	d’Empresa	i	Ocupació	pel	Decret	200/2010,	de	27	de	desembre,	de	creació,	denominació	i	determinació	de	l’àm

bit	de	competència	dels	departaments	de	l’Administració	de	la	Generalitat	de	Catalunya	(DOGC	núm.	5785,	de	29.12.2010).
	 70	•	 A	més	del	Pla	general	d’ocupació	de	Catalunya,	el	PDPO	s’elabora	tenint	en	compte	el	Pla	de	Govern	20072010;	l’Acord	

estratègic	per	a	la	internacionalització,	la	qualitat	de	l’ocupació	i	la	competitivitat	de	l’economia	catalana,	revisat	i	actualitzat	
a	mitjan	2008;	el	II	Pla	general	de	la	formació	professional	20072010;	les	Mesures	de	dinamització	econòmica	i	de	suport	
als	sectors	socials	més	afectats	per	la	desacceleració,	de	15	d’abril	de	2008;	l’Estratègia	per	a	la	inserció	laboral	de	persones	
amb	discapacitat	a	Catalunya	20082010,	i	l’Acord	de	mesures	per	a	l’ocupació	juvenil	a	Catalunya	20092012.
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- Millora qualitativa de les polítiques actives d’ocupació i dels serveis ocupacionals.

L’Acord dels 30 compromisos per a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya71 
i l’Acord de mesures per a l’ocupació juvenil a Catalunya 2009-201272 han estat el punt de partida per al 
desenvolupament de nombroses mesures destinades a fer front a la situació de crisi i a millorar la posició 
dels joves al mercat de treball.

Gran part d’aquestes mesures s’aproven dins el Projecte Impuls,73 posat en marxa pel Departament d’Em-
presa i Ocupació amb l’objectiu d’adaptar les polítiques en matèria d’ocupació a la realitat de cada persona 
i prioritzant aquells sectors amb més perspectives de futur. Les accions del Projecte Impuls es despleguen 
en quatre eixos d’actuació: assessorament,74 formació,75 treball76 i igualtat d’oportunitats.77 

En matèria de promoció de l’ocupació, enguany cal destacar els projectes i les accions per a l’ocupació amb 
les entitats locals, 78 especialment els plans extraordinaris d’ocupació local,79 així com la setena convoca-
tòria d’actuacions ocupacionals i de desenvolupament local en el marc del Projecte “Treball als barris”,80 

	 71	•	 Acordats	entre	el	Govern	i	els	agents	socials	(Foment,	Pimec,	UGT	i	CCOO)	el	18.12.2009.	Els	30	compromisos	indiquen	les	
prioritats	polítiques,	econòmiques	i	socials	que	marcaran	l’esdevenir	de	la	societat	i	l’economia	catalanes	la	primera	meitat	
del	segle	XXI,	i	tenint	com	a	full	de	ruta	de	la	política	socioeconòmica	l’Acord	estratègic.

	 72	•	 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	23.9.09).

	 73	•	 D’acord	amb	l’Ordre	TRE/220/2010,	s’inclouen	dins	el	Projecte	Impuls:	
	 	 Dins	Impuls	Formació:	les	accions	formatives	adreçades	prioritàriament	a	treballadors/ores	en	situació	de	desocupació;	les	

accions	de	formació	d’oferta	mitjançant	plans	formatius	en	àrees	professionals	prioritàries	i	el	programa	Forma	i	Contracta.
	 	 Dins	Impuls	Assessorament:	els	itineraris	personals	d’inserció	i	els	programes	d’orientació	i	suport	a	la	inserció	de	col·lectius	

en	situació	de	més	vulnerabilitat.
	 	 Dins	Impuls	Treball:	subvencions	a	entitats	locals	per	a	la	realització	de	plans	extraordinaris	d’ocupació	locals.
	 	 Posteriorment,	s’inclouen	dins	aquest	Projecte	el	programa	Noves	Cases	per	a	Nous	Oficis;	les	subvencions	per	a	la	realit

zació	d’accions	d’ocupació	amb	entitats	locals	i	les	subvencions	per	a	la	realització	de	plans	d’ocupació	amb	entitats	sense	
ànim	de	lucre	i	universitats	públiques.

	 74	•	 L’eix	d’assessorament	es	basa	en	la	millora	de	l’orientació	professional,	amb	l’objectiu	d’acompanyar	les	persones	treballado
res	en	situació	d’atur	en	la	seva	incorporació	al	mercat	de	treball.

	 75	•	 L’eix	de	formació	preveu	un	conjunt	important	de	mesures	amb	la	finalitat	de	millorar	la	qualificació	professional	de	les	per
sones	demandants	d’ocupació	per	tal	d’augmentar	les	seves	possibilitats	d’accedir	a	un	lloc	de	treball.

	 76	•	 L’eix	de	treball	preveu	mesures	i	actuacions	que	tenen	com	a	objectiu	la	promoció	i	la	creació	d’ocupació.
	 77	•	 L’eix	d’igualtat	d’oportunitats	impulsa	mesures	i	actuacions	adreçades	a	les	persones	amb	més	risc	d’exclusió	social.
	 78	•	 Subvencions	a	 entitats	 locals	per	 a	 la	 realització	de	plans	extraordinaris	d’ocupació	 locals	dins	el	marc	Projecte	 Impuls

Treball:
	 	 Ordre	TRE/84/2010,	de	22	de	febrer,	per	la	qual	s’estableixen	les	bases	reguladores	i	la	convocatòria	per	a	la	concessió	de	

subvencions	a	entitats	locals	per	a	la	realització	de	plans	extraordinaris	d’ocupació	locals	(DOGC	núm.	5574,	de	24.2.2010).	
És	modificada	per	l’Ordre	TRE/213/2010	(DOGC	núm.	5605,	de	12.4.2010)	i	per	la	Resolució	TRE/2256/2010	(DOGC	núm.	
5666,	de	8.	7.2010).	Se	n’amplia	el	termini	per	l’Ordre	TRE/248/2010	i	per	la	Resolució	TRE/2482/2010.

	 	 Plans	d’ocupació	amb	entitats	sense	ànim	de	lucre	i	universitats	públiques,	dins	del	marc	del	Projecte	ImpulsTreball.
	 	 Resolució	TRE/1573/2010,	de	7	de	maig,	per	la	qual	s’obre	la	convocatòria	per	presentar	sol·licituds	de	concessió	de	sub

vencions	per	a	la	realització	de	plans	d’ocupació	amb	entitats	sense	ànim	de	lucre	i	universitats	públiques,	dins	del	marc	
del	 Projecte	 ImpulsTreball,	 per	 a	 l’any	 2010	 (DOGC	 núm.	 5633,	 de	 20.	 5.2010).	 Ha	 estat	 modificada	 per	 la	 Resolució	
TRE/2270/2010	(DOGC	núm.	5667,	de	9.7.2010).

	 	 Accions	per	a	l’ocupació	amb	entitats	locals,	dins	del	marc	del	Projecte	Impuls.
	 	 Resolució	TRE/2665/2010,	de	30	de	juliol,	per	la	qual	es	fa	pública	la	convocatòria	per	presentar	sol·licituds	de	concessió	

de	subvencions	per	a	la	realització	d’accions	per	a	l’ocupació	amb	entitats	locals,	dins	del	marc	del	Projecte	Impuls,	per	als	
anys	2010	i	2011	(DOGC	núm.	5688,	de	9.8.2010).	

	 79	•	 En	el	marc	dels	“30	compromisos	per	a	l’ocupació,	el	teixit	econòmic	i	el	desenvolupament	social	de	Catalunya”,	l’any	2010	
s’han	aprovat,	per	l’Ordre	TRE/84/2010	esmentada,	els	plans	extraordinaris	d’ocupació	local	vinculats	als	sectors	emergents	
de	la	nova	economia	(tecnologies	de	la	informació	i	la	comunicació,	les	energies	renovables,	l’eficiència	i	l’estalvi	energètics)	
i	també	a	les	activitats	del	sector	de	la	construcció,	un	dels	més	castigats	per	l’increment	de	l’atur,	que	impliquin	una	millora	
de	la	qualificació.	

	 	 Els	plans	extraordinaris	d’ocupació	local	prioritzen,	per	una	banda,	les	persones	aturades	que	no	rebin	prestació	d’atur	o	que	
estiguin	a	punt	d’esgotarles	i,	per	una	altra,	combinen,	per	primera	vegada,	l’experiència	professional	amb	la	formació	per
què	millori	la	seva	qualificació	i	competència	professional.	La	finalitat	dels	plans	extraordinaris	d’ocupació	local	és	fomentar	
l’ocupabilitat	de	les	persones	treballadores	en	situació	d’atur	i	millorar	la	seva	capacitat	d’adaptació	al	canvi,	la	seva	qualifi
cació	i	les	competències	professionals	en	sectors	i	activitats	capaços	de	generar	nous	llocs	de	treball,	mitjançant	l’adquisició	
de	l’experiència	laboral	i	la	formació	professionalitzadora	o	transversal.

	 80	•	 Resolució	TRE/2495/2010,	de	19	de	juliol,	per	la	qual	s’obre	la	convocatòria	per	a	l’any	2010	per	a	la	concessió	de	subven
cions	en	el	marc	del	Projecte	“Treball	als	barris”	(DOGC	núm.	5678,	de	26.7.2010).
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l’ampliació del Projecte “Treball a les 7 comarques”81 i la pròrroga de la subvenció per a la contractació 
d’agents d’ocupació i desenvolupament local.82

D’altra banda, s’han aprovat també els ajuts de la campanya agrària83 i mesures per pal·liar els danys ocasi-
onats pel temporal de neu de març de 2010 entre les quals destaca la contractació a través de plans locals 
d’ocupació per fer tasques de neteja dels boscos.84

Amb l’objectiu de la millora de la qualitat de l’ocupació i la igualtat d’oportunitats en el treball, així com per 
a la realització de projectes ocupacionals i de desenvolupament local, el 2010 es convoquen els Projectes 
innovadors cofinançats pel Fons Social Europeu.85

Un conjunt important de mesures s’ha destinat a la finalitat de millorar la qualificació professional de les 
persones demandants d’ocupació per tal d’augmentar les seves possibilitats d’accedir a un lloc de treball. 

En primer lloc, cal destacar les accions formatives adreçades prioritàriament a les persones treballadores 
desocupades, desenvolupades per les entitats locals,86 i la formació adreçada a persones desocupades en 
àrees professionals prioritàries, desenvolupades per les entitats sense ànim de lucre.87 

Mitjançant el programa Forma i Contracta s’ofereix una línia de finançament per a empreses que necessitin 
contractar treballadors o treballadores de forma immediata. El finançament es destina a la formació de per-
sones, prioritàriament, en situació d’atur, amb el compromís per part de l’empresa de contractar almenys el 
60% d’aquestes persones. El contracte haurà de ser com a mínim de sis mesos.88 

	 81	•	 Resolució	TRE/2567/2010,	de	26	de	juliol,	per	la	qual	s’obre	la	convocatòria	per	a	l’any	2010	per	a	la	concessió	de	sub
vencions	per	a	 la	realització	de	projectes	ocupacionals	 i	de	desenvolupament	 local	complementaris	al	Pla	d’iniciatives	de	
dinamització	comarcal	en	el	marc	del	Projecte	“Treball	a	les	7	comarques”	(DOGC	núm.	5683,	de	2.8.2010).

	 82	•	 Resolució	TRE/1487/2010,	de	6	de	maig,	per	 la	qual	s’obre	la	convocatòria	per	a	 l’any	2010	per	a	 la	presentació	de	sol
licituds	de	subvencions	per	a	la	pròrroga	dels	agents	d’ocupació	i	desenvolupament	local	(DOGC	núm.	5628,	de	13.5.2010),	
i	Resolució	TRE/2707/2010,	de	29	de	juliol,	per	la	qual	es	dóna	publicitat	a	la	pròrroga	de	subvencions	públiques	per	a	la	
contractació	d’agents	d’ocupació	i	desenvolupament	local	(AODL),	durant	els	anys	2008	i	2009.

	 83	•	 Resolució	 TRE/319/2010,	 de	 29	 de	 gener,	 de	 convocatòria	 per	 a	 la	 concessió	 de	 subvencions	 per	 als	 projectes	 de	 col
laboració	en	les	campanyes	agràries	de	temporada	per	a	l’any	2010	(DOGC	núm.	5567,	de	15.2.2010).

	 84	•	 Decret	43/2010,	de	23	de	març,	pel	qual	s’aproven	mesures	urgents	per	pal·liar	els	danys	ocasionats	i	reduir	els	riscos	al	
medi	natural	amb	motiu	del	temporal	de	neu	de	març	de	2010	(DOGC	núm.	5595,	de	25.3.2010).

	 85	•	 Ordre	TRE/293/2010,	de	6	de	maig,	per	la	qual	s’estableixen	les	bases	que	han	de	regir	la	concessió	de	subvencions	per	a	
projectes	innovadors	cofinançats	pel	Fons	Social	Europeu	i	s’obre	la	convocatòria	per	a	l’any	2010.	Modificada	per	l’Ordre	
TRE/340/2010,	de	16	de	juny.

	 86	•	 Ordre	TRE/563/2009,	de	22	de	desembre,	per	la	qual	s’estableixen	les	bases	reguladores	i	s’obre	convocatòria	anticipada	per	
a	la	concessió	de	subvencions	a	entitats	locals	per	realitzar	accions	formatives	adreçades	prioritàriament	a	treballadors/ores	
en	situació	de	desocupació,	per	a	l’any	2010	(DOGC	núm.	5536,	de	30.12.2009).	És	modificada	per	l’Ordre	TRE/29/2010,	de	
22	de	gener,	per	la	qual	es	modifica	l’Ordre	TRE/563/2009,	de	22	de	desembre,	per	la	qual	s’estableixen	les	bases	regulado
res	i	s’obre	convocatòria	anticipada	per	a	la	concessió	de	subvencions	a	entitats	locals	per	realitzar	accions	formatives	adre
çades	prioritàriament	a	treballadors/ores	en	situació	de	desocupació,	per	a	l’any	2010	(DOGC	núm.	5556,	de	29.1.2010).

	 	 Se	n’amplia	el	termini	a	través	de	l’Ordre	TRE/19/2010	(DOGC	núm.	5552,	de	25.1.201)	i	els	crèdits	disponibles	a	través	de	
la	Resolució	TRE/56/2010	(DOGC	núm.	5552,	de	25.1.2010).

	 87	•	 Resolució	TRE/3705/2009,	de	23	de	desembre,	per	la	qual	s’obre	la	convocatòria	anticipada	de	les	subvencions	per	a	la	re
alització	d’accions	de	formació	d’oferta	mitjançant	plans	formatius	en	àrees	professionals	prioritàries	per	a	l’any	2010	(DOGC	
núm.	5537,	de	31.12.2009).	Resolució	TRE/29/2010,	de	22	de	gener,	per	la	qual	es	modifica	la	Resolució	TRE/3705/2009,	
de	23	de	desembre,	per	la	qual	s’obre	la	convocatòria	anticipada	de	les	subvencions	per	a	la	realització	d’accions	de	formació	
d’oferta	mitjançant	plans	formatius	en	àrees	professionals	prioritàries	per	a	l’any	2010	(DOGC	núm.	5556,	de	29.1.2010).	
Resolució	TRE/1058/2010,	de	6	d’abril,	d’ampliació	de	 l’import	màxim	destinat	a	 les	subvencions	que	s’atorguin	d’acord	
amb	 la	Resolució	TRE/3705/2009,	de	23	de	desembre,	per	 la	qual	s’obre	 la	convocatòria	anticipada	de	 les	subvencions	
per	a	la	realització	d’accions	de	formació	d’oferta	mitjançant	plans	formatius	en	àrees	professionals	prioritàries	per	a	l’any	
2010,	modificada	per	la	Resolució	TRE/29/2010,	de	22	de	gener	(DOGC	núm.	5607,	de	14.4.2010).	A	través	de	la	Resolució	
TRE/69/2010	se	n’amplia	el	termini.

	 88	•	 Resolució	TRE/357/2010,	de	12	de	 febrer,	per	 la	qual	s’obre	 la	convocatòria	de	subvencions	del	programa	Forma	 i	Con
tracta	per	a	 la	realització	d’accions	de	formació	amb	compromís	de	contractació	per	a	 l’any	2010	(DOGC	núm.	5570,	de	
18.2.2010),	i	Resolució	TRE/2705/2010,	de	2	d’agost,	d’ampliació	del	termini	per	a	la	presentació	de	sol·licituds	que	preveu	
la	Resolució	TRE/357/2010	(DOGC	núm.	5690,	d’11.8.2010).
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S’han tornat a convocar ajuts en el marc de la línia de préstecs sense interessos per a les persones en atur 
per a la realització de cursos de millora professional “Crèdits formació per al treball”.89

Amb l’objectiu de proporcionar als joves entre 16 i 25 anys que no han obtingut el títol de graduat en edu-
cació secundària obligatòria una formació bàsica i professional que els permeti una inserció social i laboral 
satisfactòria, així com la seva continuïtat formativa, s’han tornat a convocar les accions de formació del 
Programa de qualificació professional inicial.90 

Enguany també s’ha ampliat la vigència del Pla Qualifica’t, que van posar en marxa l’any anterior conjun-
tament el Departament d’Empresa i Ocupació i el d’Ensenyament, 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.91 El Pla es concreta en les accions següents: accés a una part dels plans d’estudi de 
formació professional; validació de la formació continuada impartida per les empreses i possibilitat d’ob-
tenir un certificat que faci correspondre l’experiència laboral acumulada amb les unitats formatives que 
componen un cicle formatiu. 

D’altra banda, destaquen també les mesures de suport a la formació adreçades a sectors concrets com ara 
el sector tèxtil i de la confecció92 i el sector de fabricació i components del calçat, pells adobades i marro-
quineria.93

L’any 2010 la formació d’oferta destinada prioritàriament a treballadors i treballadores ocupats gestiona-
da pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya s’ha concretat en la  convocatòria de plans de 
formació de caràcter intersectorial, específics per a l’economia social, i de plans de formació de caràcter 
sectorial.94 

	 89	•	 Ordre	TRE/47/2010,	d’1	de	febrer,	per	la	qual	s’aproven	les	bases	reguladores	i	s’obre	la	convocatòria	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.	5564,	de	10.02.2010).	S’hi	destinen	12	milions	d’euros.

	 90	•	 Resolució	EDU/919/2010,	de	24	de	març,	per	la	qual	s’obre	la	convocatòria	d’autorització	als	establiments	per	impartir	els	
programes	de	qualificació	professional	inicial	corresponents	al	curs	escolar	20102011	(DOGC	núm.	5600,	d’1.4.2010).	Or
dre	TRE/371/2010,	de	28	de	juny,	per	la	qual	s’estableixen	les	bases	de	concessió	de	subvenció	del	Programa	de	qualificació	
professional	inicial	i	s’obre	la	convocatòria	per	al	curs	acadèmic	20102011	(DOGC	núm.	5665,	de	7.7.2010),	i	Resolució	
EDU/2639/2010,	de	28	de	juliol,	per	la	qual	s’implanten	determinats	programes	de	qualificació	professional	inicial	en	diver
sos	centres	per	ser	impartits	en	el	curs	acadèmic	20102011	(DOGC	núm.	5686,	de	5.8.2010).

	 91	•	 Odre	EDU/388/2010,	de	9	de	juliol,	per	la	qual	es	modifica	l’Ordre	EDU/336/2009,	de	30	de	juny,	per	la	qual	s’estableix	el	
programa	experimental	Qualifica’t	en	els	ensenyaments	de	formació	professional	del	sistema	educatiu,	i	s’obre	convocatòria	
de	selecció	de	centres	a	partir	del	curs	acadèmic	20102011	(DOGC	de	19.7.2010),	i	Ordre	EDU/411/2010,	de	28	de	juliol,	
per	la	qual	s’amplia	la	vigència	del	programa	experimental	Qualifica’t	en	els	ensenyaments	de	formació	professional	del	sis
tema	educatiu,	creat	per	l’Ordre	EDU/336/2009,	de	30	de	juny	(DOGC	núm.	5688,	de	9.8.2010).

	 92	•	 Resolució	TRE/1022/2010,	de	18	de	març,	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	dels	treballadors	afectats	per	expedients	de	suspensió	de	
contractes	del	sector	tèxtil	i	de	la	confecció	(DOGC	núm.	5604,	de	9.4.2010).

	 93	•	 Resolució	TRE/3305/2009,	de	16	de	novembre,	per	la	qual	s’obre	la	convocatòria	anticipada	per	a	l’any	2010	per	a	la	con
cessió	d’ajuts	per	al	Programa	de	suport	a	la	formació	de	les	persones	treballadores	afectades	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	
(DOGC	núm.	5516,	de	30.11.2009).

	 94	•	 Resolució	TRE/1145/2010,	d’1	d’abril,	per	la	qual	s’aprova	la	convocatòria	de	2010	per	a	la	concessió	de	subvencions	pú
bliques	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	Contí
nua	de	Catalunya	(DOGC	núm.	5610,	de	19.4.2010).	Resolució	TRE/2483/2010,	de	15	de	juliol,	per	la	qual	s’amplia	l’import	
màxim	destinat	als	plans	de	formació	de	caràcter	 intersectorial	previstos	a	 l’article	1.1.a	de	 la	Resolució	TRE/1145/2010,	
d’1	d’abril,	per	la	qual	s’aprova	la	convocatòria	de	2010	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	tre
balladors/ores	prioritàriament	ocupats/ades,	que	promou	el	Consorci	per	a	la	Formació	Contínua	de	Catalunya	(DOGC	núm.	
5677,	de	23.07.2010).	Resolució	TRE/3359/2010,	de	8	d’octubre,	per	la	qual	s’amplia	el	termini	d’execució	dels	plans	de	
formació	d’oferta	de	caràcter	intersectorial,	específics	per	a	l’economia	social,	i	de	caràcter	sectorial	destinats	prioritàriament	
a	treballadors/ores	ocupats/ades,	que	preveu	l’article	5	de	la	Resolució	TRE/1145/2010,	d’1	d’abril	(DOGC	núm.	5742,	de	
26.10.2010),	i	Resolució	TRE/3654/2010,	de	27	d’octubre,	per	la	qual	s’aprova	la	instrucció	de	justificació	de	les	subvenci
ons	públiques	de	les	convocatòries	de	l’any	2010	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.	5758,	de	18.11.2010).
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Dins el marc del Projecte Impuls, s’ha regulat també el projecte Renda formació autònoms, que consisteix 
en la concessió d’un ajut temporal extraordinari per afavorir la integració professional i laboral de les tre-
balladores i els treballadors autònoms que hagin cessat en la seva activitat empresarial a Catalunya.95 En 
el capítol IV de la present Memòria s’analitzen la resta de mesures destinades a les persones treballadores 
autònomes i a les persones emprenedores.

En relació amb els col·lectius amb necessitats o dificultats específiques, s’aproven novament els progra-
mes laborals per la diversitat, que agrupen un conjunt de mesures per promoure el seu accés al mercat 
de treball i garantir-ne la permanència en igualtat de condicions, així com incrementar l’ocupabilitat i 
l’adequació del lloc de treball al seu perfil professional i assegurar l’acompanyament necessari per a la 
seva inserció laboral.96

Així mateix, s’aproven mesures en exercici de la competència assumida l’any anterior en relació amb els 
centres especials de treball, així com de les unitats de suport a l’activitat professional i la dels serveis de 
suport a la integració laboral.97

	 95	•	 Ordre	TRE/77/2010,	de	19	de	febrer,	per	la	qual	s’estableixen	les	bases	reguladores	per	a	la	concessió	de	l’ajut	temporal	ex
traordinari	Renda	formació	autònoms,	dins	del	marc	del	Projecte	Impuls,	consistent	en	subvencions	per	afavorir	la	integració	
professional	i	laboral	de	les	treballadores	i	els	treballadors	autònoms	que	hagin	cessat	en	la	seva	activitat	empresarial	a	Cata
lunya,	i	s’obre	convocatòria	per	a	l’any	2010	(DOGC	núm.	5575,	de	25.2.2010).	Modificada	per	la	Resolució	TRE/2792/2010,	
de	13	d’agost,	per	 la	qual	es	modifiquen	els	 imports	màxims	destinats	a	 la	concessió	de	subvencions	que	preveu	l’Ordre	
TRE/77/2010,	de	19	de	febrer.

	 96	•	 Se’n	modifiquen	les	bases	reguladores	per	mitjà	de	l’Ordre	TRE/113/2010,	de	22	de	febrer,	que	modifica	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,	 i	es	fixa	l’import	màxim	de	determinats	ajuts	i	
subvencions	que	preveu	la	mateixa	Ordre,	i	per	l’Ordre	TRE/604/2010,	de	21	de	desembre,	de	segona	modificació	de	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,	modificada	per	l’Ordre	TRE/113/2010,	
de	22	de	febrer.

	 	 Els	imports	màxims	de	l’Ordre	TRE	113/2010	es	modifiquen	per	mitjà	de	la	Resolució	TRE/1474/2010,	de	28	d’abril,	i	de	la	
Resolució	TRE/3815/2010,	de	17	de	novembre.	

	 	 La	Resolució	TRE/3482/2009,	de	24	de	novembre,	de	convocatòria	per	als	anys	2010	i	2011	per	a	la	concessió	de	deter
minades	subvencions	previstes	a	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	diver
sitat,	és	modificada	per	la	Resolució	TRE/1733/2010,	de	27	de	maig	(DOGC	núm.	5643,	de	4.6.2010),	i	per	la	Resolució	
TRE/4094/2010,	de	21	de	desembre;	a	efectes	de	justificació	i	cofinançament	pel	Fons	Social	Europeu	dels	ajuts	previstos	a	
la	Resolució	TRE/3482/2009,	de	24	de	novembre,	cal	incloure	en	el	text	determinades	consideracions	que	requereixen	una	
modificació	de	la	norma	per	tal	que	els	ajuts	es	puguin	adscriure	al	corresponent	programa	operatiu	del	FSE.	

	 	 A	través	de	la	Resolució	TRE/3046/2010,	de	21	de	setembre,	s’obre	la	convocatòria	per	a	l’any	2010	per	a	la	concessió	de	
subvencions	relativa	a	la	formació	per	als	quadres	directius	i	de	gestió,	prevista	al	capítol	V	de	l’Ordre	TRE/509/2009.

	 97	•	 En	relació	amb	les	unitats	de	suport,	s’aprova	l’Ordre	TRE/63/2010,	de	10	de	febrer,	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	2010.	Aquesta	Ordre	
s’amplia	per	mitjà	de	la	Resolució	TRE/1638/2010,	d’11	de	maig,	per	la	qual	es	modifiquen	els	imports	màxims	adreçats	a	
la	concessió	de	subvencions	destinades	a	la	realització	d’accions	relatives	a	les	unitats	de	suport	a	l’activitat	professional	en	
el	marc	dels	serveis	d’ajustament	personal	i	social	de	les	persones	amb	discapacitat	en	centres	especials	de	treball.

	 	 En	relació	amb	el	foment	de	la	integració,	s’aproven	dues	ordres	que	modifiquen	les	bases	establertes	per	l’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:	l’Ordre	TRE/64/2010,	d’11	de	febrer,	que	
també	publica	els	 imports	màxims	per	a	 l’any	2010,	 i	 l’Ordre	TRE/603/2010,	de	22	de	desembre,	de	segona	modificació	
de	l’Ordre	TRE/97/2009,	de	3	de	març,	per	la	qual	s’aproven	les	bases	reguladores	per	a	la	concessió	de	subvencions	des
tinades	al	foment	de	la	integració	laboral	de	les	persones	amb	discapacitat	en	centres	especials	de	treball,	i	de	publicació	
anticipada	dels	imports	màxims	per	a	l’any	2011.	Els	imports	per	al	2010	s’amplien	per	mitjà	de	la	Resolució	TRE/1639/2010,	
de	10	de	maig,	per	la	qual	es	modifiquen	els	imports	màxims	destinats	a	la	concessió	de	subvencions	per	al	foment	de	la	
integració	 laboral	de	 les	persones	amb	discapacitat	en	centres	especials	de	treball,	 i	de	 la	Resolució	TRE/3992/2010,	de	
2	de	desembre,	per	la	qual	es	modifiquen	els	imports	màxims	destinats	a	la	concessió	de	subvencions	per	al	foment	de	la	
integració	laboral	de	les	persones	amb	discapacitat	en	centres	especials	de	treball.	
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Finalment, s’han aprovat diverses mesures destinades a la millora de l’orientació professional.98

L’any 2010 cal destacar l’inici de dos programes nous adreçats específicament als joves menors de 25 anys 
que combinen formació i treball: el Programa Noves Cases per a Nous Oficis i el Programa Suma’t.

El Programa Noves Cases per a Nous Oficis99 és un programa de formació en alternança amb l’ocupació, 
d’acord amb el qual es convoquen subvencions perquè les entitats locals facin actuacions adreçades a perso-
nes menors de 25 anys amb fracàs escolar i en risc d’exclusió social, amb l’objectiu d’aconseguir-ne la inserció 
laboral en sectors que generin ocupació o assolir el seu retorn al sistema educatiu.100 El Programa té una dura-
da de dotze mesos (sis de formació i sis de contracte per a la formació) en sectors tradicionals o bé emergents 
que generin ocupació com, per exemple, la gestió del medi ambient, de l’aigua, de residus i d’energies alterna-
tives; la formació en noves tecnologies i xarxes telemàtiques; els serveis a la infància i la joventut; els serveis 
a persones de la tercera edat i dependents, i les instal·lacions elèctriques i de climatització, entre d’altres.

S’aprova un altre programa de formació en alternança amb el treball: el Programa d’experiència professional 
per a l’ocupació juvenil a Catalunya (Programa Suma’t),101 que preveu actuacions que combinen la formació 
i el treball amb l’objectiu de garantir la inserció laboral o la tornada al món educatiu de persones majors 
de 18 anys i menors de 25 anys en situació de fracàs escolar, que s’entén produït per no haver finalitzat 
l’educació secundària obligatòria. El programa combina accions d’orientació, formació i l’adquisició d’expe-
riència professional en empreses, amb l’objectiu de millorar la qualificació professional de les persones joves 
desocupades i facilitar la seva inserció laboral a les empreses. Les actuacions ocupacionals a desenvolupar 
consisteixen en tutorització i acompanyament a la inserció; formació professionalitzadora i assoliment de 
competències clau; formació per a l’obtenció del títol de graduat en ESO, i experiència professional en em-
preses mitjançant la formalització d’un contracte per a la formació.

	 98	•	 En	relació	amb	la	Xarxa	d’orientació	per	a	l’ocupació,	la	convocatòria	de	l’any	2010	es	regula	per	mitjà	de	l’Ordre	TRE/560/2009,	
de	22	de	desembre,	per	la	qual	s’aproven	les	bases	reguladores	per	a	la	realització	d’actuacions	de	la	Xarxa	d’orientació	per	
a	l’ocupació	i	s’obre	la	convocatòria	anticipada	per	a	l’any	2010	per	a	la	concessió	d’ajuts	i	subvencions	d’itineraris	personals	
d’inserció	i	programes	d’orientació	i	suport	a	la	 inserció	de	col·lectius	en	situació	de	major	vulnerabilitat	(DOGC	5536,	de	
30.12.2009).	

	 	 Aquesta	 Ordre	 ha	 estat	 modificada	 en	 diverses	 ocasions:	 se	 simplifiquen	 els	 programes	 subvencionables	 i	 es	 concreten	
diversos	conceptes	subvencionables	dels	programes	d’orientació	 i	suport	a	 la	 inserció	de	col·lectius	en	situació	de	major	
vulnerabilitat	(línia	B).	Així	mateix,	s’adapten	les	ràtios	i	els	topalls	del	programa	de	la	línia	B.3,	itineraris	d’inserció	laboral,	
per	a	persones	amb	discapacitat	en	funció	de	 les	característiques	especials	de	 les	persones	amb	discapacitat	severa.	La	
primera,	a	través	de	l’Ordre	TRE/20/2010,	de	21	de	gener,	de	modificació	de	l’Ordre	TRE/560/2009,	de	22	de	desembre,	per	
la	qual	s’aproven	les	bases	reguladores	per	a	la	realització	d’actuacions	de	la	Xarxa	d’orientació	per	a	l’ocupació	i	s’obre	la	
convocatòria	anticipada	per	a	l’any	2010	per	a	la	concessió	d’ajuts	i	subvencions	d’itineraris	personals	d’inserció	i	programes	
d’orientació	 i	suport	a	 la	 inserció	de	col·lectius	en	situació	de	major	vulnerabilitat	(DOGC	núm.	5552,	de	25.1.2010).	 I	 la	
segona	modificació	es	fa	a	través	de	l’Ordre	TRE/602/2010,	de	22	de	desembre,	de	modificació	de	l’Ordre	TRE/560/2009,	
de	22	de	desembre,	per	la	qual	s’aproven	les	bases	reguladores	per	a	la	realització	d’actuacions	de	la	Xarxa	d’orientació	per	
a	l’ocupació	per	a	la	concessió	d’ajuts	i	subvencions	d’itineraris	personals	d’inserció	i	programes	d’orientació	i	suport	a	la	
inserció	de	col·lectius	en	situació	de	major	vulnerabilitat,	modificada	per	l’Ordre	TRE/20/2010,	de	21	de	gener	(DOGC	núm.	
5784,	de	28.12.2010).

	 	 Pel	que	fa	als	imports,	cal	tenir	en	compte	la	Resolució	TRE/557/2010,	de	23	de	febrer,	per	la	qual	s’actualitzen	per	a	l’any	
2010	les	quanties	màximes	de	l’import	de	les	subvencions	per	a	la	realització	d’itineraris	personals	d’inserció	(DOGC	núm.	
5582,	de	8.3.2010),	que	fixa	els	imports	màxims	per	a	l’any	2010	amb	els	quals	se	subvencionaran	les	retribucions	totals	i	la	
cotització	empresarial	a	la	Seguretat	Social	per	tots	els	conceptes	per	al	personal	necessari	per	a	l’execució	de	les	actuacions	
d’itineraris	personals	d’inserció	en	funció	de	les	normes	legals	i	reglamentàries	del	conveni	col·lectiu	aplicable	o	d’acord	amb	
la	normativa	aplicable	a	les	administracions	públiques.

	 	 A	través	de	la	Resolució	TRE/2529/2010,	de	23	de	juliol,	per	la	qual	es	modifiquen	les	partides	pressupostàries	per	als	ator
gaments	de	les	subvencions	per	a	la	realització	d’itineraris	personals	d’inserció	i	per	a	la	realització	de	programes	d’orientació	
i	suport	a	la	inserció	de	col·lectius	en	situació	de	major	vulnerabilitat	per	a	l’any	2010	(DOGC	núm.	5680,	de	28.7.2010).

	 99	•	 Ordre	TRE/369/2010,	de	28	de	juny,	per	la	qual	s’estableixen	les	bases	reguladores	i	la	convocatòria	per	a	la	concessió	de	
subvencions	a	entitats	locals	per	a	la	realització	de	projectes	de	cases	d’ofici	dins	del	programa	Noves	Cases	per	a	Nous	Oficis	
(projecte	ImpulsTreball)	(DOGC	núm.	5664,	de	6.7.2010),	modificada	per	l’Ordre	TRE/422/2010,	de	9	d’agost	(DOGC	núm.	
5664,	de	6.7.2010).

	100	•	 S’hi	destina	un	pressupost	de	29,5	milions	d’euros	i	s’adreça	a	2.500	joves.
	101	•	 Ordre	TRE/500/2010,	de	25	d’octubre,	per	 la	qual	s’estableixen	 les	bases	que	han	de	 regir	 la	concessió	d’ajuts	per	a	 la	

realització	del	Programa	d’experiència	professional	 per	 a	 l’ocupació	 juvenil	 a	Catalunya	 (Programa	Suma’t)	 (DOGC	núm.	
5746,	de	2.11.2010).	Modificada	per	l’Ordre	TRE/522/2010,	de	12	de	novembre,	de	modificació	de	l’Ordre	TRE/500/2010,	
de	25	d’octubre,	per	la	qual	s’estableixen	les	bases	que	han	de	regir	la	concessió	d’ajuts	per	a	la	realització	del	Programa	
d’experiència	professional	per	a	l’ocupació	juvenil	a	Catalunya	(Programa	Suma’t),	i	d’ampliació	del	termini	de	presentació	
de	sol·licituds.
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3.2 • POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

Els pressupostos inicials de la Generalitat de Catalunya per al 2010 destinen 732,5 milions d’euros a la 
política de foment de l’ocupació.102 Aquesta previsió de despesa representa un augment del 26,2% respecte 
de la despesa pressupostada inicialment l’any anterior i l’1,8% del total del pressupost. Amb tot, cal tenir en 
compte que, segons l’informe mensual sobre execució del pressupost el desembre de 2010, les obligacions 
reconegudes en la política de foment de l’ocupació han estat superiors.103

El 99% dels recursos destinats a la política de foment de l’ocupació els gestionen el Departament d’Empresa 
i Ocupació104 i el Servei d’Ocupació de Catalunya, però també des del Departament d’Economia i Finances105 
i el Departament d’Agricultura i Acció Rural106 s’han dut a terme actuacions.

TAULA III-25. Foment de l’ocupació. Pressupost inicial per programes. Catalunya, 2009-2010
Programa 2009 2010 Var. 2010-2009 (%)
Assessorament i intermediació ocupacional 3,5 31,9 813,8

Promoció de l’ocupació 178,5 285,9 60,2

Polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació 139,0 170,5 22,7

Qualificació professional 229,2 218,8 -4,6

Formació professional agrària i pesquera 3,6 3,1 -14,2

Relacions laborals, condicions de treball i riscos laborals 26,6 22,3 -16,2

Total 580,4 732,5 26,2

Unitats: milions d’euros.
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 92% dels recursos. 

GRÀFIC III-20. Percentatge de despesa respecte del total de despesa pressupostada inicialment en política de 
foment de l’ocupació. Catalunya, 2010

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Economia i Finances.

	 102	•	 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.

	 103	•	 No	es	disposa	de	l’estat	d’execució	consolidat	per	a	aquesta	política	de	despesa.	Segons	l’estat	d’execució	de	despeses	del	
2010	en	data	desembre	de	2010,	el	pressupost	definitiu	en	la	política	de	foment	de	l’ocupació	ha	estat	de	882,8	milions	
d’euros.

	 104	•	 Actual	Departament	d’Empresa	i	Ocupació.	
	 105	•	 Actual	Departament	d’Economia	i	Coneixement.	
	 106	•	 Actual	Departament	d’Agricultura,	Ramaderia,	Pesca,	Alimentació	i	Medi	Natural.
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En la taula següent es classifiquen les principals mesures aprovades en l’àmbit autonòmic en funció dels 
programes pressupostaris indicats.107 

TAULA III-26. Principals polítiques actives d’ocupació en funció del programa pressupostari. Catalunya, 2010
Programa Mesures

Promoció de l’ocupació

Plans extraordinaris d’ocupació local
Plans d’ocupació amb entitats sense ànim de lucre i universitats públiques
Projecte “Treball als barris”
Projecte “Treball a les 7 comarques”
Agents d’ocupació i desenvolupament local
Plans extraordinaris d’ocupació local per pal·liar els danys ocasionats pel temporal de neu
Campanya agrària 
Projectes Innovadors
Noves Cases per a Nous Oficis
Programa Suma’t*

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

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

Qualificació professional

Formació d’oferta adreçada prioritàriament a persones aturades: plans formatius en àrees prioritàries 
i accions formatives.
Programa e-formació
Programa Crèdits de formació per al treball
Forma i Contracta
Programes de qualificació professional inicial
CIFO
Formació d’oferta prioritàriament per a persones ocupades: plans de formació intersectorials; plans 
de formació en economia social; plans de formació sectorial
Intercanvis internacionals: Programa Leonardo i Programa Eurodissea
Formació sector agroalimentari

Assessorament i intermediació 
ocupacional

Itineraris personals d’inserció: destinats a entitats sense afany de lucre i destinats a entitats locals
Programes d’orientació i suport a la inserció de col·lectius més vulnerables
Projecte Reinicia’t
Aules actives

Nota: no inclou les mesures de foment de l’emprenedoria ni la formació de demanda, gestionada per la Fundación Tripartita para la 
Formación en el Empleo.
* Les partides amb què es finança aquest programa estan incloses al Programa de promoció de l’ocupació i al Programa de qualificació 
professional.
Font: elaboració pròpia.

S’analitzen, a continuació, les diverses mesures de polítiques actives d’ocupació agrupant-les en funció del 
seu àmbit i distingint entre promoció de l’ocupació; polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació; qualifica-
ció professional, i assessorament i intermediació professional.

El Programa de promoció de l’ocupació, dotat amb 285,9 milions d’euros, representa el 39% del pressupost 
de la política de foment de l’ocupació. Aquest programa ha experimentat un augment del 60% 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 per tal d’aconseguir la màxima 
cohesió social i territorial. 

Enguany cal destacar els projectes i les accions per a l’ocupació amb les entitats locals. En primer lloc, en 
el marc del Projecte Impuls-Treball s’han atorgat 90,7 milions d’euros per a 550 plans extraordinaris d’ocu-
pació locals, que han representat la contractació de 12.651 persones. El 73,3% d’aquests contractes s’han 
fet a la demarcació de Barcelona, el 10% a la de Tarragona, el 9% a la de Girona, el 4,9% a la de Lleida i 
la resta a les Terres de l’Ebre.

	107	•	 No	s’hi	inclouen	les	mesures	de	foment	de	l’emprenedoria,	que	es	tracten	al	capítol	IV.	Tampoc	s’hi	inclou	la	formació	de	
demanda,	gestionada	per	la	Fundación	Tripartita	para	la	Formación	en	el	Empleo.

	 	 D’altra	banda,	cal	tenir	en	compte	que	algunes	mesures,	com	per	exemple	el	Programa	Suma’t,	es	financen	amb	partides	
pressupostàries	de	més	d’un	programa.	
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Així mateix, també en el marc del Projecte Impuls, s’han aprovat 293 plans d’ocupació amb entitats sense 
ànim de lucre i universitats públiques, amb un pressupost atorgat de 4,6 milions d’euros, que han repre-
sentat la contractació de 715 persones, el 77,3% de les quals a la demarcació de Barcelona, el 12,4% a 
Lleida i el 4,8% a Tarragona. 

L’any 2010 s’han destinat 1,5 milions d’euros al conjunt de campanyes agràries. En aquest context s’han 
aprovat 141 plans d’ocupació, 91 a entitats locals per un import de 334.990,69 euros, i 50 a entitats sense 
ànim de lucre per un import de 332.328,19 euros. En el conjunt d’aquestes campanyes agràries s’han fet 
12.113 contractes de treball, el 3,5% més que l’any anterior.

D’altra banda, s’han aprovat 165 plans d’ocupació locals extraordinaris per pal·liar els danys ocasionats pel 
temporal de neu de març del 2010, amb un pressupost de 4,8 milions d’euros. Per fer tasques de neteja 
dels boscos s’han contractat, en el marc d’aquests plans, 1.100 persones, el 48,7% de les quals a la de-
marcació de Barcelona, el 32,4% a Girona, el 9,7% a la demarcació de Lleida, el 6,8% a la de Tarragona i 
el 2,2% a les Terres de l’Ebre. 

Dins el Programa de promoció de l’ocupació destaca també la setena convocatòria d’actuacions ocupacio-
nals i de desenvolupament local en el marc del Projecte “Treball als barris” i l’ampliació del Projecte “Treball 
a les 7 comarques”. En el marc del Projecte “Treball als barris” s’han atorgat 29,1 milions d’euros entre els 
113 barris dels 92 municipis que aquest any n’han format part. Es preveuen 601 accions que beneficiaran 
directament 8.507 persones. 

Així mateix, en el marc del Projecte “Treball a les 7 comarques” s’han atorgat 1,5 milions d’euros entre els 
100 projectes que hi han participat. En conjunt s’han fet 65 accions, que han beneficiat directament 1.358 
persones. 

Enguany s’han atorgat 8,5 milions d’euros en concepte de pròrroga de les subvencions per a la contractació 
d’agents d’ocupació i desenvolupament local. Se n’han beneficiat 181 entitats i ha representat la pròrroga 
de 324 contractes. 

Pel que fa als programes mixtos Formació-Treball, s’han atorgat 29,7 milions d’euros als 92 projectes apro-
vats en el marc del nou Programa Noves Cases per a Nous Oficis. Aquest programa, de convocatòria pluria-
nual, preveu beneficiar 2.466 persones. 

Com s’ha assenyalat anteriorment, enguany destaca el Programa d’experiència professional per a l’ocupació 
juvenil (Programa Suma’t) al qual s’han destinat 14,3 milions d’euros, que es distribueixen en 61 accions 
que està previst que beneficiïn 3.475 persones joves. Des del punt de vista territorial, el 56,3% de les per-
sones beneficiàries previstes són de la província de Barcelona, el 16,4% de la demarcació de Tarragona, el 
13,2% de Girona, el 9,5% de Lleida i el 4,4% de les Terres de l’Ebre. 

Enguany, s’han atorgat 7,8 milions d’euros inclosos com a projectes innovadors, que suposen l’elaboració 
d’itineraris integrals d’inserció per a la millora de l’ocupabilitat dels treballadors i treballadores aturats. Els 
23 projectes als quals s’ha atorgat subvenció, el 83% dels quals a la província de Barcelona, es preveu que 
beneficiaran 6.988 persones. 

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

El Programa de polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació, dotat amb 170,5 milions d’euros, concentra el 
23,3% dels recursos d’aquesta política de despesa. Ha augmentat el 22,7% respecte de l’any anterior. 

Entre els objectius inclosos en aquest programa, destaca, als efectes d’aquest apartat, l’objectiu de 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’integració en el mercat laboral o ho fan en pitjors condicions salarials.
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En el marc dels programes laborals per a la diversitat s’han convocat els ajuts següents: als programes d’in-
serció sociolaboral de persones perceptores de la renda mínima d’inserció i de les persones en risc d’exclusió 
social procedents d’una empresa d’inserció, s’han destinat 4,9 milions d’euros als itineraris d’inserció, que 
han representat 4.179 places, i 0,79 milions d’euros als incentius a la contractació de persones acollides a 
la renda mínima d’inserció (201 persones contractades en 33 empreses d’inserció) i entitats col·laboradores 
(66 persones contractades en 17 entitats), i ajuts a l’autoocupació (22 persones). Als programes de suport 
a les empreses d’inserció s’ha destinat 1,24 milions d’euros i als ajuts a la contractació de persones en 
risc d’exclusió a les empreses d’inserció i empreses col·laboradores d’inserció s’han destinat 1,28 milions 
d’euros, que han representat la contractació de 394 persones (385 en 35 empreses d’inserció i 9 en 4 
entitats col·laboradores d’inserció). Als programes d’inserció laboral per a persones amb discapacitat i/o 
trastorn mental a l’empresa ordinària s’han destinat 2,6 milions d’euros i hi han participat 1.299 persones. 
Finalment, en el Programa per a la promoció de les empreses inclusives s’han aprovat 10 projectes, als quals 
s’han destinat 0,19 milions d’euros.108

Dins del Programa de polítiques d’igualtat en l’àmbit de l’ocupació també s’han de destacar els programes 
d’orientació i suport a la inserció de col·lectius en situació de major vulnerabilitat, als quals s’han destinat 
0,32 milions d’euros, i hi han participat 193 dones; i el Programa Avança, que ha suposat la subscripció de 
23 convenis de col·laboració amb empreses clau del teixit empresarial per afavorir la contractació de dones 
en situació de violència de gènere.109

El Programa de qualificació professional concentra el 29,9% dels recursos que es destinen a la política de 
foment de l’ocupació. S’hi destinen 218,8 milions d’euros, el 4,6% menys que l’any anterior. Aquest pro-
grama centra els seus esforços a promocionar accions formatives i de qualificació professional per tal de 
millorar l’ocupabilitat, la qualificació professional i la competitivitat de les empreses. 

Dins d’aquest programa, destaca la formació d’oferta adreçada prioritàriament a persones en atur, a la qual 
s’ha atorgat un pressupost de 100,4 milions d’euros,110 que s’ha instrumentat a través de dues convocatòri-
es: els plans formatius en àrees professionals prioritàries,111 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre, 
i les accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors i treballadores en situació de desocupació, 
desenvolupades per les entitats locals. Es preveu que, en conjunt, aquestes accions beneficiaran 158.258 
alumnes. La taxa de cobertura112 d’aquesta oferta formativa és del 26,8%.113

En el context dels plans formatius en àrees professionals prioritàries, als quals s’han atorgat 82,7 milions 
d’euros, s’han organitzat 7.582 accions formatives que es preveu que beneficiïn directament 130.356 per-
sones.114 

Pel que fa a les accions formatives adreçades prioritàriament a treballadors i treballadores en situació de 
desocupació, a les quals s’han atorgat 19,9 milions d’euros, aquestes es distribueixen en 1.851 accions que 
preveuen beneficiar 30.842 persones. 

Des del punt de vista territorial, els cinc territoris que han rebut més subvencions per accions formatives 
han estat la ciutat de Barcelona, amb el 21,5%; el Vallès Occidental, amb el 13,6%; el Baix Llobregat, amb 
l’11,8%; el Maresme, amb el 6%, i Barcelona sud, amb el 5,4%.

Segons l’entitat beneficiària, el 72% del pressupost s’ha atorgat al sector privat (del qual, el 63% eren so-
cietats de responsabilitat limitada), el 21,5% a entitats públiques, el 4,9% a organitzacions empresarials, 

	108	•	 No	es	disposa	d’informació	en	relació	amb	els	ajuts	per	a	la	formació	de	quadres	directius	i	de	gestió	de	les	empreses	d’in
serció	convocats	per	la	Resolució	TRE/3046/2010.

	109	•	 S’hi	han	destinat	40.000	euros	i	han	estat	contractades	17	dones.
	110	•	 Informe	sobre	les	convocatòries	de	formació	d’oferta	per	a	persones	treballadores	prioritàriament	desocupades.	Any	2010.	

Àrea	d’Anàlisi	i	Prospectiva.	Secretaria	Tècnica.	Direcció	del	SOC.
	111	•	 En	àrees	que	es	considera	que	poden	generar	ocupació	durant	els	anys	2009	i	2010.
	112	•	 Segons	demandants	d’ocupació	no	ocupats.	Vegeu	el	Mapa	de	l’oferta	formativa	2010	i	el	mercat	de	treball	a	Catalunya,	Àrea	

d’Anàlisi	i	Prospectiva.	SOC.	
	113	•	 La	taxa	de	cobertura	augmenta	al	34,5%	afeginthi	l’oferta	formativa	del	Programa	de	qualificació	professional	inicial	i	l’oferta	

dels	CIFO,	els	centres	FP.Cat	i	eformació.	
	114	•	 El	21,7%	són	més	grans	de	45	anys	i	el	15,6%,	de	menys	de	25	anys.
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l’1,1% als sindicats més representatius; el 0,2% a sindicats, i el 0,1% a les organitzacions empresarials 
més representatives.

Ambdues convocatòries afecten 24 famílies professionals, entre les quals s’ha destinat més pressupost a la 
d’administració i gestió (20,4%, 43.507 alumnes), informàtica i comunicacions (15,9%, 32.927 alumnes), 
sanitat (12,1%, 8.057 alumnes), serveis socioculturals i a la comunitat (8,4%, 11.850 alumnes) i electri-
citat i electrònica (7,6%, 8.596 alumnes).

GRÀFIC III-21. Distribució del pressupost de l’oferta formativa per a persones en atur, segons famílies professio-
nals. Catalunya, 2010

Unitats: percentatges.
Font: Informe sobre les convocatòries de formació d’oferta per a persones treballadores prioritàriament desocupades. Any 2010. SOC.

Els vuit centres d’innovació i formació ocupacional han programat 613 cursos, als quals han assistit 9.330 
alumnes.

El Programa e-formació (UOC-SOC) ha englobat 1.472 cursos de formació a distància, amb una previsió de 
36.831 alumnes. Per àmbit de competències, destaquen, tant per nombre de cursos com per nombre d’alum-
nes, les competències digitals (el 24,2% dels cursos i dels alumnes), les competències lingüístiques (el 
19,9% dels cursos i d’alumnes), les competències en energies renovables (el 9,8% dels cursos i dels alum-
nes) i les competències en emprenedoria i gestió de microempreses (el 9,6% dels cursos i dels alumnes). 

El Programa de crèdits de formació per al treball115 ha beneficiat 2.654 persones, el 71,8% de les quals a 
la província de Barcelona, el 9,6% a la de Tarragona i el 8,7% a la de Girona. Dels trenta-tres sectors de 
formació en els quals s’ha concedit subvenció, el 50,5% de les sol·licituds aprovades s’ha concentrat en el 
transport i les comunicacions. De la resta de sol·licituds, destaquen el 8,2% en formació complementària 
transversal i el 7,6% en administració.

Una altra acció destacable enguany ha estat el Programa Forma i Contracta, al qual s’han destinat 2,29 
milions d’euros, distribuïts en 81 accions, que està previst que beneficiïn 1.144 persones, el 45,9% de les 
quals a la província de Tarragona i el 42,4% a la de Barcelona.116

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

Dins les actuacions incloses en el Programa de qualificació professional destaca també la formació d’oferta 
per a treballadors i treballadores ocupats117 que gestiona el Consorci per a la Formació Contínua de Cata-

	 115	•	 Línia	de	préstecs	sense	interessos	per	a	la	formació	de	persones	en	atur	que	hagin	de	completar	la	seva	formació	per	millorar	
les	seves	possibilitats	professionals.	Els	imports	dels	préstecs	van	des	de	1.000	euros	fins	a	un	màxim	de	6.000	euros	per	
persona.

	 116	•	 6,2%	a	Girona,	3,9%	a	la	demarcació	de	les	Terres	de	l’Ebre	i	1,3%	a	la	de	Lleida.
	 117	•	 Formació	contínua,	en	la	terminologia	anterior	al	Reial	decret	395/2007.
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lunya d’ençà del 2004 i per la qual enguany s’han atorgat 65,9 milions d’euros, distribuïts en 117 plans, 
4.002 accions formatives, amb 144.787 persones participants previstes.

TAULA III-27. Formació per a treballadors i treballadores prioritàriament ocupats. Catalunya, 2010

Plans aprovats
Accions formatives 

aprovades
Participants previstos Import atorgat

Plans de formació intersectorials 6 820 70.892 34.269.720

Plans de formació específics 
d’economia social 3 276 4.442 1.200.000

Plans de formació sectorial 108 2.906 69.453 30.500.000

Total 117 4.002 144.787 65.969.720

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

Pel que fa als àmbits en els quals es desenvolupen les accions de formació, en els plans de formació inter-
sectorials destaquen les accions fetes en l’àmbit de recursos humans i formació, les d’informàtica i les de 
l’àmbit professionalitzador. En els plans d’economia social destaquen també les accions en l’àmbit dels 
idiomes i llenguatges. Finalment, en els plans sectorials, el major nombre d’accions formatives són profes-
sionalitzadores, atès que estan lligades a les especificitats de cada sector o branca d’activitat. Destaquen 
també les accions en l’àmbit dels recursos humans i formació i en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals. 

GRÀFIC III-22. Percentatge d’accions formatives per àmbits. Catalunya, 2010

També cal tenir en compte la formació d’oferta de caràcter estatal i la formació de demanda, que és la 
planificada i gestionada per les empreses per als seus treballadors i els permisos individuals de formació, 
el finançament dels quals es fa a través del crèdit que es concedeix a les empreses en funció de l’import 
ingressat en concepte de quota de formació professional. Ambdues modalitats estan gestionades per la Fun-
dación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE), que el 2010 va gestionar 936,4 milions d’euros 
per aquests conceptes. 

1. Plans intersectorials

3. Plans sectorials

Unitats: percentatges.
Font: Memòria d’activitats del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya 2010.

2. Plans d’economia social
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En el conjunt de les accions formatives gestionades per la FTFE hi ha hagut 3.541.069 participants, el 
78,2% dels quals en la modalitat de formació de demanda i, la resta, en les convocatòries estatals de forma-
ció d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors ocupats. La taxa de cobertura de la formació de deman-
da a Catalunya en termes de participants formats respecte dels assalariats del sector privat és del 23,1%, 
de les més altes a escala estatal darrere de Madrid (27,4%), Castella i Lleó (24,2%) i Astúries (23,3%).

Pel que fa als continguts formatius, cal assenyalar que el 39% de la formació gestionada per la FTFE es 
concentra en la prevenció de riscos laborals, la gestió de recursos humans, la informàtica i els idiomes.

GRÀFIC III-23. Percentatge de participants en les accions formatives gestionades per la FTFE, segons àmbits for-
matius. Espanya, 2010

Unitats: percentatges.
Font: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Finalment, s’ha d’assenyalar que el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural participa en 
aquesta política de despesa amb 3,1 milions d’euros, des del vessant de la formació 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.

A través del Programa Eurodissea118 79 persones han fet pràctiques a l’estranger (destaquen el 60,7% a 
França i el 16,4% a Bèlgica) i 80 han vingut a Catalunya, dels quals destaca el 63,7% de França i el 12,5% 
de Bèlgica. En el Programa Leonardo da Vinci,119 hi han participat 189 persones, el 61% catalans (82 joves 
i, la resta, professionals i acompanyants). Segons els països de destinació, el 30,7% han escollit França; el 
27,3%, Itàlia, i el 23%, el Regne Unit. Pel que fa als participants estrangers, destaquen els provinents del 
Regne Unit, Itàlia i Eslovàquia.

Al Programa d’assessorament i intermediació ocupacional s’han destinat 31,9 milions d’euros, que represen-
ten el 0,6% de la política de foment de l’ocupació i impliquen un augment del 831% respecte de l’exercici 
anterior. Aquest programa té per objectiu millorar els serveis que presten les oficines de treball de la Gene-
ralitat, tot atenent les necessitats de les empreses i 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. 

Enguany, fruit dels 30 compromisos, s’hi han incorporat 150 persones per al desenvolupament de tasques 
d’orientació i intermediació. 

	 118	•	 Té	per	objectiu	fer	pràctiques	de	perfeccionament	professional	de	quatre	a	sis	mesos	en	empreses,	i	s’adreça	a	joves	euro
peus	de	18	a	35	anys	en	atur	o	treball	precari,	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.

	 119	•	 Té	per	objectiu	fer	pràctiques	de	perfeccionament	professional	de	13	a	16	setmanes	en	empreses,	i	s’adreça	a	joves	euro
peus	de	18	a	35	anys	en	atur	o	treball	precari,	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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Així mateix, l’any 2010 s’han fet diverses a actuacions de la Xarxa d’orientació per a l’ocupació a Catalunya. 
No es disposa d’informació sobre l’orientació que s’ha ofert des de les oficines de treball, que forma el pri-
mer nivell de la Xarxa.120 

El segon nivell de la Xarxa és un nivell d’orientació especialitzada que es fa a través d’accions subvenciona-
des a entitats col·laboradores i cooperadores. En aquest nivell enguany cal destacar els itineraris personals 
d’inserció121 i els programes d’orientació i suport a la inserció de col·lectius més vulnerables.122 

Pel que fa als itineraris personals d’inserció realitzats a través d’entitats públiques o privades amb persona-
litat jurídica pròpia i sense afany de lucre, excepte les entitats locals, s’hi ha destinat un pressupost de 4,67 
milions d’euros i s’han orientat 24.328 persones a través de 121 punts d’actuació. Des del punt de vista 
territorial, el 74,4% de les persones orientades són de la demarcació de Barcelona, el 9,2% de la de Girona, 
el 7,5% de Tarragona, el 6% de Lleida i el 2,6% de les Terres de l’Ebre.

Als itineraris personals d’inserció realitzats a través d’entitats locals s’han destinat 5,5 milions d’euros. No 
es disposa d’informació sobre les persones que es preveu orientar a través d’aquest programa. 

Des del punt de vista territorial, el 72,7% del pressupost s’ha destinat a la província de Barcelona, el 10% 
a Tarragona, el 8,6% a les Terres de l’Ebre, el 6,6% a la demarcació de Lleida i l’1,9% a la demarcació de 
Girona. 

Als programes d’orientació i suport a la inserció de col·lectius en situació de major vulnerabilitat realitzats a 
través d’entitats públiques i privades amb personalitat jurídica pròpia i sense afany de lucre, s’hi han desti-
nat 7,7 milions d’euros amb la previsió d’orientar 5.769 persones a través de 106 punts d’actuació. Des del 
punt de vista territorial, el 73,2% de les persones orientades són de la demarcació de Barcelona, el 10,3% 
de la de Girona, el 10,4% de Tarragona i el 5,9% de Lleida. A la línia concreta de suport a persones amb 
discapacitat i/o malaltia mental, s’hi han destinat 2,06 milions d’euros i es preveu orientar 833 persones 
en 31 punts d’actuació.

D’altra banda, a través de les entitats locals i en el marc del Projecte Impuls, cal destacar també el Projecte 
Reinicia’t, que estableix un servei d’acompanyament a la inserció laboral de les persones de més de 50 anys 
a través d’entitats locals, al qual s’han destinat 1,34 milions d’euros i es preveu orientar 1.200 persones. 
Des del punt de vista territorial, el 52,5% de les persones orientades són de la demarcació de Barcelona, el 
27,5% de Tarragona i el 10% de la de Girona i de la de Lleida.

A les aules de recerca intensiva de feina s’han atès 3.491 persones, el 68,8% a les set aules pròpies del 
SOC i la resta a les 14 entitats col·laboradores amb les quals s’ha signat conveni. No es disposa d’informació 
en relació amb l’activitat de les accions d’orientació en el marc del Programa PRODI. 

En relació amb la intermediació, l’any 2010 s’han registrat 26.823 ofertes d’empreses que sol·licitaven 
al servei públic d’ocupació currículums de candidats adients per a un total de 68.755 llocs de treball, el 
31,9% més que els llocs de treball oferts l’any anterior; el 57,1% dels quals a Barcelona, el 18% a Lleida, 
el 15,1% a Tarragona i el 9,6% a Girona. 

Del total de llocs oferts, el 72,5% ha correspost al sector serveis, el 14,7% a l’agricultura, el 8,3% a la 
construcció i el 4,2% a la indústria. 

	120	•	 La	previsió	és	que	135.000	persones	es	beneficiïn	dels	programes	d’orientació	a	les	oficines	de	treball.	Vegeu	«Xarxa	d’ori
entació	pública	de	Catalunya».	Servei	d’Ocupació.	

	121	•	 Actuacions	que	mitjançant	la	informació,	l’orientació	o	altres	procediments	facilitin	la	millora	de	la	posició	en	el	mercat	de	
treball	dels	demandants	d’ocupació	per	compte	aliè	i/o	les	que	mitjançant	informació,	orientació,	motivació,	assessorament	
o	altres	procediments	faciliten	la	detecció	i	dinamització	d’iniciatives	d’autoocupació	en	demandants	d’ocupació.

	122	•	 Accions	integrades	d’inserció	que	suposin	el	desenvolupament	d’itineraris	personalitzats	mitjançant	l’orientació	ocupacional,	
la	millora	de	les	competències	personals,	professionals	i	tècniques	per	afavorir	l’ocupabilitat	de	les	persones	en	situació	de	
vulnerabilitat,	atenent	a	les	seves	característiques	i	necessitats.	També	inclouen	la	promoció	d’accions	de	prospecció	empre
sarial	i	tasques	de	suport	i	seguiment	a	la	inserció	laboral.
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Atesa la grandària de l’empresa, el 67,9% dels llocs oferts ho han estat per empreses de menys de 50 treballa-
dors; el 18,1%, per empreses de 50 a 249 treballadors, i la resta, per empreses de més de 250 treballadors. 

Atès el tipus de relació, l’1,3% oferia una relació mercantil; el 4,4%, una relació laboral de durada indefi-
nida, i el 94,3%, una relació laboral de caràcter temporal. Pel que fa a la durada dels contractes temporals, 
el 53,7% es referien a contractes entre 3 i 6 mesos; el 20,1%, a contractes d’1 a 3 mesos; el 13,1%, a 
contractes de fins a un mes; el 7,9%, a contractes de 6 a 12 mesos, i el 0,6%, a contractes de durada 
superior als 12 mesos.

Quant a les ofertes publicades al portal d’Internet «Feina Activa», en el gràfic següent s’inclouen les publi-
cades al llarg de l’any 2010.

GRÀFIC III-24. Ofertes publicades al portal d’Internet «Feina Activa». Catalunya, 2010

Unitats: ofertes actives el dia 1 de cada mes.
Font: Observatori del Treball.

Pel que fa a la Xarxa EURES, durant l’any 2010 s’han introduït 361 llocs de treball com a oferta EURES a 
la xarxa per a empreses amb seu o representació a Catalunya. D’aquestes, destaca el 44% corresponent a 
teleoperadors, el 16,8% a cambrers, i el 4,2% a cuiners, governants i personal de neteja.123

Amb referència a les campanyes agràries, es van aprovar sis projectes per a la gestió consistents en acci-
ons de caràcter innovador i experimental en matèria d’intermediació i d’ocupació, per un import total de 
210.000 euros. El conjunt del sistema ha gestionat 20.266 demandes, 3.857 ofertes i 10.361 places de 
treball, que han derivat en la realització de 12.113 contractes de treball.124 El SOC ha intervingut en la 
gestió del 79,1% de les demandes, el 16,9% de les ofertes i el 15% de les places de treball. La diferència 
ha estat gestionada per les entitats col·laboradores.125

3.3 • PRESTACIONS D’ATUR

L’any 2010 ha continuat augmentant el nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur, si bé ho 
ha fet a un ritme menor que els dos darrers anys. La mitjana anual de persones beneficiàries de prestacions 
d’atur també ha continuat augmentant, si bé ho ha fet a un ritme menor. La mitjana anual s’ha situat en 
463.569 persones, l’11,2% més respecte de l’any anterior.126 En l’àmbit estatal, l’augment de la mitjana 
anual de persones beneficiàries ha estat del 13,5%, i ha arribat a 3.042.760 persones de mitjana anual.127

	 123	•	 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.	

	 124	•	 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.	

	 125	•	 Unió	de	Pagesos,	Unió	General	de	Treballadors,	Joves	Agricultors	i	Ramaders	de	Catalunya,	Associació	d’Empresaris	Agraris	
de	Lleida	i	Associació	Agrària	de	Joves	Agricultors	i	Asofruit.	

	 126	•	 L’any	2009	l’augment	va	ser	del	55,8%.	
	 127	•	 En	l’àmbit	estatal,	l’augment	de	l’any	2009	respecte	del	2008	va	ser	del	47,7%.	
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GRÀFIC III-25. Evolució del nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur. Catalunya, 2005-2010

Unitats: persones beneficiàries. Mitjana anual.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Malgrat l’anterior, en data desembre de 2010 es constata una disminució del 5% del total de persones be-
neficiàries en comparació amb el desembre de 2009, en passar de 483.393 a 459.150 persones. Per tipus 
de prestació, les persones beneficiàries de prestacions contributives han disminuït el 16,2% (de 306.941 
a 257.100 persones), mentre que les persones beneficiàries de prestacions assistencials han augmentat el 
12,3% (de 170.595 a 191.615 persones) i les de renda activa d’inserció ho han fet el 78,1% (de 5.857 a 
10.435 persones). 

Des del punt de vista territorial, el 73,3% del total de persones beneficiàries a Catalunya són de la demar-
cació de Barcelona, l’11,5% de Tarragona, el 10,4% de Girona i el 4,8% de Lleida.

La taxa de cobertura bruta128 de les prestacions d’atur ha augmentat lleugerament respecte de l’any anterior 
i s’ha situat en el 85,6% a Catalunya, per damunt del 78,4% d’Espanya.129 Barcelona és l’única demarcació 
que té una taxa de cobertura per sota de la mitjana catalana, el 83,8%. Girona és la província amb la taxa 
de cobertura més alta (94,5%), seguida de Tarragona (89,3%) i Lleida (87,9%).

Malgrat la taxa de cobertura anterior, de la comparació entre les dades d’atur registrat i les dades de perso-
nes beneficiàries de prestacions, se’n desprèn l’augment del nombre de persones aturades registrades que 
no reben cap tipus de prestació. Així, la mitjana anual de persones aturades registrades que no rebien cap 
tipus de prestació va augmentar de les 94.600 l’any 2009 a les 107.600 l’any 2010. 

Per tipus de prestació, cal destacar la disminució del nombre de persones que perceben una prestació 
contributiva, que han passat del 71,7% (299.141 persones) l’any passat, al 58% aquest any. Les persones 
que perceben una prestació de nivell assistencial han representat el 40,2% (186.179 persones)130 i la resta 
perceben la renda activa d’inserció (1,7%, 7.860 persones). Aquesta evolució s’ha de relacionar amb l’aug-
ment del percentatge de població que es troba en situació d’atur de llarga durada.

Es manté en el mateix percentatge que l’any anterior la distribució de persones beneficiàries per sexe: el 
55% són homes.131 

Quant al total de persones beneficiàries de prestacions d’atur a Catalunya, es constata l’augment de les per-
sones beneficiàries de prestacions de nivell assistencial, especialment homes, i la progressiva disminució de 
les prestacions contributives. En ambdós sexes, els percentatges entre persones beneficiàries es van aproxi-
mant. El 34,2% (158.595) són homes que reben una prestació contributiva; el 23,9% (110.935) són dones 

	128	•	 D’ençà	del	setembre	de	2009,	la	taxa	bruta	de	cobertura	és	el	resultat	del	quocient	entre	el	total	de	beneficiaris	de	les	presta
cions	d’atur,	incloenthi	els	beneficiaris	del	subsidi	per	a	treballadors	eventuals	agraris,	i	l’atur	registrat	SISPE	amb	experièn
cia	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,	excloentne	
els	beneficiaris	d’atur	parcial	i	els	del	subsidi	d’eventuals	agraris,	i	l’atur	total	registrat.

	129	•	 El	2009	la	taxa	de	cobertura	a	Catalunya	fou	del	84,6%	i	a	Espanya,	del	75,4%.
	130	•	 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.
	131	•	 Percentatges	sense	tenir	en	compte	les	persones	beneficiàries	de	la	renda	activa	d’inserció,	que	representen	l’1,7%	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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que reben una prestació contributiva; el 20,9% (97.156), homes que reben una prestació assistencial, i el 
19,20% (89.023), dones que reben una prestació assistencial.132

GRÀFIC III-26. Evolució del nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur. Catalunya, 2008-2010

GRÀFIC III-27. Persones beneficiàries de prestacions contributives i assistencials per sexe. Catalunya, 2010

Unitats: persones beneficiàries. Mitjana anual.
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Pel que fa a les prestacions contributives, la mitjana anual de l’import mitjà brut de la prestació contributiva 
percebuda l’any 2010 fou de 901,8 euros. 

Quant a la causa d’accés a la prestació contributiva d’atur, el major pes (45,4%) el continuen tenint les 
persones que han accedit a la prestació per “acomiadament exprés”133 i aquelles que hi accedeixen per la 
finalització del contracte temporal (30,1%). Han continuat guanyant cert pes les prestacions causades per 

	 132	•	 No	es	disposa	de	la	distribució	de	persones	beneficiàries	de	la	renda	activa	d’inserció	en	funció	del	sexe.
	 133	•	 Decisió	empresarial	d’extinció	de	la	relació	laboral	sense	necessitat	que	la	persona	treballadora	impugni	la	decisió.	Introduït	

per	la	Llei	45/2002,	de	mesures	urgents	per	a	la	reforma	del	sistema	de	protecció	d’atur.

1. Total

3. Nivell assistencial

Unitats: persones beneficiàries. Mitjana anual.
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal.

2. Nivell contributiu

4. Renda activa d’inserció



278

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

causes objectives, que han passat de representar el 8% al 10,8%, i les prestacions causades per expedient 
de regulació d’ocupació, que han passat del 5,8% al 7,9%.134

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 2010, 426,01 euros.

Amb referència a la causa d’accés a la prestació assistencial d’atur, el fet d’haver esgotat el subsidi destinat 
a menors de 45 anys és la primera causa d’accés a aquesta prestació (33%), seguida del subsidi destinat 
a més grans de 52 anys (24,3%) i de les persones beneficiàries del Programa temporal de protecció per 
desocupació i inserció (17%). En nombres absoluts, les persones beneficiàries d’aquest programa han estat 
32.735, el 59,6% de les quals són homes. El 73,2% de les persones beneficiàries d’aquest programa tenien 
entre 20 i 39 anys. El 70% de les persones beneficiàries han estat de la província de Barcelona. A escala 
estatal, de les 249.904 persones beneficiàries, el 56,4% han estat homes.

La despesa en prestacions d’atur a Catalunya ha arribat a 5.708 milions d’euros, el 0,5% més que l’any 
anterior.135 Aquest import ha representat el 18% de la despesa total en prestacions d’atur a escala estatal, 
que s’ha situat en 32.237 milions d’euros, el 2,4% més que l’any anterior, i que representa el 3,1% del PIB.

Per tipus de prestació, el 80% de la despesa en prestacions d’atur s’ha destinat al pagament de prestacions 
contributives, el 19,2% a prestacions de nivell assistencial i el 0,7% a la renda activa d’inserció. 

GRÀFIC III-28. Percentatge de despesa per tipus de prestació. Catalunya, 2010

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

Paral·lelament als canvis en la composició de les persones beneficiàries que s’ha analitzat, en l’anàlisi de la 
despesa també es constata la disminució del pes de la despesa en prestacions contributives, en contraposi-
ció amb l’alça de les prestacions assistencials i la renda activa d’inserció. 

	134	•	 Dins	les	prestacions	amb	origen	en	un	expedient	de	regulació	d’ocupació,	el	pes	més	gran	el	tenen	les	que	provenen	d’un	
expedient	d’extinció,	que	han	passat	de	17.000	l’any	anterior	a	20.877.	Les	que	provenen	d’expedients	amb	efectes	de	sus
pensió	han	passat	de	290	a	218	i	les	d’atur	parcial	han	passat	de	116	a	119.	

	135	•	 La	distància	entre	l’augment	de	la	despesa	el	0,5%,	en	comparació	amb	l’augment	del	nombre	de	persones	beneficiàries	
(l’11,2%),	s’explica	per	la	pèrdua	progressiva	de	pes	de	les	prestacions	contributives	en	favor	de	les	de	nivell	assistencial.
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GRÀFIC III-29. Evolució de la despesa per tipus de prestació. Catalunya, 2010

4 • RELACIONS LABORALS

4.1 • CONTEXT NORMATIU

Àmbit estatal

Aquest any els agents socials han signat l’Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva 2010, 2011 i 
2012.136 A diferència dels acords signats anteriorment, que sempre tenien vigència anual, l’Acord actual 
té una vigència de tres anys. També incorpora un element nou: ja no és només un acord per a la negociació 
col·lectiva, sinó que també és un acord per a l’ocupació, i les parts signants manifesten que l’Acord es cons-
titueix com un element dinamitzador de l’economia espanyola per abordar els problemes actuals i millorar 
la competitivitat i l’ocupació en un futur proper.   

L’objectiu de l’Acord és l’orientació de la negociació dels convenis durant la seva vigència, establint criteris i 
recomanacions per als processos de negociació col·lectiva, mitjançant mesures que afecten la política salari-
al, la reinversió productiva, el manteniment i la recuperació de l’ocupació, i la temporalitat injustificada. Les 
parts signants també manifesten que a partir de la signatura de l’Acord s’iniciarà una negociació bipartida 
sobre la reforma de la negociació col·lectiva, entre altres matèries.

L’Acord consta de tres capítols. En el capítol I es tracta l’ocupació, la formació, la flexibilitat i seguretat, i els 
drets d’informació i consulta. Els objectius que es plantegen són mantenir i recuperar l’ocupació, fomentar 
l’estabilitat de l’ocupació i reduir la temporalitat; establir marcs que permetin a les empreses mantenir i mi-
llorar la seva posició al mercat i la seva productivitat; complir el principi d’igualtat de tracte i no-discrimina-
ció, tant en l’ocupació com en les condicions de treball, i promocionar la igualtat d’oportunitats entre dones 

	 136	•	 BOE	núm.	46,	de	22.02.2010.

1. Despesa total

3. Nivell assistencial

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

2. Nivell contributiu

4. Renda activa d’inserció
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i homes; desenvolupar instruments d’informació i d’anàlisi per afavorir l’adaptació als canvis productius i 
per fer el seguiment del que s’ha pactat; desenvolupar les competències i la qualificació professional, així 
com incidir en les tecnologies de la informació i de la comunicació pel que fa al desenvolupament produc-
tiu general i a les relacions laborals. En el capítol II s’estableixen criteris en matèria salarial i es declara la 
intenció de moderar el creixement dels salaris durant els tres anys de vigència de l’Acord. En aquest sentit, 
les organitzacions signants de l’Acord consideren, sens perjudici de l’autonomia de les parts, que per a la 
determinació dels increments salarials s’haurien de tenir en compte les referències següents: per a l’any 
2010, fins a l’1%; per al 2011, entre l’1 i el 2%, i per al 2012, entre l’1,5 i el 2,5%. El capítol III estableix 
el caràcter obligacional de l’Acord. D’altra banda, també es posa de manifest que l’objectiu de preservar 
l’ocupació i les dificultats de finançament que pateixen les empreses justifiquen el fet de possibilitar la 
inaplicació dels increments salarials previstos pel conveni col·lectiu en el cas que l’estabilitat econòmica 
de l’empresa pogués veure’s afectada i fos imprescindible no aplicar el règim salarial previst. En tot cas, se 
sotmet la decisió a la consideració de les parts i s’estableix la necessitat de seguir el procediment establert 
en el conveni i posar-ho en coneixement de la comissió paritària o mixta del conveni col·lectiu, amb la jus-
tificació de les causes d’inestabilitat econòmica. En cas de desacord, la comissió oferirà els mecanismes 
previstos al conveni o als sistemes de mediació i arbitratge corresponents.

També aquest any s’ha plantejat una reforma laboral, que es va aprovar inicialment mitjançant el Reial 
decret llei 10/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.137 Posterior-
ment, en el tràmit parlamentari, i com a conseqüència de diferents esmenes, es va modificar el text i es va 
aprovar la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball.138

La Llei 35/2010 modifica el Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors (TRLET) i introdueix variacions 
en els procediments susceptibles de negociació col·lectiva, com ara en matèria de mobilitat geogràfica, de 
modificacions substancials de les condicions de treball i de clàusules de desvinculació salarial.

El període de consultes per als supòsits de mobilitat geogràfica (article 40.2 TRLET), modificació substancial 
de les condicions de treball (article 41.4 TRLET) i desvinculació salarial (article 82.3 TRLET) s’estableixen 
amb caràcter de màxims i es justifica per dotar el procediment de major agilitat i eficàcia. En cas d’absència 
de representants dels treballadors en l’empresa amb qui negociar s’estableix que els treballadors puguin 
escollir una comissió de tres membres integrada, bé per treballadors de l’empresa, bé per membres dels 
sindicats més representatius del sector al qual pertanyi l’empresa, a efectes d’atribuir-los la representació. 
També s’estableix que es pot acordar la substitució del període de consultes per l’aplicació del procediment 
de mediació i arbitratge.

Es modifica l’article 82.3 TRLET, relatiu al contingut dels convenis col·lectius, i es regula més exhaustiva-
ment el procediment per aplicar la desvinculació salarial. Així, s’estableix que la inaplicació de les clàusules 
no podrà anar més enllà de la vigència del conveni sectorial ni, com a màxim, podrà superar els tres anys 
de durada. També es regula que l’acord de desvinculació haurà de determinar amb exactitud la retribució a 
percebre pels treballadors.

Amb la modificació de l’article 15.1.a TRLET s’atorga als convenis d’àmbit sectorial estatal la facultat d’in-
crementar, fins a 12 mesos, la durada màxima dels tres anys establerta pel contracte d’obres.

Pel que fa als contractes formatius, amb la modificació de l’article 11.3 TRLET s’estableix que la negocia-
ció col·lectiva ha de fixar criteris i procediments per poder aconseguir una presència equilibrada d’homes i 
dones vinculats amb l’empresa mitjançant aquest tipus de contracte.

L’esmentada Llei 35/2010 introdueix una disposició addicional segona a la Llei 14/1994, d’1 de juny, 
mitjançant la qual es regulen les empreses de treball temporal,139 que habilita la negociació col·lectiva per 
establir limitacions per subscriure contractes de posada a disposició, per raons de seguretat i salut en el 
treball. Aquesta potestat, tenint en compte la disposició addicional quarta de la Llei 35/2010, té el límit 
temporal del 31 de març de 2011.

	137	•	 BOE	núm.	147,	de	17.06.2010.
	138	•	 BOE	núm.	227,	de	18.09.2010.
	139	•	 BOE	núm.	131,	de	02.06.1994.
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Una altra de les matèries modificades per la Llei 35/2010 es refereix als expedients de regulació d’ocupació 
(article 51 TRLET) i afecta les causes d’acomiadament i el procediment de consultes amb els representants 
dels treballadors. 

Quant a les causes de l’acomiadament, s’amplien els supòsits de les econòmiques i es considera que hi ha 
causes econòmiques quan dels resultats de l’empresa es desprèn l’existència de pèrdues, tant actuals com 
previstes, o una disminució persistent del nivell d’ingressos; en aquests casos, l’empresa ha de raonar la 
decisió d’extinció per preservar o afavorir la posició competitiva en el mercat. En la norma actual també es 
defineixen les causes tècniques, organitzatives i productives que poden justificar l’acomiadament. 

En relació amb la tramitació de l’expedient, el termini de la durada del període de consultes, que fins ara 
era un termini mínim, ara s’estableix com a termini màxim. Es fa referència a l’article 41.1 TRLET perquè 
en cas d’absència de representació legal dels treballadors es pugui atribuir la seva representació a una co-
missió legalment designada. També es regula que es pot acordar la substitució del període de consultes per 
l’aplicació del procediment de mediació i arbitratge. 

Aquest any també s’ha aprovat el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de con-
venis i acords col·lectius de treball,140 que té com a objectiu regular el procediment de registre i dipòsit de 
convenis i acords col·lectius de treball i implantar l’administració electrònica en aquest procediment admi-
nistratiu. El motiu d’aquesta norma és que el Reial decret 1040/1981,141 que regulava aquesta matèria, i 
que ara es deroga, ha quedat obsolet pel que fa a l’administració electrònica i que, tant la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú142 
com la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics,143 promouen la 
incorporació de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques i estableixen el dret dels ciutadans a 
dur a terme per mitjans electrònics les mateixes gestions que es poden fer presencialment. 

En la norma es defineixen els acords i actes inscriptibles que poden ser registrats electrònicament i s’es-
tableix el seu procediment d’inscripció per mitjans electrònics. S’estableix l’obligació de l’autoritat laboral 
competent, tant en l’àmbit estatal com autonòmic, de tenir el seu propi registre de convenis i acords col-
lectius de treball i es crea una base de dades central que ha de gestionar la Direcció General de Treball del 
Ministeri de Treball i Immigració i a la qual les altres autoritats laborals competents en matèria de convenis 
col·lectius han de remetre les dades que consten en els seus registres. A fi i efecte de poder obtenir una 
millor informació sobre la negociació col·lectiva, s’han modificat els fulls estadístics que estan obligades a 
emplenar les comissions negociadores quan signen el conveni.

Àmbit autonòmic

Seguint també l’esmentada Llei 11/2007, la Generalitat ha modificat l’Ordre per la qual s’aprova l’aplicació 
Conciliacions per a l’automatització de la tramitació dels expedients de conciliació administrativa prèvia a 
la via judicial laboral, en la qual s’establia la voluntarietat per a la tramitació telemàtica dels expedients 
de conciliació.144 Es posa de manifest que, amb l’experiència adquirida durant l’any 2009 en la tramitació 
telemàtica dels expedients de conciliació, i per aconseguir una major transparència i eficiència en la gestió 
dels expedients electrònics, es fa obligatòria la utilització de la tramitació electrònica per a les persones 
jurídiques i per a les persones físiques que, en l’exercici d’una activitat professional, actuïn en nom i interès 
d’altres persones.

Pel que fa al seguiment de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la com-
petitivitat de l’economia catalana 2008-2011, es pot destacar que, amb l’objectiu d’impulsar les funcions 

	 140	•	 BOE	núm.	143,	de	12.06.2010.
	 141	•	 BOE	núm.	135,	de	06.06.1981.
	 142	•	 BOE	núm.	285,	de	27.11.1992.
	 143	•	 BOE	núm.	150,	de	23.06.2007.
	 144	•	 Ordre	TRE/531/2010,	de	4	de	novembre,	de	modificació	de	l’Ordre	TRE/87/2009,	de	27	de	febrer,	per	la	qual	s’aprova	l’apli

cació	Conciliacions	per	a	l’automatització	de	la	tramitació	dels	expedients	de	conciliació	administrativa	prèvia	a	la	via	judicial	
laboral	(DOGC	núm.	5760,	de	22.11.2010).
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del Consell de Relacions Laborals (mesura 90 de l’Acord), aquest any s’ha publicat la Carta de serveis del 
Consell, s’ha elaborat una Guia pràctica per a l’elaboració de convenis col·lectius estatutaris i s’han publicat 
dos llibres, un sobre Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria de gestió del temps de les 
persones treballadores i l’altre sobre Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria d’igualtat de 
tracte i d’oportunitats de dones i homes. La mesura 91 de l’Acord es refereix a la consolidació del Tribunal 
Laboral de Catalunya (TLC); les dades que ofereix el TLC pel que fa a la seva activitat i que mostren el seu 
avenç any rere any són: 1.157 procediments realitzats (el 16,3% més que l’any anterior), que han afectat 
22.701 empreses i 694.345 persones treballadores.

Com a iniciativa pública, es pot destacar la publicació del Llibre blanc sobre la mediació a Catalunya, el 
qual ha estat promogut pel Departament de Justícia i l’Obra social “La Caixa”, i elaborat per setze grups de 
recerca en els quals ha participat personal investigador de les diverses universitats catalanes i d’altres cen-
tres d’investigació reconeguts. El Llibre es basa en una recerca exhaustiva sobre l’estat de la mediació i dels 
sistemes extrajudicials de resolució de conflictes a Catalunya en tots els àmbits. El seu capítol quart està 
dedicat a la mediació en l’àmbit laboral a Catalunya i es pot dividir en quatre blocs. En el primer s’analitzen 
els diferents mecanismes de conciliació i/o mediació creats i regulats pel legislador i per la negociació col-
lectiva. En el segon bloc s’exposen els resultats obtinguts de dos estudis quantitatius en matèria de media-
ció. En el primer estudi s’analitza el paper del Tribunal Laboral de Catalunya i del Departament d’Empresa 
i Ocupació com a organismes encarregats de mitjançar en conflictes laborals. En el segon estudi s’analitza 
el coneixement, l’ús i els avantatges de la mediació laboral interna en el si de les empreses catalanes per a 
la resolució de conflictes laborals. En el tercer bloc es presenten els resultats de dos estudis qualitatius: un 
de realitzat a persones del departament de recursos humans o d’assessoria jurídica d’empreses i sindicats 
de Catalunya que han acudit als serveis del TLC durant el mes de gener de 2010 i, l’altre, a mediadors 
professionals en exercici en el Departament d’Empresa i Ocupació i el TLC. En el quart bloc s’exposen les 
conclusions i aquestes es divideixen en tres apartats: característiques de la mediació laboral a Catalunya, el 
perfil de la persona mediadora i recomanacions encaminades a incentivar i generalitzar l’ús de la mediació 
com a instrument de resolució de conflictes laborals i millorar aquesta institució.

4.2 • 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 2010 per elaborar aquest apartat corresponen al Departament 
d’Empresa i Ocupació, i estan actualitzades en data 31 de març de 2011.

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

Els acords col·lectius que s’analitzen són aquells que tenen els efectes econòmics l’any 2010 i que han 
estat registrats fins al 31 de març de 2011.

Cal indicar que s’analitzen tant els acords col·lectius que tenen la vigència dels efectes econòmics durant 
l’any 2010 com els acords que tenen una vigència certa i els efectes econòmics dels quals inclouen l’any 
natural sencer. No estan inclosos en les dades ni els convenis vigents normativament, que el Departament 
d’Empresa i Ocupació qualifica com a prorrogats, ni aquells que no tenen una clàusula de pròrroga expressa, 
que el Departament qualifica com de vigència no determinada.

D’altra banda, també s’analitzen els acords vigents a Catalunya. La font emprada per a l’anàlisi són les dades 
trameses pel Departament d’Empresa i Ocupació, actualitzades en data 4 de maig de 2011.
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4.2.1 • ESTRUCTURA, ÀMBITS D’APLICACIÓ I VIGÈNCIA

En aquest apartat s’analitzen els convenis col·lectius, tenint en compte la seva naturalesa. Així doncs, els 
pactes o convenis objecte d’anàlisi són els convenis col·lectius estatutaris, els convenis extraestatutaris, els 
de funcionaris i els mixtos de funcionaris i laborals. Aquests últims tenen la consideració i els efectes previs-
tos a l’article 38 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant, EBEP), per als funcionaris, i a l’article 
83 de l’Estatut del treballador, per al personal laboral. En aquest sentit, s’anomenen acords mixtos EBEP. 

Sota la denominació de convenis col·lectius estatutaris s’agrupen els convenis col·lectius pròpiament dits, 
els acords de mediació o laudes arbitrals i els convenis d’adhesió i d’extensió. Els pactes d’eficàcia limitada 
es consideren extraestatutaris. Sota l’etiqueta d’acords de funcionaris s’engloben els acords i pactes de fun-
cionaris. Els acords de funcionaris determinen les condicions 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 formal per l’òrgan competent. Els pactes de funcionaris determinen les condicions de treball en matèries 
que corresponen estrictament a l’àmbit competencial de l’òrgan administratiu que els subscriu i vinculen di-
rectament les parts. Finalment, tal com s’ha avançat en el paràgraf anterior, els acords mixtos EBEP agrupen 
els acords i pactes mixtos de funcionaris i laborals. Els acords mixtos de funcionaris i laborals determinen les 
condicions de treball dels funcionaris públics i del personal laboral en matèries que són competència dels 
òrgans de govern de les administracions públiques i, per tal que siguin vàlids i eficaços, han de ser aprovats 
expressament i formal per l’òrgan competent. Els pactes mixtos de funcionaris i laborals també determinen 
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 subscriu, i vinculen directament el 
personal de l’àmbit corresponent.

Durant l’any 2010 s’han subscrit 986 convenis col·lectius. Si s’analitzen, tenint en compte la naturalesa 
de l’acord, s’observa una continuïtat pel que fa a la tendència observada durant els anys anteriors. Així, la 
majoria d’acords, el 88,7%, és a dir, 875, són convenis estatutaris. Dins d’aquesta categoria, la major part, 
el 97,8%, són convenis col·lectius pròpiament dits. La resta, el 2,2%, són convenis d’adhesió. Enguany no 
s’ha registrat cap acord per mediació o laude arbitral ni d’extensió.

Pel que fa als convenis col·lectius extraestatutaris o pactes d’eficàcia limitada, enguany se n’ha registrat un.

Quant als acords o pactes de funcionaris, n’hi ha hagut 59 i la majoria, és a dir, el 78%, són acords de 
funcionaris.

Amb referència als acords o pactes mixtos de funcionaris i laborals EBEP, n’hi ha hagut 51 i tots són acords 
mixtos EBEP.

TAULA III-28. Nombre d’acords col·lectius segons l’àmbit i la naturalesa de l’acord. Catalunya, 2010
Àmbit privat

Conveni col·lectiu 856

Adhesió 19

Extensió 0

Acord per mediació o laude arbitral 0

Pacte d’eficàcia limitada 1

Àmbit públic
Acord de funcionaris 45

Pacte de funcionaris 13

Acord mixt EBEP 51

Pacte mixt EBEP 0

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

Els acords col·lectius també es poden classificar segons l’àmbit de negociació i, en aquest sentit, es distin-
geix entre els acords d’empresa i els acords de sector.
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De l’anàlisi de les dades es desprèn que, tal com és característic de la negociació col·lectiva dels darrers 
anys, la majoria d’acords són d’empresa però la major part d’empreses i treballadors estan afectats per 
acords d’àmbit sectorial. Durant l’any 2010, el 83,5% dels acords registrats són d’empresa. Tot i així, tal 
com es pot observar als gràfics següents, la major part d’empreses (el 99,4% del total d’empreses afectades) 
i de treballadors (el 90,1% de treballadors afectats) estan afectats per acords d’àmbit sectorial.

GRÀFIC III-30. Empreses i persones treballadores afectades segons el nivell de negociació. Catalunya, 2010

Quant a les empreses i persones treballadores afectades segons la naturalesa dels acords, la majoria, és a 
dir, el 99,9% del total d’empreses afectades (171.231 empreses) i el 98,8% del total de treballadors afec-
tats (1.766.201 treballadors) han estat afectats per acords estatutaris. En canvi, els acords extraestatutaris 
són els que afecten un nombre menor d’empreses i treballadors (5 empreses i 171 treballadors). Els acords 
o pactes de funcionaris han afectat 59 empreses i 5.951 treballadors. No obstant això, en el cas dels acords, 
ha estat superior tant el nombre d’empreses com el de treballadors afectats. Quant al nombre d’empreses, 
tant pel que fa als acords com als pactes de funcionaris i acords mixtos EBEP, coincideix el nombre d’acords 
amb el nombre d’empreses afectades (45,13 i 51, respectivament), seguint la tendència dels anys anteriors. 
Pel que fa als treballadors afectats, els acords de funcionaris n’han afectat 5.393 i els pactes de funcionaris, 
558. Finalment, els acords mixtos EBEP han afectat 51 empreses i 15.092 persones treballadores.

Per sectors d’activitat, els serveis són els que registren el nombre d’acords més elevat i també engloben la 
major part d’empreses i persones treballadores afectades, tal com es pot observar a la taula següent. Les 
activitats que disposen d’un nombre més elevat d’acords són, seguint amb la tònica dels anys anteriors, 
l’Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria, amb 213 acords; el tractament de residus, 
amb 108 acords; les indústries de productes alimentaris, amb 53 acords; i el comerç al detall i a l’engròs 
(excepte vehicles de motor), amb 40 i 33 acords, respectivament. Els acords en matèria de comerç al detall 
(excepte vehicles de motor) són els que afecten un major nombre d’empreses (35.570). En canvi, són els 
acords en matèria de productes metàl·lics (excepte maquinària) els que tenen un major nombre de treballa-
dors afectats (299.052).

TAULA III-29. Nombre d’acords, empreses i persones treballadores afectades segons l’àmbit territorial. Catalunya, 
2010
 Agricultura Indústria Construcció Serveis TOTAL
Nombre d’acords 9 353 12 612 986

Empreses afectades 2.493 37.402 32.406 99.045 171.346

Treballadors afectats 10.539 528.325 275.677 972.874 1.787.415

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

Segons l’àmbit territorial, Barcelona és la província que lidera el nombre d’acords, seguida de Tarragona, Gi-
rona i, en últim lloc, Lleida. El nombre de persones treballadores afectades per províncies segueix la mateixa 
dinàmica que pel que fa al nombre d’acords, tal com es pot observar a la taula següent.

Unitats: nombre de treballadors/ores.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 
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TAULA III-30. Nombre d’acords, empreses i persones treballadores afectades segons l’àmbit territorial. Catalunya, 
2010
 Nombre d’acords Treballadors afectats
Barcelona 775 13.569.326

Girona 210 182.269

Lleida 160 77.308

Tarragona 260 158.512

Unitats: nombre d’acords i persones treballadores afectades.
Nota: el nombre total d’acords (986) és inferior a la suma dels acords dels quatre àmbits territorials, ja que en aquests s’inclouen els 
acords d’àmbit de comunitat autònoma o d’àmbit estatal que afecten més d’una província.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.

Tenint en compte la vigència dels convenis, la majoria, el 78% dels acords, són plurianuals a partir del segon 
any de vigència. La resta, el 22% dels acords, són de nova signatura, és a dir, bé de vigència anual o bé 
plurianuals en el seu primer any de vigència. Segons l’àmbit dels acords, el 90,2% dels acords anuals i el 
83,2% dels acords plurianuals són acords d’àmbit empresarial. No obstant això, la majoria d’empreses (el 
99,1% del total d’empreses afectades) i persones treballadores (el 89,9% del total de treballadors afectats) 
han estat afectats per acords plurianuals d’àmbit sectorial. 

TAULA III-31. Nombre d’acords d’empresa i de sector, i d’empreses i persones treballadores afectades segons la 
seva vigència. Catalunya, 2010

ACORDS D’EMPRESA Anuals Plurianuals
Acords 37 786

Empreses 40 934

Treballadors 3.737 173.347

ACORDS DE SECTOR Anuals Plurianuals
Acords 4 159

Empreses 554 169.818

Treballadors 4.227 1.606.104

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

Pel que fa als convenis vigents a Catalunya, segons les dades del Departament d’Empresa i Ocupació, ac-
tualitzades en data 4 de maig de 2011, n’hi ha 2.404. Seguint la tendència dels anys anteriors, la majoria 
d’aquests convenis, el 60,4%, són d’àmbit provincial. El 34,2% són d’àmbit estatal i els acords autonòmics 
representen el 5,4% del total d’acords vigents. Quant al nombre de treballadors afectats pels convenis 
vigents, els que n’afecten un major nombre són els provincials (42,5%). En segon lloc, els autonòmics 
(31,4%) i, finalment, els d’àmbit estatal (26,1%). El nombre d’empreses afectades pels convenis vigents 
també varia en la mateixa línia que les persones treballadores afectades. En aquest sentit, els acords que 
afecten un nombre més elevat d’empreses són els d’àmbit provincial (el 49,5% del total d’empreses) i els 
que n’afecten menys són els d’àmbit estatal (20,4%).

TAULA III-32. Nombre d’acords vigents, persones treballadores i empreses afectades a Catalunya, segons l’àmbit 
territorial d’aplicació
 Provincials Autonòmics Estatals Total

Nombre d’acords 1.451 131 822 2.404

Treballadors afectats 1.064.850 787.564 654.275 2.506.689

Empreses afectades 102.122 62.201 42.018 206.341

Unitats: nombre d’acords, persones treballadores i empreses.
Font: Departament d’Empresa i Ocupació.

Segons l’òrgan de registre, la major part dels acords vigents, el 72%, s’han registrat a Barcelona; el 10,1%, 
a Girona; el 9,2%, a Tarragona; el 5,4%, a Lleida, i, finalment, el 3,3%, a les Terres de l’Ebre. Pel que fa als 
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treballadors i les empreses afectats, la majoria pertanyen a Barcelona (el 75,3% i el 70,2, respectivament) 
i, en canvi, a les Terres de l’Ebre és on n’hi ha menys (el 0,39% i el 0,05%, respectivament).

4.2.2 • JORNADA LABORAL PACTADA EN ELS CONVENIS COL·LECTIUS

En aquest apartat s’analitzen les dades sobre la jornada laboral pactada en els acords col·lectius que inicien 
els seus efectes econòmics l’any 2010. Les dades del Departament d’Empresa i Ocupació estan actualitza-
des en data 31 de març de 2011, i les del Ministeri de Treball i Immigració ho estan en data 19 d’abril de 
2011.

De les dades analitzades es desprèn que la jornada mitjana anual pactada l’any 2010 en els acords col-
lectius a Catalunya és de 1.752,2 hores a l’any. En el total d’acords estatals la jornada mitjana anual pacta-
da és de 1.757,7 hores a l’any, en termes absoluts, 5,5 hores més que a Catalunya.

Tal com es pot observar en la taula següent, i seguint la tendència dels darrers anys, el nombre d’hores pacta-
des en els acords d’àmbit sectorial és superior al nombre d’hores pactades en els acords d’àmbit d’empresa.

GRÀFIC III-31. Jornada anual mitjana pactada per àmbit funcional. Catalunya i Espanya, 2010

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

Pel que fa a l’àmbit territorial, i atenent als acords d’empresa, es pot assenyalar que la mitjana a Catalunya 
ha estat de 1.692,4 hores. En els convenis de Barcelona s’han pactat 0,6 hores més i en els de Tarragona 
19,3 hores més; en canvi, en els convenis de Girona s’han pactat 31,6 hores menys i en els de Lleida 33,7 
hores menys. Quant als acords de sector, a Barcelona i a Tarragona s’han pactat 1.758 hores de mitjana, a 
Lleida s’ha pactat una hora més i a Tarragona dues hores més.

Segons la naturalesa dels acords col·lectius, varien les hores pactades. Els pactes de funcionaris i perso-
nal laboral són els que signen un nombre menor d’hores i els acords extraestatutaris sectorials són els que 
pacten el nombre d’hores més elevat. La mitjana d’hores pactades en els convenis d’empresa ha estat de 
1.692,4; aquesta mitjana s’eleva, fins a arribar a les 1.707,5 hores, en els convenis d’empresa estatutaris, 
i la mitjana baixa quan es tracta d’acords o pactes de funcionaris (1.580,4) o d’acords o pactes de funcio-
naris i personal laboral (1.580). La mitjana d’hores pactades en els convenis de sector estatutaris ha estat 
de 1.758,7 hores, i aquesta mitjana s’ha elevat en els convenis de sector extraestatutaris fins a les 1.794 
hores.

Per sectors d’activitat econòmica, tal com es mostra en la taula següent, és en l’agricultura on es pacta una 
jornada anual més elevada, tant a Catalunya com a Espanya. El sector que ha pactat menys hores ha estat 
el de la construcció: a Catalunya, 56,6 hores menys que a l’agricultura i, a Espanya, 39,2 hores menys que 
a l’agricultura.

TAULA III-33. Jornada anual mitjana pactada per sector d’activitat i àmbit funcional. Catalunya i Espanya, 2010
Sector d’activitat Àmbit funcional Catalunya Espanya
Agricultura Empresa 1.729,5 1.796,5

 Sector 1.796,2 1.777,2

 Total 1.794,6 1.777,3

Indústria Empresa 1.715,8 1.703,6

 Sector 1.756,6 1.759,2

Total acords Acords d’empresa Acords de sector
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 Total 1.752,4 1.754,7

Construcció Empresa 1.751,6 1.778,4

 Sector 1.738,0 1.737,5

 Total 1.738,0 1.738,1

Serveis Empresa 1.681,5 1.704,7

 Sector 1.766,2 1.767,1

 Total 1.755,6 1.761,7

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

En el sector agrari els convenis d’empresa pacten 66,7 hores menys que els convenis de sector. En la in-
dústria la diferència és de 40,8 hores i en el sector serveis la diferència és de 84,7 hores; en canvi, en la 
construcció els convenis d’empresa han pactat 13,6 hores més que els de sector.

A Espanya en els convenis d’empresa de l’agricultura i la construcció es pacten més hores que en els con-
venis de sector, 19,3 hores més en l’agricultura i 40,9 en la construcció. En canvi, els convenis d’empresa 
de la industria i els serveis pacten menys hores que els convenis de sector, 55,6 hores menys en la indústria 
i 62,4 hores menys en els serveis.

Tenint en compte la vigència dels convenis, tal com es pot observar en el gràfic següent, el nombre d’hores 
pactades va baixant quan augmenta el nombre d’anys de vigència del conveni. Els convenis de vigència 
anual són els que pacten un major nombre d’hores de jornada anual i, entre aquests, els acords de sector 
superen en 32,3 hores les pactades en els acords d’empresa. Després dels convenis de vigència anual, són 
els convenis plurianuals en el seu primer any de vigència els que pacten més hores: en els acords d’empresa 
s’han pactat 39,3 hores menys que en els acords de sector. Finalment, els convenis plurianuals que ja estan 
en el seu segon o posterior any de vigència són els que pacten el menor nombre d’hores de jornada anual: la 
diferència entre els convenis d’empresa i de sector és de 73,7 hores més pactades en els acords sectorials.

GRÀFIC III-32. Jornada anual mitjana pactada segons la vigència de l’acord. Catalunya, 2010

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

4.2.3 • SALARIS PACTATS EN ELS CONVENIS COL·LECTIUS

En aquest apartat s’analitzen els increments salarials pactats en els acords col·lectius registrats durant 
l’any 2010, així com la clàusula automàtica. Cal tenir en compte que les dades analitzades recullen les 
modificacions salarials introduïdes en els acords col·lectius pel Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, 
pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, i pel Decret llei 3/2010, de 
29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit 
públic.145 

	 145	•	 DOGC	núm.	5639,	de	31.05.2010.
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Tal com es pot observar a continuació, les dades en matèria de salaris apunten cap a una notable moderació 
de l’increment salarial pactat, la qual cosa es pot relacionar amb el seguiment de l’Acord per a l’ocupació 
i la negociació col·lectiva 2010, 2011 i 2012, mencionat a l’apartat de context normatiu. Aquest Acord 
recomana l’establiment dels increments salarials en la banda del 0-1% per a l’any 2010, atesa la conjuntura 
econòmica actual.

L’increment salarial pactat l’any 2010, segons les dades del Departament d’Empresa i Ocupació, actualitza-
des en data 31 de març de 2011, ha estat de l’1,36% i, un cop revisat, del 2,14%. Si s’analitza l’increment 
salarial pactat dels convenis per intervals, en la majoria d’acords, el 61,2%, l’increment salarial pactat ha 
estat entre el 0,01% i el 2%. Segons l’IPC previst, com s’observa a la taula següent, a la majoria d’acords, 
el 47,6%, l’augment salarial pactat ha estat per sobre de l’IPC previst. En el 37,3% dels acords, l’increment 
salarial ha estat per sota de l’IPC previst i aquest ha estat negatiu. El 15,1% dels acords han tingut un in-
crement salarial equivalent a l’IPC previst, és a dir, de l’1%. 

TAULA III-34. Acords col·lectius i increment salarial pactat segons l’IPC previst
Interval increment salarial pactat Acords Increment salarial pactat Increment salarial revisat
Sota l’IPC previst 368 -0,27 0,40

IPC previst 149 1,00 1,75

Sobre l’IPC previst 469 1,74 2,55

TOTAL 986 1,36 2,14

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

Segons la naturalesa dels acords, els que tenen un increment salarial pactat més elevat són els acords extra-
estatutaris i aquest és del 2%. En els acords estatutaris, l’increment salarial pactat és de l’1,41% i, tant en 
els acords/pactes de funcionaris com en els acords/pactes mixtos EBEP, l’increment salarial és negatiu (del 
-2,34% i -2,62%, respectivament). Aquests resultats posen de manifest un canvi de tendència respecte de 
l’any anterior en què, d’una banda, l’increment salarial pactat més elevat corresponia als acords estatutaris 
i, de l’altra, era significativament superior i no hi havia increments de signe negatiu.

Tenint en compte l’àmbit funcional dels convenis, en els acords d’àmbit empresarial, l’increment salarial 
pactat és del 0,37%, 1,11 punts percentuals per sota que l’increment pactat en els acords sectorials. El fet 
que l’increment salarial sigui superior en els acords sectorials és una tendència que s’ha posat de manifest 
de manera habitual i la raó podria raure en el fet que els increments salarials en els acords de sector es fan 
sobre taules salarials; en canvi, en el cas dels acords d’empresa, es pren com a referència el salari real.

Pel que fa a la clàusula automàtica, el 55,6% del total d’acords no en tenen i el 44,4% sí que en disposen. 
Del total d’acords amb clàusula automàtica, la majoria, el 84,9%, tenen clàusula retroactiva. El 9,1% tenen 
clàusula no retroactiva i la resta, el 6%, tenen clàusula variable.

Segons l’àmbit funcional dels acords, dels 823 acords d’empresa, el 42% tenen clàusula automàtica i, dins 
d’aquesta categoria, en el 85,5% dels acords la clàusula és retroactiva. 

Quant als acords d’àmbit sectorial, dels 163 acords, el 56,4% tenen clàusula automàtica i en el 82,6% 
aquesta és de caire retroactiu.

Si s’analitzen els salaris segons si tenen clàusula automàtica o no, des del punt de vista de les persones 
treballadores afectades, es pot afirmar que, en el cas dels acords sectorials, la majoria dels treballadors 
estan afectats per acords amb clàusula automàtica. En canvi, en el cas dels acords d’empresa, la major part 
dels treballadors estan afectats per acords sense clàusula automàtica, a diferència del que va succeir l’any 
anterior. No obstant això, la diferència entre treballadors afectats per acords amb clàusula prevista i sense és 
més significativa en el cas dels acords sectorials que en el dels acords empresarials, tal com es pot observar 
a les taules següents. Així, en els acords d’àmbit sectorial, el 83,2% dels treballadors afectats per acords 
d’aquest àmbit estan afectats per acords amb clàusula automàtica i, en els acords d’àmbit d’empresa, el 
54,7% dels treballadors afectats per acords d’aquest àmbit ho estan per acords sense clàusula automàtica.
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Tant en els acords empresarials com en els sectorials amb clàusula automàtica, la major part de treballadors 
estan afectats per acords amb clàusula retroactiva. En els acords de sector, els que tenen clàusula variable 
són els que afecten un nombre menor de treballadors (el 5,4% del total de treballadors afectats per acords 
d’aquest àmbit). En canvi, en els acords d’empresa, els que tenen clàusula no retroactiva són els que afecten 
un nombre menor de persones treballadores (el 3,3% del total de treballadors afectats per acords d’àmbit 
empresarial).

En relació amb l’increment salarial, en el cas dels acords d’àmbit sectorial, és més elevat l’increment salarial 
en els acords sense clàusula automàtica que en els acords amb clàusula. En canvi, pel que fa als acords em-
presarials, es constata la tendència contrària, la qual cosa marca una diferència respecte de l’any anterior, 
en què, tant en els acords sectorials com en els empresarials, els que tenien un increment salarial superior 
eren els que disposaven de clàusula automàtica.

En el cas dels acords sectorials, l’increment salarial més elevat el tenen els acords sense clàusula automà-
tica. En canvi, en el cas dels acords d’empresa, els que no tenen clàusula automàtica són els que tenen 
l’increment salarial menor, tal com es pot observar a continuació; i els que tenen clàusula automàtica de 
tipus retroactiu són els que gaudeixen de l’increment salarial més elevat.

TAULA III-35. Increments salarials i persones treballadores afectades en acords d’empresa. Catalunya, 2010
 Acords Treballadors afectats Increments salarials
 Pactats Revisats
Sense clàusula prevista 477 96.922 -0,19 -0,19

Amb clàusula prevista 346 80.162 1,04 2,65

No retroactiva 29 5.852 0,31 0,31

Retroactiva 296 67.380 1,16 2,88

Variable 21 6.930 0,46 2,44

TOTAL 823 177.084 0,37 1,11

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

TAULA III-36. Increments salarials i persones treballadores afectades en acords de sector. Catalunya, 2010
 Acords Treballadors afectats Increments salarials
 Pactats Revisats
Sense clàusula prevista 71 270.619 1,61 1,61

Amb clàusula prevista 92 1.339.712 1,45 2,39

No retroactiva 11 505.923 1,50 1,50

Retroactiva 76 747.890 1,50 2,93

Variable 5 85.899 0,63 2,94

TOTAL 163 1.596.892 1,47 2,26

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

Per àmbit territorial, la província que lidera l’increment salarial pactat total és Lleida (1,76%), seguida de 
Girona (1,59%) i Tarragona (1,56%) i, en últim lloc, Barcelona (1,29%). Pel que fa als acords sense clàu-
sula automàtica, Girona ha estat la província amb un increment salarial més elevat en relació amb la resta 
(1,75%) i Barcelona la que ha tingut un increment menor (0,87%). Amb relació als acords amb clàusula 
automàtica no retroactiva, Lleida és la província amb un increment salarial pactat superior (2,4%), 0,97 
punts percentuals superior a la província amb un increment inferior, Barcelona. En el cas dels acords amb 
clàusula retroactiva, també és Lleida la que té l’increment superior (2,01%), tot i que, en aquesta catego-
ria, Girona és la que l’ha tingut més baix (1,37%). Finalment, pel que fa als acords amb clàusula variable, 
Girona és la que té un increment salarial més elevat, de l’1,4%, i Barcelona, la que el té més baix (0,44%).

Quant als sectors d’activitat econòmica als quals pertanyen els acords, la construcció continua tenint l’incre-
ment salarial més elevat (1,86%), tot i que, en general, s’ha produït un decrement respecte de l’any anterior. 
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L’agricultura i els serveis són els sectors que han pactat un increment salarial inferior (1,22%). L’increment 
salarial de la indústria ha estat de l’1,4%.

4.3 • LA CONFLICTIVITAT LABORAL

En aquest apartat s’analitzen, en primer lloc, les vagues i els tancaments patronals duts a terme durant l’any 
2010. En segon lloc, es tracta la solució extrajudicial de conflictes, la qual cosa comporta l’anàlisi de les conci-
liacions individuals i col·lectives i l’activitat duta a terme pel Tribunal Laboral de Catalunya durant l’any 2010.

4.3.1 • VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS

Vagues

L’any 2010 s’han produït 142 vagues, quatre més que l’any anterior. També s’ha produït un augment, tant 
pel que fa als treballadors i treballadores participants, com pel que fa a les jornades no treballades, si bé 
s’ha produït un decrement quant a les hores no treballades per treballador. Aquestes dades suposen un canvi 
de tendència respecte de l’any anterior en què es va produir un decrement dels treballadors participants i 
de les jornades no treballades.

Totes les vagues de l’any 2010 han estat amb preavís. Aquestes han afectat 139.175 persones treballado-
res, el 151% més que l’any 2009. Pel que fa a les jornades i hores no treballades, s’ha produït un increment 
del 66,8% i del 69%, respectivament, tal com es pot observar a la taula següent. En canvi, les hores no 
treballades per treballador, enguany, han estat quatre menys que l’any 2009. 

TAULA III-37. Jornades i hores no treballades per vagues. Catalunya, 2009-2010
 Jornades no treballades Hores no treballades Hores no treballades per treballador/a
2009 80.898 638.315 12

2010 134.917 1.078.794 8

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

Pel que fa als sectors d’activitat, com es pot observar al gràfic següent, s’ha produït un decrement del nom-
bre de vagues en el sector de la indústria, a diferència de l’any anterior. En el cas dels serveis, s’ha mantin-
gut la tendència de l’any anterior, és a dir, han augmentat. Quant al sector de l’agricultura, s’ha produït una 
vaga més que l’any anterior i, en el sector de la construcció, una vaga menys.

GRÀFIC III-33. Vagues per sectors a Catalunya, 2009-2010

Unitats: nombre de vagues.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.
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Quant a les persones treballadores participants en les vagues, s’observa un increment en els quatre sectors, 
excepte en el de l’agricultura, atès que enguany no hi ha hagut cap vaga. El sector serveis és el que té un 
increment més significatiu de persones treballadores participants, 78.546 més que l’any 2009. En el sector 
de la indústria hi han participat 5.208 persones treballadores més que l’any anterior i en el sector de la 
construcció enguany hi ha hagut una persona treballadora participant (l’any 2009 no va haver-n’hi cap, atès 
que no es van registrar vagues en aquest sector). Pel que fa a l’índex d’incidència, s’ha produït un decre-
ment interanual en el sector serveis, a diferència de l’any anterior. Així doncs, l’índex ha passat del 53,5% 
al 27,1%. En els sectors de la indústria i de la construcció s’ha produït un augment de l’índex d’incidència 
de les vagues. Aquest ha estat de 8,3 i 4,3 punts percentuals, respectivament. 

Amb referència a les hores no treballades per persona treballadora, seguint la tendència de l’any anterior, 
s’observa un decrement interanual. Tal com es pot observar a la taula següent, de la mateixa manera que 
l’any 2009, el sector de la indústria és el que en té un nombre més elevat. No obstant això, el nombre d’ho-
res s’ha reduït en set respecte de l’any anterior. Pel que fa al sector serveis, enguany hi ha hagut una hora 
menys no treballada per persona treballadora. Quant al sector de la construcció, enguany hi ha hagut vuit 
hores més no treballades, atès que l’any 2009 no es va produir cap vaga en aquest sector. Contràriament, 
en el sector de l’agricultura no s’ha produït cap vaga i l’any anterior se’n va produir una amb vuit hores no 
treballades per treballador. 

TAULA III-38. Vagues, persones treballadores, hores no treballades i índex d’incidència per sector econòmic. 
Catalunya, 2010
 Agricultura Indústria Construcció Serveis
Nombre de vagues 0 78 1 63

Treballadors participants 0 24.311 1 114.863

Hores no treballades/treballador 0 11 8 7

Índex d’incidència 0% 86,5% 4,3% 27,1%

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

Pel que fa als subsectors d’activitat econòmica, el de la metal·lúrgia ha estat el més conflictiu, de la matei-
xa manera que l’any anterior. No obstant això, s’hi ha produït una vaga menys. El subsector de vehicles de 
motor, remolcs i semiremolcs el segueix, amb 18 vagues, dues més que l’any anterior. S’ha produït un in-
crement destacable en el subsector del transport terrestre i per canonades ja que enguany s’hi han registrat 
18 vagues i l’any anterior només n’hi va haver sis. En canvi, al subsector de les activitats especialitzades 
de la construcció hi ha hagut set vagues, quatre menys que l’any anterior. Tal com va succeir l’any 2009, el 
subsector amb un nombre més elevat de persones treballadores participants ha estat el de l’educació, seguit 
del de serveis socials i allotjament.

L’índex d’incidència de les vagues l’any 2010 ha estat del 30,8%, la qual cosa representa un decrement 
respecte de l’any 2009, que va ser del 60,1%. Si s’analitza l’índex d’incidència per àmbit funcional, les 
vagues convocades per algun(s) dels centres d’una empresa són els que tenen un índex d’incidència més 
elevat (64,5%), seguint la tendència de l’any anterior. No obstant això, aquest índex ha disminuït 2,4 punts 
percentuals respecte de l’any 2009. Enguany es constata un decrement significatiu pel que fa a l’índex 
d’incidència de les vagues convocades per tots els centres d’una empresa ja que aquest ha estat del 21,3%, 
a diferència de l’any anterior, que va ser del 59,3%. Enguany no s’ha produït cap vaga convocada pel con-
junt de les empreses d’un grup; en canvi, l’any anterior se’n va produir una amb un índex d’incidència del 
48,4%. També ha baixat l’índex d’incidència de les vagues d’àmbit sectorial i, en aquest sentit, ha passat 
del 54,3% (any 2009) al 32,1% (any 2010). 

Els motius de les vagues han estat els següents: 30 vagues s’han fet a causa d’impagament de salaris; 21 
vagues, amb motiu de la presentació d’un expedient de regulació d’ocupació; 20 vagues s’han fet com a 
mesura de pressió en cas d’anunci de tancament patronal; 17 vagues han estat causades per l’incompliment 
d’acords o normes legals; 11 vagues han estat motivades per causes d’organització o sistemes de treball. 
Altres vagues han estat motivades per diverses causes laborals, com ara la pressió durant la negociació d’un 
conveni (8 vagues), les millores independents del conveni (8 vagues); altres mesures de política economico-
social (5 vagues); les millores de col·lectius sense conveni (2 vagues); la interpretació de les clàusules d’un 



292

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

conveni vigent (2 vagues) i la pressió per la negativa a revisar un conveni (una vaga). Enguany hi ha hagut 
tres causes noves, respecte de l’any anterior: accident laboral, seguretat i higiene (4 vagues); les millores 
de col·lectius sense conveni (2 vagues), i la pressió per la negativa a revisar un conveni (una vaga). D’altra 
banda, es constata un increment de 26 vagues causades per expedients de regulació d’ocupació respecte de 
l’any 2009 i, pel que fa a les vagues causades per acomiadaments, sancions o altres mesures disciplinàries, 
passen de 5 a 10.

Segons l’àmbit territorial on s’han dut a terme les vagues, la majoria, és a dir,el 70,4%, són d’àmbit munici-
pal, de la mateixa manera que l’any anterior. S’ha produït un increment del 166,7% pel que fa al nombre de 
vagues d’àmbit comunitari. Quant al nombre de persones treballadores afectades per les vagues, seguint la 
tendència de l’any anterior, les d’àmbit comunitari són les que en tenen un nombre més elevat. No obstant 
això, enguany s’ha produït un increment del 150,2% del nombre de persones treballadores en aquestes va-
gues. Destaca també un augment significatiu dels treballadors participants en les vagues d’àmbit provincial 
ja que passen de 254 (2009) a 5.015 (2010). Pel que fa a l’índex d’incidència, les que el tenen més elevat 
són les d’àmbit municipal (87,6%). Respecte de l’any anterior, es produeix un augment de l’índex d’inci-
dència en les vagues de tots els àmbits territorials, excepte en les d’àmbit comunitari, en les quals l’índex 
passa del 65% al 23,6%.

TAULA III-39. Vagues i persones treballadores participants segons l’àmbit territorial. Catalunya, 2010
 Provincial Comunitari Estatal Municipal Comarcal
Nombre de vagues 4 16 22 100 0

Treballadors/ores participants 5.015 75.804 32.562 25.794 0

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

Si es desglossen les vagues provincialment, tal com es pot observar a la taula següent, Barcelona és la 
província que té un nombre més alt de vagues, seguida de Tarragona, Girona i Lleida. Respecte de l’any 
anterior, s’observa un increment en les quatre províncies, tot i que l’augment més significatiu es produeix 
a la província de Lleida. Pel que fa als centres de treball convocats, es produeix un increment molt notable 
respecte de l’any 2009.

TAULA III-40. Nombre de vagues segons l’àmbit territorial, centres de treball convocats i plantilla convocada. 
Catalunya 2009-2010
   Centres de treball convocats

Àmbit territorial Àmbit territorial Vagues Centres Plantilla
Barcelona 2009 127 778 72.666

 2010 137 7.919 320.666

Girona 2009 11 124 5.837

 2010 22 1.755 42.628

Lleida 2009 9 92 3.847

 2010 22 1.680 33.749

Tarragona 2009 15 136 7.317

 2010 24 1.985 48.354

Unitats: nombre de vagues, nombre de centres i nombre de treballadors/ores convocats.
Nota: en aquest quadre totes les vagues estan desglossades provincialment, és a dir, a més dels conflictes d’àmbit provincial, aquells 
conflictes d’àmbit de comunitat autònoma o d’àmbit estatal estan desglossats en províncies. S’observen diferències entre el nombre 
de conflictes desglossats territorialment que comptabilitza el Departament d’Empresa i Ocupació i els que comptabilitza el Ministeri 
de Treball i Immigració, atesos els diferents criteris que tenen. Mentre que el Ministeri imputa un conflicte supraprovincial a totes les 
províncies convocades tant si té incidència en la província com si no en té, el Departament només el computa en les províncies en les 
quals té incidència. Això provoca que, pel que fa al nombre de vagues, centres convocats i plantilla convocada, la suma de les quatre 
províncies no quadri amb el total de Catalunya.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.

Pel que fa al tipus d’empresa, el 75,4% de les vagues s’han produït a l’empresa privada i el 21,1%, a l’em-
presa pública. La resta s’han produït en empreses privades i públiques conjuntament (0,7%) i a l’Adminis-
tració central i organismes autònoms (2,8%).
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Quant a la finalització de les vagues, de les 142 vagues que s’han dut a terme durant l’any 2010, n’han aca-
bat 136. Les formes d’acabament han estat les següents: 81 vagues han acabat per finalització del temps 
fixat en la convocatòria; 8 han acabat per decisió dels treballadors; 41 han acabat per negociació directa 
entre les parts i 6 per mediació de tercers. Enguany no hi ha hagut cap vaga finalitzada per tancament pa-
tronal, a diferència de l’any anterior, en què n’hi va haver una.

Amb referència als resultats, 83 vagues han acabat sense acord i 8 amb acord. La resta, 45 vagues, han 
acabat sense predomini de cap de les parts.

Tancaments patronals

Enguany s’han produït tres tancaments patronals, tots amb preavís, a diferència de l’any anterior, en què no 
se’n va produir cap. En aquests han estat afectades 68 persones treballadores i, pel que fa a les jornades i 
hores no treballades, n’hi ha hagut 68 i 544, respectivament. L’índex d’incidència dels tancaments patro-
nals ha estat del 100% i el seu àmbit territorial ha estat Barcelona.

4.3.2 • SOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DELS CONFLICTES

4.3.2.1 • Conciliacions individuals i col·lectives

Les dades sobre conciliacions individuals i col·lectives s’obtenen, a partir d’aquest any, de l’aplicació de 
gestió de conciliacions, aprovada per l’Ordre TRE/531/2010, de 4 de novembre, de modificació de l’Ordre 
TRE/87/2009, de 27 de febrer, per la qual s’aprova l’aplicació Conciliacions per a l’automatització de la 
tramitació dels expedients de conciliació administrativa prèvia a la via judicial laboral, esmentada a l’apartat 
de context normatiu.

Conciliacions individuals146

Pel que fa a les conciliacions individuals, enguany n’hi ha hagut 94.124, la qual cosa representa un de-
crement del 16,8% respecte de l’any 2009. Aquesta dada mostra un canvi de tendència respecte de l’any 
anterior, en què s’observava una tendència a l’alça d’aquestes conciliacions.

Els motius per presentar les conciliacions es classifiquen en acomiadaments, sancions, reclamacions de 
quantitat i motius diversos. Amb referència al nombre de conciliacions segons els motius, s’ha produït un 
decrement respecte de l’any 2009 quant als quatre motius esmentats, al contrari que l’any anterior. Les 
conciliacions per acomiadament han disminuït el 26,2% respecte de l’any anterior; les conciliacions per 
sancions han disminuït el 4,1%; les conciliacions per reclamacions de quantitat han disminuït el 7,8% i, 
per que fa a les conciliacions causades per motius diversos, s’hi ha produït un decrement del 20,6% res-
pecte de l’any anterior.

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 2009 i 2010.

	 146	•	 Fins	a	finals	de	l’any	2009,	les	dades	s’obtenien	dels	fulls	estadístics	que	els	Serveis	Territorials	emplenaven	mensual
ment.	A	partir	de	l’any	2010,	s’obtenen	de	l’explotació	de	l’aplicació	de	gestió	de	conciliacions,	a	la	qual	s’ha	fet	refe
rència	en	aquest	apartat.	Després	d’una	consulta	realitzada	al	Departament	d’Empresa	i	Ocupació,	s’ha	constatat	que,	
mitjançant	aquesta	aplicació,	no	hi	ha	cap	dada	que	pugui	assimilarse	a	la	d’acomiadaments	efectius	i,	d’altra	banda,	
els	nivells	d’informació	de	 les	conciliacions	 individuals	per	activitat	econòmica	no	permeten	 la	seva	explotació.	És	per	
això	que,	a	diferència	de	les	memòries	dels	anys	anteriors,	en	aquesta	no	s’ha	pogut	realitzar	l’anàlisi	de	les	conciliacions	
individuals	que	esdevenen	acomiadament	efectiu	ni	de	les	conciliacions	individuals	per	sectors	i	subsectors	d’activitat	
econòmica.
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TAULA III-41. Nombre de conciliacions individuals segons els motius i la forma d’acabament. Catalunya, 2009-
2010
 Acomiadaments Sancions
 2009 2010 2009 2010
Amb avinença 18.206 11.852 275 272

Sense avinença 13.361 10.539 1.516 1.454

Sense efectes 14.795 11.746 952 955

No presentades 1.833 1.311 135 117

Desistides 979 848 92 50

TOTAL 49.174 36.296 2.970 2.848

 Reclamacions de quantitat Diversos
 2009 2010 2009 2010
Amb avinença 4.414 3.688 685 436

Sense avinença 14.238 13.564 4.662 4.153

Sense efectes 28.796 26.804 4.186 2.983

No presentades 2.237 1.818 463 363

Desistides 1.124 991 230 180

TOTAL 50.809 46.865 10.226 8.115

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

Amb referència a la forma d’acabament de les conciliacions individuals, seguint la tendència dels anys an-
teriors, el percentatge més elevat sobre el total, el 45,1%, correspon a les conciliacions individuals sense 
efecte, és a dir, aquelles que es produeixen quan no apareix la part o les parts demandades. El 31,6% de les 
conciliacions individuals acaben sense avinença i el 17,3%, amb avinença. El 3,8% de les conciliacions no 
han estat presentades, és a dir, una vegada citades, la part promotora no ha comparegut a l’acte. Finalment, 
el 2,2% de les conciliacions han estat desistides per la part promotora. En comparació amb l’any 2009, s’ha 
produït un decrement de les conciliacions en totes les formes d’acabament. No obstant això, el decrement 
més significatiu es troba en les conciliacions amb avinença, atès que enguany n’hi ha hagut el 31,1% menys 
que l’any anterior.

Quant a les conciliacions individuals per acomiadament, el 31,7% acaben amb avinença, la qual cosa re-
presenta un decrement del 34,9% respecte de l’any 2009. Tanmateix, s’observa també un decrement de les 
conciliacions individuals per acomiadament sense avinença (el 21,1% menys respecte de l’any 2009). De 
les conciliacions per sancions, el 51,1% acaben sense avinença. Pel que fa a les conciliacions individuals 
per reclamacions de quantitat, la major part, és a dir, el 57,2%, acaben sense efectes. No obstant això, 
s’observa un decrement respecte de l’any anterior (6,9%) de les conciliacions per reclamacions de quantitat 
sense efectes. 

Amb relació a les quantitats acordades en les conciliacions individuals, l’any 2010, a diferència de la ten-
dència observada l’any anterior, s’ha produït un decrement del 47,3% respecte de les quantitats acordades 
l’any 2009. Si es desagreguen les dades segons el motiu de la conciliació, tal com es pot observar a la taula 
següent, s’ha produït un decrement en tots els casos (acomiadaments, sancions, reclamacions de quantitat i 
motius diversos). No obstant això, el decrement més significatiu s’ha produït en les conciliacions per sanci-
ons, atès que les quanties acordades han baixat el 100% respecte de l’any 2009. Pel que fa a les reclamaci-
ons de quantitat i als motius diversos, s’ha produït un decrement del 96% i del 80%, respectivament. En el 
cas de les conciliacions per acomiadament, les quanties acordades han estat el 49% menys que a l’any 2009.

Segons la demarcació territorial on es produeix la conciliació, pel que fa a les quanties acordades en con-
ciliacions per acomiadament, disminueixen significativament a Tarragona i a Barcelona, a diferència de 
l’any anterior. Aquest decrement és del 63% a Tarragona i del 49,8% a Barcelona. En canvi, es produeix 
un increment de les quanties a Lleida i a Girona, del 52,9% i del 12,2%, respectivament. Pel que fa a les 
conciliacions per sancions, durant l’any 2010 no s’ha pactat cap quantitat, a diferència de l’any anterior 
en què, com mostra la taula següent, únicament es van acordar quantitats a Barcelona. Amb referència a 
les quantitats acordades en conciliacions per reclamacions de quantitat, cal destacar l’augment que s’ha 
produït tant a Barcelona i a Girona com a Lleida. L’increment més significatiu s’ha produït a Girona, ja que 
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aquest ha estat del 4.280,8%. A Lleida i a Barcelona ha estat del 307,3% i del 119,9%, respectivament. 
En canvi, a Tarragona s’ha produït un decrement del 68% de les quanties respecte de l’any 2009.

TAULA III-42. Quantitats acordades amb motiu de la conciliació i demarcació territorial
 Acomiadaments Sancions
 2009 2010 2009 2010
Barcelona 749.290.946,9 376.191.723,1 8.813,8 0,0

Girona 10.910.501,4 12.241.229,1 0,0 0,0

Lleida 5.388.000,0 8.237.034,0 0,0 0,0

Tarragona 46.654.754,7 17.270.864,3 0,0 0,0

Catalunya 812.244.203,0 413.940.850,5 8.813,8 0,0

 Reclamació de quantitats Diversos
 2009 2010 2009 2010
Barcelona 7.666.968,1 16.858.510,1 9.495.471,0 1.240.016,5

Girona 108.830,8 4.767.689,6 132.495,7 645.302,9

Lleida 190.001,5 773.894,0 39.939,9 22.096,6

Tarragona 4.139.604,6 1.322.853,9 358.256,4 95.722,4

Catalunya 12.105.405,0 23.722.947,6 10.026.163,0 2.003.138,3

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

Conciliacions col·lectives

Enguany hi ha hagut 191 conciliacions col·lectives, la qual cosa representa un decrement del 5,4% respecte de 
les conciliacions de l’any 2009. Aquesta disminució suposa un canvi de tendència respecte de l’any anterior, 
en què es va produir un augment del 22,4% de les conciliacions respecte de l’any 2008. En canvi, quant a les 
empreses i persones treballadores afectades, s’ha produït un increment respecte de l’any 2009. Aquest ha estat 
del 2,7%, pel que fa a les empreses afectades, i del 20%, pel que fa a les persones treballadores afectades.

TAULA III-43. Conciliacions col·lectives en via administrativa i empreses i persones treballadores afectades se-
gons el resultat de la conciliació. Catalunya, 2009-2010
 Conciliacions Empreses Treballadors
 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Amb avinença 18 10 18 16 5.624 3.838

Sense avinença 146 149 158 154 69.472 69.656

Intentades sense efectes 27 25 26 49 6.912 27.864

No presentats a la conciliació 4 3 5 3 1.680 462

Desistides i altres 7 4 13 4 3.866 3.236

TOTAL 202 191 220 226 87.554 105.056

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

Pel que fa a la forma d’acabament de les conciliacions col·lectives, seguint amb la tendència de l’any an-
terior, la majoria de les conciliacions, és a dir, el 78%, acaben sense avinença entre les parts. Quant a les 
empreses i persones treballadores, també són majoria les que estan afectades per conciliacions col·lectives 
sense avinença. Respecte de l’any 2009, tal com es pot observar a la taula anterior, s’ha produït un lleuger 
increment del nombre de conciliacions sense avinença (2%) i de les persones treballadores afectades per 
aquestes (0,3%). En canvi, quant a les empreses afectades, s’observa un petit decrement (2,5%). Enguany 
cal destacar un augment molt significatiu del nombre de treballadors afectats per les conciliacions intenta-
des sense efecte. Així doncs, al 2010 s’ha produït un increment del 303,1% de les persones treballadores 
afectades per aquest tipus de conciliacions respecte de l’any 2009.

Segons l’àmbit territorial de les conciliacions col·lectives, la majoria (88%) s’han dut a terme a Barcelona; 
el 5,2%, a Girona; el 3,7%, a Tarragona, i la resta, el 3,1%, a Lleida. Pel que fa a les empreses i persones 
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treballadores afectades, s’ha produït un decrement significatiu respecte de l’any anterior a Tarragona. Quant 
a les empreses, aquest ha estat del 68,4% i, en el cas de Tarragona, del 95,5%.

4.3.2.2 • Mediacions

Durant l’any 2010 a Catalunya hi ha hagut 507 mediacions, la qual cosa representa un decrement del 8,3% 
respecte de l’any anterior. En canvi, l’any 2009 es va detectar una tendència a l’alça pel que fa al nombre 
de mediacions.

Les mediacions poden ser conseqüència d’una vaga, d’un conflicte col·lectiu o bé d’altres tipus de conflictes 
laborals. La major part de les mediacions, el 54,6%, s’han dut a terme com a conseqüència d’una vaga, 
de la mateixa manera que l’any anterior. El 33,5% han estat originades per conflictes col·lectius i l’11,8 
restant han estat causades per altres tipus de conflictes laborals. Respecte de l’any anterior, s’ha produït un 
decrement dels tres tipus de mediacions, però el més significatiu ha estat el de les causades per altres tipus 
de conflictes laborals, que ha estat del 31%. Les mediacions a conseqüència d’una vaga i d’un conflicte 
col·lectiu han disminuït el 2,5% i el 6,6%, respectivament.

Pel que fa a la forma d’acabament, de les 277 mediacions que s’han dut a terme a causa d’una vaga, 128 
han acabat amb acord; 135, sense acord, i les 14 restants, amb reunions prèvies a l’acord. Quant a les 170 
mediacions originades per conflictes col·lectius, 161 han acabat sense acord i 9 amb acord. Per acabar, de 
les 60 mediacions causades per altres tipus de conflictes laborals, 26 han acabat amb avinença; 31, sense 
avinença, i 3 amb reunions prèvies a l’acord.

TAULA III-44. Mediacions dutes a terme per l’autoritat laboral catalana segons el tipus de conflicte i l’òrgan me-
diador. Catalunya 2009-2010

 Vagues
Conflictes

col·lectius
Altres tipus Total

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
Direcció General de Relacions Laborals 62 80 11 14 7 13 80 107

Serveis Territorials de Barcelona 174 169 136 139 37 27 347 335

Serveis Territorials de Girona 17 12 10 9 26 19 53 40

Serveis Territorials de Lleida 3 3 6 4 0 0 9 7

Serveis Territorials de Tarragona 20 8 18 3 15 1 53 12

Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre 8 5 1 1 2 0 11 6

TOTAL 284 277 182 170 87 60 553 507

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

Del total de mediacions, el 21,1% les ha dut a terme la Direcció General de Relacions Laborals de la Ge-
neralitat de Catalunya. De les mediacions que han tingut lloc als Serveis Territorials, Barcelona és la que té 
un pes més elevat (66,1% sobre el total), tal com succeïa els anys anteriors. A Girona s’han dut a terme el 
7,9% de les mediacions; a Lleida, l’1,4%; a Tarragona, el 2,4%, i a les Terres de l’Ebre, l’1,2%. Respecte 
de l’any 2009, s’ha produït un increment del 33,8% en les mediacions dutes a terme per la Direcció General 
de Relacions Laborals. Pel que fa a les mediacions del Serveis Territorials, s’ha produït un decrement en 
tots els casos, com es pot observar a la taula anterior. El descens més significatiu s’ha produït als Serveis 
Territorials de Tarragona i aquest és del 77,4%.

4.3.2.3 • 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, durant l’any 2010 aquest ha tramitat 
1.157 expedients, els quals han afectat 22.701 empreses i 694.345 persones treballadores. Respecte de 
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l’any 2009, s’ha produït un increment del nombre d’expedients del 16,3%, seguint la tendència dels anys 
anteriors. Pel que fa a les empreses i persones treballadores afectades pels expedients, enguany s’ha produït 
un increment molt significatiu de les empreses afectades (el 1.565,5% respecte de l’any 2009), a diferèn-
cia de l’any anterior, en què es va produir un decrement d’aquestes. El percentatge de treballadors afectats 
pels expedients ha augmentat el 151,8% respecte de l’any 2009.

L’activitat del TLC es tradueix en arbitratges i conciliacions. La majoria dels expedients, el 97,2%, han estat 
conciliacions i, la resta, el 2,7%, arbitratges. Tant pel que fa al nombre de conciliacions com al d’arbitrat-
ges, s’ha produït un augment respecte de l’any anterior. En el cas de les conciliacions, ha estat del 15% i, 
en el cas dels arbitratges, del 88,2%.

GRÀFIC III-34. Activitat del TLC, 2009-2010

Quant al nombre d’empreses i persones treballadores afectades, s’observa un increment tant pel que fa a les 
conciliacions com als arbitratges. Els increments més significatius es produeixen en el cas de les persones 
treballadores afectades pels arbitratges i de les empreses afectades per les conciliacions.

Així doncs, els 32 arbitratges de l’any 2010 han afectat el mateix nombre d’empreses, és a dir, 32 (el 88,2% 
més respecte de l’any anterior). Enguany, els arbitratges han afectat 10.910 treballadors, la qual cosa repre-
senta un increment del 559,6% respecte de l’any anterior.

Les 1.125 conciliacions que s’han dut a terme durant l’any 2010 han afectat 22.669 empreses, el 1.584,2% 
més que l’any anterior. Pel que fa a les persones treballadores afectades, enguany n’hi ha hagut 683.435, 
el 149,4% més que l’any 2009.

Del total de les conciliacions, 966 han estat col·lectives i 159 han estat individuals. De les conciliacions 
individuals, 31 han estat tramitades pel Tribunal TRADE de Catalunya. Pel que fa a les conciliacions col-
lectives, 76 s’han tramitat a causa d’una vaga i el 51,4% d’aquestes han acabat amb avinença i s’han 
desconvocat.

Amb referència al resultat de les conciliacions, la major part, és a dir, el 83,5%, han estat tramitacions 
efectives. D’aquestes, el 41,4% han acabat amb acord, l’1,3% amb acord parcial i el 57,3% han acabat 
sense acord. D’aquestes últimes (538 conciliacions), el 22,1% (119 conciliacions) versen sobre l’aplicació 
de les retallades establertes en el Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la 
despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic. El 16,5% de les conciliacions han estat tra-
mitacions no efectives. El 76,3% d’aquestes s’han intentat sense efecte, el 12,4% s’han desistit i l’11,3% 
han estat arxivades. De les tramitacions intentades sense efecte (142 conciliacions), el 7,7% (11 concilia-
cions) versen sobre l’aplicació de les retallades establertes en el Decret abans mencionat i, pel que fa a les 
conciliacions desistides (23 conciliacions), una correspon a aquestes retallades.

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

1. Nombre d’arbitratges i conciliacions

Unitats: nombre d’arbitratges i conciliacions.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del TLC. 

2. Resultats de les conciliacions
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Si s’analitzen els resultats de les conciliacions, segons si són individuals o col·lectives, s’observa que, pel 
que fa a les col·lectives, el 86,6% han estat tramitacions efectives i, la resta, el 13,4%, tramitacions no 
efectives. Dins de les tramitacions efectives, el 40,8% han estat amb acord, l’1,3% amb acord parcial i 
el 57,9% han estat sense acord. Quant a les tramitacions no efectives, el 76% han estat intentades sense 
efecte, l’11,6% s’han desistit i el 12,4% s’han arxivat.

De les 966 conciliacions col·lectives, el 92,1% han estat sense vaga i, la resta, el 7,9%, amb vaga. Tant 
pel que fa a les conciliacions amb vaga com sense vaga, la majoria han estat tramitacions efectives. Així, de 
les conciliacions col·lectives amb vaga, el 92% han estat tramitacions efectives. De les conciliacions sense 
vaga, el 86,2 han estat efectives.

Quant a les conciliacions individuals, el 64,2% han estat tramitacions efectives, de les quals el 47% han 
estat amb acord, el 0,1% amb acord parcial i el 52% sense acord. Pel que fa a les tramitacions no efecti-
ves (les quals representen el 35,8% de les conciliacions individuals), el 77,2% han estat intentades sense 
efecte, el 14% han estat desistides i el 8,8% han estat arxivades. 

De les 159 conciliacions individuals, el 19,5% han estat tramitades pel Tribunal TRADE. D’aquestes, el 
54,8% no han estat efectives (el 88,3% han estat intentades sense efecte i l’11,7% han estat arxivades). 
La resta, el 45,2%, han estat tramitacions efectives, de les quals el 7,1% han estat amb acord i el 92,9% 
han estat sense acord. 

En el gràfic anterior, es pot observar l’evolució interanual de les conciliacions realitzades pel TLC durant els 
anys 2009 i 2010. En aquest sentit, es mostren les conciliacions no efectives i, pel que fa a les efectives, es 
desglossen segons si hi ha acord, acord parcial o no hi ha acord. Enguany, es manté la tendència observada 
l’any anterior i, per tant, es constata un augment de les conciliacions efectives sense acord. Pel que fa a 
les conciliacions efectives amb acord, s’observa un decrement lleuger, que només equival a una conciliació 
menys respecte de l’any 2009.

Segons l’àmbit territorial, tal com es pot veure a la taula següent, Barcelona segueix sent la província amb 
un nombre més elevat d’expedients, atès que s’hi produeix el 84,8% de l’activitat del TLC. No obstant això, 
comparativament amb les altres províncies, Barcelona és la que té un augment menor d’expedients respecte 
de l’any 2009 (el 14,3%). En segon lloc, la província de Girona té el 7,7% dels expedients, el 27,1% més 
que l’any anterior. Tarragona en té el 6%, el 25,4% més que l’any anterior i, finalment, Lleida en té l’1,5%, 
el 28,6% més que l’any 2009. Si s’analitzen els procediments per comarques, es pot observar que el Bar-
celonès (46%), el Vallès Occidental (18%) i el Baix Llobregat (13%) són les que en tenen un nombre més 
elevat. Quant a les empreses i persones treballadores afectades, per àmbit territorial, s’observa un augment 
en tots els casos, excepte en les empreses afectades a l’àmbit de Tarragona, que disminueixen el 68,2%.

TAULA III-45. Expedients, empreses i persones treballadores afectades per l’activitat del TLC per àmbit territorial
 Barcelona Girona Lleida Tarragona Total
Expedients 981 89 18 69 1.157

Empreses afectades 22.509 100 23 69 22.701

Treballadors afectats 662.605 13.401 4.272 14.067 694.345

Unitats: nombre d’expedients, empreses i persones treballadores.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del TLC.

La classificació de procediments per temes indica que, seguint la tendència dels anys anteriors, la majoria 
de procediments, és a dir, el 29,3%, han sorgit per temes salarials. El 17,2% s’han produït per discrepànci-
es en matèria de jornada, calendari o vacances; el 8,4% dels casos han sorgit a causa de l’incompliment de 
convenis col·lectius, pactes d’empresa o bé d’acords. El 5,2% han sorgit amb motiu d’una vaga; el 5% han 
estat causats per divergències en matèria de negociació col·lectiva o pactes d’empresa; el 4,4%, amb motiu 
de la modificació substancial de les condicions de treball, i el 3,4% han estat a causa de la reivindicació 
sindical. També s’han produït conflictes per discrepàncies en matèria d’organització del treball (3,3%), de 
categoria professional (3%), de salut laboral (2,6%), de contractació (2,1%), de drets socials (1,6%), d’aco-
miadaments objectius (1,5%) i, finalment, per extinció del contracte via TRADE (1,4%).
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Pel que fa als sectors econòmics als quals pertanyen les empreses afectades pels procediments, de la ma-
teixa manera que els anys anteriors, els que en tenen un nombre més elevat són el metall (23%), la sanitat 
(20%), els transports (14,3%), les indústries químiques (5,9%) i el comerç (6,4%).

Quant a la grandària de les empreses afectades pels procediments del TLC, cal assenyalar que les empreses petites 
tramiten més procediments que les grans empreses. Així doncs, la major part de les empreses afectades, el 27,1%, 
tenen menys de 50 persones treballadores. Les empreses de 50 a 100 treballadors han tramitat el 25,4% dels 
procediments; les de 101 a 250 treballadors han tramitat el 22% dels expedients; les de 251 a 500 treballadors, 
el 12,1% dels procediments, i les de més de 500 treballadors han tramitat el 13,4% dels expedients.

4.4 • GESTIÓ DE L’OCUPACIÓ

4.4.1 • EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ

En aquest apartat s’analitzen els expedients de regulació d’ocupació, les persones treballadores afectades, els 
motius que han originat els expedients, els sectors d’activitat econòmica i els àmbits territorials on s’ha dut a 
terme la regulació d’ocupació. Les dades analitzades provenen del full estadístic que per a cada expedient de 
regulació d’ocupació acabat s’emplena en els Serveis Territorials o en la Direcció General de Relacions Laborals 
i Qualitat en el Treball del Departament d’Empresa i Ocupació, i es refereixen als expedients resolts en primera 
instància (no s’inclou la informació dels expedients resolts per recurs). Aquestes dades no inclouen els expe-
dients de regulació d’ocupació resolts per la Direcció General de Treball del Ministeri de Treball i Immigració. 

L’any 2010 han canviat diferents conceptes relacionats amb aquests expedients. Pel que fa al tipus d’expedi-
ent (pactat/no pactat), fins a l’any 2009 els expedients autoritzats presentats pels treballadors i els expedients 
de força major es classificaven com a pactats; a partir de l’any 2010 es classifiquen com a no pactats, ja que 
per a aquests expedients aquesta informació no és procedent. Pel que fa als efectes de l’expedient autoritzat 
(suspensió o extinció de les relacions laborals o reducció de jornada de treball), a partir del Reial decret llei 
10/2010, de 16 de juny, convalidat per la Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la 
reforma del mercat de treball, queden afectats els conceptes de suspensió de les relacions laborals i reducció 
de jornada de treball, en modificar l’article 47 de l’Estatut dels treballadors. La norma estableix que s’entendrà 
per reducció de jornada la disminució temporal entre el 10% i el 70% de la jornada de treball computada sobre 
la base d’una jornada diària, setmanal, mensual o anual; a sensu contrari tenen la consideració de suspensió 
de les relacions laborals les que comporten la suspensió de l’activitat de la totalitat de la jornada ordinària de 
dies complets consecutius. Per tant, a partir de l’entrada en vigor de la norma (18 de juny de 2010) es classi-
fiquen com a reducció de jornada tots els expedients que autoritzen dies complets no successius. 

Aquest any s’han tramitat 3.169 expedients, que han afectat 61.419 persones treballadores. Dels expedi-
ents tramitats, l’autoritat laboral n’ha autoritzat 2.952, que han afectat 58.261 persones. Respecte de l’any 
anterior hi ha hagut un descens del 18,8% del nombre d’expedients i del 55,6% del nombre de persones 
afectades. Tot i el descens que s’ha produït enguany, si ho comparem amb els anys precedents, les dades 
són elevades, tal com mostra el gràfic següent:

GRÀFIC III-35. Expedients de regulació d’ocupació autoritzats i persones treballadores afectades. Catalunya, 
2006-2010

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

Unitats: nombre d’expedients autoritzats.
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 
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Dels 2.952 expedients que ha autoritzat l’autoritat laboral, el 95% han estat pactats entre les parts i en el 
5% restant no hi ha hagut pacte.

Tal com s’ha comentat anteriorment, ha canviat el concepte per considerar un expedient de reducció de jor-
nada o de suspensió de contracte, per la qual cosa no es compararà amb els dels anys anteriors. Però sí que 
es poden comparar els expedients autoritzats d’extinció de contractes que, respecte de l’any anterior, han 
tingut un descens total del 31,4%. Els expedients pactats han tingut un descens del 35,5%, mentre que 
els expedients no pactats han augmentat el 20,9%. Les persones afectades per extinció de contracte dels 
expedients autoritzats pactats han sofert un descens del 30,1%, i en els expedients autoritzats no pactats 
el descens de les persones afectades ha estat del 39,9%.

En la taula següent es mostra el nombre d’expedients i el nombre de persones afectades en els expedients 
autoritzats per l’autoritat laboral, distingint entre els expedients que han estat pactats i els que no ho han 
estat, i tenint en compte els efectes dels expedients, si hi ha hagut extinció de contracte, reducció de jor-
nada o bé suspensió de contracte.

TAULA III-46. Nombre d’expedients i persones afectades segons els efectes i el tipus d’expedient. Catalunya, 2010

 
Pactats

Total Extinció de contracte Reducció de jornada Suspensió de contracte
Expedients 2.805 358 1.037 1.410

Treballadors afectats 55.223 9.099 21.502 24.622

Homes 41.922 6.586 16.107 19.229

Dones 13.301 2.513 5.395 5.393

 
No Pactats

Total Extinció de contracte Reducció de jornada Suspensió de contracte
Expedients 147 52 29 66

Treballadors afectats 3.038 842 226 1.970

Homes 2.458 635 156 1.667

Dones 580 207 70 303

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

Com es pot comprovar a través de les dades reflectides en la taula anterior, el major nombre d’expedients 
autoritzats són els de suspensió de contracte. En els expedients pactats han estat el 50,3% i han afectat 
el 44,6% de les persones; en els expedients no pactats han estat el 44,9% i han afectat el 64,8% de les 
persones. En els expedients pactats, després dels de suspensió de contracte, els expedients que tenen més 
pes són els de reducció de jornada, amb el 37%, i afecten el 38,9% de les persones; i els d’extinció de 
contractes tenen un pes del 12,8% i afecten el 16,5% de les persones. En canvi, en els expedients no pac-
tats, després dels de suspensió de contracte, els que tenen més pes són els d’extinció de contracte, amb el 
35,4% i afecten el 27,7% de les persones, i els de reducció de jornada tenen un pes del 19,7% i afecten el 
7,4% de les persones. Pel que fa al gènere de les persones treballadores afectades per aquests expedients, 
el 76,2% són homes i el 23,8% són dones.

Segons els motius al·legats en els expedients de regulació d’ocupació autoritzats, i tenint en compte el 
nombre de persones afectades, en el 47,7% dels casos s’ha al·legat aplicació de mesures econòmiques, en 
el 37,5% dels casos les causes al·legades són de producció, en l’11,8% dels casos s’han al·legat causes 
d’organització, en el 2,5% dels casos les causes al·legades són tècniques i/o tecnològiques, i en el 0,6% 
dels casos s’al·leguen causes de força major. 

Si es compara amb l’any anterior, les persones afectades pels expedients de regulació d’ocupació autorit-
zats, segons els motius al·legats, ens trobem que el nombre de treballadors afectats quan s’al·leguen causes 
econòmiques han augmentat moderadament (4,4%) i l’augment ha estat més considerable quan s’al·leguen 
causes d’organització (50,7%) o causes tècniques (171,1%). Aquest any no s’ha presentat cap expedient 
al·legant manca de productivitat, fallida o suspensió de pagaments, problemes de tresoreria o finançament, 
o restricció de la demanda o consum; aquestes causes, l’any passat, van suposar el 4,8% de les persones 
afectades.
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Pel que fa als sectors d’activitat econòmica, el 66,5% de les persones afectades pels expedients autoritzats 
pertanyen al sector industrial, el 23,7% al sector dels serveis, el 8,5% al sector de la construcció i l’1,3% 
al sector agrari.

En la taula següent es detalla el nombre de persones afectades per expedients de regulació d’ocupació 
autoritzats segons el sector d’activitat i la mesura aplicada. També s’hi reflecteix el percentatge de dones 
afectades.

TAULA III-47. Nombre de persones afectades i percentatge de dones afectades per expedients de regulació d’ocu-
pació autoritzats segons l’efecte, per sector d’activitat econòmica

 
Efectes

Suspensió de contracte Reducció de jornada Extinció de contracte
Sector econòmic Total % Dones Total % Dones Total % Dones
Agricultura 717 4,9 21 19,0 42 28,6

Indústria 17.771 21,3 15.683 23,1 5.313 29,1

Construcció 2.270 10,0 1.183 15,0 1.476 9,7

Serveis 5.834 28,2 4.841 34,5 3.110 32,8

Total 26.592 21,4 21.728 25,2 9.941 27,4

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

En el sector de l’agricultura, ha estat la pesca i l’aqüicultura on hi ha hagut més persones afectades per 
aquests expedients (687 persones). En el sector industrial, on hi ha hagut més persones afectades ha estat 
en la divisió econòmica de fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (13.651 persones) i en 
la de fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips (4.168 persones). En la construcció, 
on hi ha hagut més persones afectades ha estat en la divisió econòmica d’activitats especialitzades de cons-
trucció (2.782 persones). En el sector serveis, on hi ha hagut més persones afectades ha estat en la divisió 
econòmica de comerç a l’engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes (2.965 
persones), seguit de l’emmagatzematge i afins al transport (2.421 persones).

Pel que fa a l’àmbit territorial al qual pertanyen les persones afectades pels expedients de regulació d’ocu-
pació autoritzats, el 85,2% pertanyen a la província de Barcelona, el 6,1% a Tarragona, el 5,8% a Girona i 
el 2,9 % a Lleida.

4.4.2 • EMPRESES SOTMESES AL PROCEDIMENT CONCURSAL

Segons les dades facilitades per l’INE,147 durant l’any 2010 hi ha hagut 1.161 empreses sotmeses al proce-
diment concursal a Catalunya i 4.845 al conjunt d’Espanya. Aquestes dades suposen un canvi de tendència 
significatiu respecte dels anys anteriors, en què s’observava un increment interanual de les empreses sotme-
ses al procediment concursal, tant en el cas estatal com de Catalunya. Així doncs, enguany es constata un 
decrement del 2,8% de les empreses sotmeses al procediment concursal a Espanya i del 5,8% a Catalunya.

Segons l’anàlisi de les empreses concursades a Catalunya per naturalesa jurídica, la majoria, el 73,2%, són 
societats de responsabilitat limitada, de la mateixa manera que els anys anteriors. El 21,6% són societats 
anònimes i el 4,2% són persones físiques amb activitat empresarial. Hi ha 192 persones físiques sense ac-
tivitat empresarial que han estat sotmeses al procediment concursal. Respecte de l’any anterior, es constata 
un decrement moderat en totes les formes jurídiques (entre el 12,5% en el cas de les persones físiques amb 
activitat i el 4,8% en el cas de les societats de responsabilitat limitada).

Amb referència a l’activitat econòmica principal de l’empresa, cal destacar les empreses de la construcció 
(336 empreses concursades), seguint la tendència dels anys anteriors. D’aquestes empreses, 206 tenen 
com a activitat principal l’edificació i la promoció immobiliària. D’altra banda, 170 empreses concursades 

	 147	•	 Les	dades	emprades	per	a	la	realització	d’aquest	apartat	són	amb	data	d’actualització	de	8	de	febrer	de	2011.	Per	tal	de	dur	
a	terme	la	comparació	amb	l’any	2009,	s’han	agafat	les	dades	actualitzades	en	data	8	de	febrer	de	2010.
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tenen com a activitat principal el comerç a l’engròs i 259 empreses pertanyen al sector industrial. D’aques-
tes darreres, 102 tenen com a activitat principal els béns intermedis; 87, els béns de capital; 50, els béns 
de consum, i 20, els béns de consum duradors. Hi ha 55 empreses que es dediquen principalment a les 
activitats professionals; 52 empreses, al transport i emmagatzematge; 39 empreses, a activitats immobilià-
ries financeres i d’assegurances; 34 empreses, a activitats administratives i serveis auxiliars; 32 empreses, a 
l’hostaleria, i 27 empreses, a la informació i comunicacions. Per acabar, hi ha 39 empreses que tenen com 
a activitat principal la resta de serveis i 83 empreses sense classificar.

En comparació amb l’any 2009, les empreses concursades que pertanyen al sector industrial han disminuït 
el 24,5%. En canvi, s’ha produït un increment del 77,7% en el cas de les empreses concursades l’activitat 
principal de les quals és el turisme.

Pel que fa a la grandària de les empreses, 431 empreses, és a dir, el 37,1% de les empreses concursades a 
Catalunya, tenen fins a 5 persones assalariades. D’aquestes, el 41,3% tenen una o dues persones assalari-
ades. D’altra banda, 393 empreses tenen entre 6 i 19 persones assalariades; 172 empreses en tenen entre 
20 i 49; 51 empreses en tenen entre 50 i 99, i 31 empreses en tenen més de 100. El nombre de persones 
assalariades de les 83 empreses restants no s’han classificat.

Si s’analitzen les empreses concursades per volum de negoci, es constata que en 695 empreses, és a dir, 
en el 59,9% de les empreses concursades, el volum de negoci és de menys de dos milions d’euros. En 235 
empreses el volum de negoci és de 2 a 5 milions; en 79 empreses, de 5 a 10 milions, i en 69 empreses, de 
més de 10 milions. Les 83 empreses restants no estan classificades per volum de negoci. 

5 • PREVENCIÓ DE RISCOS, SINISTRALITAT I MALALTIES PROFESSIONALS

5.1 • NOVETATS NORMATIVES

Àmbit europeu

Enguany, s’ha aprovat la Directiva 2010/32/UE del Consell,148 la qual aplica l’Acord marc per a la prevenció 
de riscos en el sector hospitalari i, en concret, en relació amb els instruments tallants i punxants. Aquesta 
té l’objecte d’assolir un centre de treball segur, prevenir les ferides causades tant a persones treballadores 
com a pacients, i establir un enfocament integrat pel qual es defineixin polítiques d’avaluació de riscos, 
prevenció de riscos, formació, informació, sensibilització i supervisió.

Àmbit estatal

Cal entendre i contextualitzar la normativa en matèria de seguretat i salut laboral en el marc de l’Estratègia 
de seguretat i salut en el treball 2007-2012,149 la qual es pot definir com l’instrument per establir les línies 
generals de les polítiques de prevenció de riscos laborals a curt, mitjà i llarg termini, així com per dotar 
de coherència i racionalitat les actuacions desenvolupades pels actors rellevants en la prevenció de riscos 
laborals. Els objectius principals d’aquesta Estratègia es basen en la reducció de la sinistralitat laboral i la 
millora contínua dels nivells de seguretat i salut en el treball.

Enguany es pot dividir la normativa aprovada a escala estatal en tres grups, interrelacionats entre si. En pri-
mer lloc, la normativa referent a les mútues d’accidents de treball i Seguretat Social; en segon lloc, la que 
afecta la regulació en matèria de prevenció de riscos laborals, i, finalment, la normativa destinada a millorar 
la prevenció de riscos a les empreses.

	148	•	 DOUE	L134,	d’1.06.2010.
	149	•	 Citada	a	la	Memòria	socioeconòmica	i	laboral	de	l’any	2007.
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Pel que fa al primer grup, s’ha aprovat el Reial decret 38/2010,150 pel qual es modifica el Reglament sobre 
col·laboració de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.151 Les 
modificacions que regula aquest Reial decret s’orienten, fonamentalment, en tres direccions. En primer 
lloc, es modifiquen alguns dels mecanismes de control sobre les mútues per part del Ministeri de Treball, 
amb la finalitat d’agilitzar i facilitar la gestió de les mútues. En aquesta línia, també s’introdueixen mesures 
relatives al reforçament dels mecanismes de control, les incompatibilitats i la separació de l’activitat de les 
mútues com a entitats col·laboradores de la Seguretat Social i com a serveis de prevenció aliens. En segon 
lloc, es regulen per primera vegada les modalitats de col·laboració i cooperació entre mútues mitjançant 
la creació d’entitats i centres mancomunats, amb la finalitat d’obtenir més eficàcia i racionalització en la 
utilització dels recursos gestionats per les mútues. Finalment, s’amplia transitòriament (d’un a tres anys) el 
termini durant el qual una empresa ha de romandre associada a una mateixa mútua mitjançant els convenis 
d’associació i els documents d’adhesió.152 

També s’han aprovat els criteris que, en la seva funció de col·laboració amb la Seguretat Social, han de 
seguir les mútues en la gestió dels serveis de tresoreria contractats amb entitats financeres.153 En aquest 
sentit, s’estableix que els contractes signats per les mútues amb institucions financeres destinats a situar 
fons de la Seguretat Social tenen el caràcter de contractes privats segons la Llei de contractes del sector 
públic i se’n regula el funcionament. 

D’altra banda, cal assenyalar l’aprovació dels criteris i prioritats a aplicar per les mútues en la planificació 
de les seves activitats preventives per a l’any 2010,154 els quals estan orientats a objectius com són la infor-
mació i sensibilització dels agents implicats, l’estudi i l’anàlisi de la situació i de les causes de sinistralitat 
i la col·laboració amb l’Administració de la Seguretat Social en el manteniment del sistema d’informació, 
notificació i registre de les malalties professionals i en el desenvolupament de programes d’avaluació i posa-
da al dia de la llista d’aquestes malalties. 

Quant a la normativa en matèria de prevenció de riscos, s’ha aprovat el Reial decret 67/2010,155 el qual 
trasllada a l’àmbit de l’Administració general de l’Estat les modificacions que s’han produït en la normativa 
general de prevenció de riscos laborals. Així doncs, el Reial decret adapta a l’Administració la Llei 31/1995, 
de prevenció de riscos laborals156 i les seves normes de desenvolupament, així com el Reial decret 39/1997, 
pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.157 Aquesta adaptació parteix de la integració de 
la prevenció en el conjunt de les activitats i decisions de l’Administració i la potenciació dels seus recursos 
propis, així com l’adequació del seu contingut a les peculiaritats organitzatives i de participació del personal 
al seu servei. En aquest sentit, regula aspectes com ara els drets de participació i representació, l’organit-
zació dels recursos necessaris per al desenvolupament d’activitats preventives, la definició de funcions i 
nivells de qualificació del personal que les dugui a terme i l’establiment d’instruments de control adequats 
que substitueixin les obligacions en matèria d’auditories, atès que aquestes no són d’aplicació a les admi-
nistracions públiques.

	 150	•	 BOE	núm.	14,	de	16.01.2010.
	 151	•	 Aprovat	pel	Reial	decret	1993/1995,	de	7	de	desembre	(BOE	núm.	296,	de	12.12.1995).
	 152	•	 Aquesta	ampliació	és	per	una	sola	vegada	 i	afecta	 tant	els	convenis	que	se	subscriguin	a	partir	de	 l’entrada	en	vigor	del	

Reial	decret	38/2010,	com	els	que	ja	siguin	vigents	en	aquesta	data.	Mitjançant	l’Ofici	de	4	de	febrer,	la	Direcció	General	
d’ordenació	de	la	Seguretat	Social	aclareix	que	el	termini	de	vigència	de	tots	els	convenis	subscrits	amb	les	mútues,	exis
tents	a	l’entrada	en	vigor	del	Reial	decret	38/2010,	s’entén	ampliat	automàticament	fins	als	tres	anys,	amb	independència	
que	aquests	convenis	hagin	estat	denunciats	o	que	s’estigui	tramitant	un	canvi	de	mútua.	Aquesta	ampliació,	tal	com	s’ha	
esmentat	anteriorment,	serà	per	una	vegada,	per	la	qual	cosa	els	convenis	formalitzats	per	les	empreses	a	les	quals	ja	s’hagi	
aplicat	l’ampliació	de	tres	anys	tornaran	a	tenir	una	durada	d’un	any.

	 153	•	 Ordre	TIN/866/2010,	de	5	d’abril,	per	la	qual	es	regulen	els	criteris	que,	en	la	seva	funció	de	col·laboració	amb	la	Seguretat	
Social,	han	de	seguir	les	mútues	d’accidents	de	treball	i	malalties	professionals	de	la	Seguretat	Social	i	les	seves	entitats	i	cen
tres	mancomunats,	en	la	gestió	dels	serveis	de	tresoreria	contractats	amb	entitats	financeres	(BOE	núm.	86,	de	09.04.2010).

	 154	•	 Resolució	de	9	de	juny	de	2010,	de	la	Secretaria	d’Estat	de	la	Seguretat	Social,	per	la	qual	s’estableixen	els	criteris	i	prioritats	
a	aplicar	per	les	mútues	d’accidents	de	treball	i	malalties	professionals	de	la	Seguretat	Social	en	la	planificació	de	les	seves	
activitats	preventives	per	a	l’any	2010,	en	desenvolupament	d’allò	disposat	a	l’Ordre	TAS/3623/2006,	de	28	de	novembre,	
per	la	qual	es	regulen	les	activitats	preventives	en	l’àmbit	de	la	Seguretat	Social	i	el	finançament	per	a	la	prevenció	de	riscos	
laborals	(BOE	núm.	149,	de	19.06.2010).

	 155	•	 BOE	núm.	36,	de	10.02.2010.
	 156	•	 BOE	núm.	269,	de	10.11.1995.
	 157	•	 BOE	núm.	27,	de	31.01.1997.
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Amb la finalitat d’adaptar l’ordenament jurídic als objectius que fixa l’Estratègia espanyola de seguretat i 
salut en el treball per al període 2007-2012, s’ha aprovat el Reial decret 337/2010.158 Gairebé tot el con-
tingut d’aquest està destinat a modificar el Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial decret 
39/1997.159 No obstant això, també inclou algunes modificacions puntuals en el Reial decret 1109/2007, 
pel qual es desenvolupa la Llei reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, sobre el 
llibre de subcontractació i el còmput de socis treballadors de les cooperatives de treball associat,160 i en 
el Reial decret 16271997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de 
construcció.161

Els aspectes modificats del Reglament dels serveis de prevenció, tenen dos objectius. En primer lloc, faci-
litar a les empreses, especialment a les petites i mitjanes, l’acompliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals i, en segon lloc, potenciar la millora de la qualitat i eficàcia dels sistemes de prevenció, amb 
especial atenció a les entitats especialitzades que actuen com a serveis de prevenció. Per tal d’assolir el pri-
mer objectiu, es pretén simplificar la gestió de la prevenció. Així doncs, es permet que les empreses de fins a 
cinquanta treballadors que no desenvolupin activitats especialment perilloses162 puguin realitzar de manera 
simplificada el pla de prevenció, l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. Endemés, es 
preveu que les empreses estiguin exemptes de sotmetre el seu sistema de prevenció al control d’una audito-
ria, sempre que remetin a l’autoritat laboral una notificació sobre la concurrència de les condicions que no 
fan necessària l’auditoria. Pel que fa a les entitats especialitzades que actuen com a serveis de prevenció, 
s’adequa el procediment d’acreditació d’aquestes en el sentit d’establir una acreditació única i definir millor 
tant els requisits i el procediment d’acreditació com el seus àmbits d’actuació. D’altra banda, s’afavoreix 
la millora de la qualitat del servei que presten els serveis de prevenció aliens, mitjançant una definició més 
completa del contingut dels concerts de l’activitat preventiva i la determinació de les bases dels recursos de 
què han de disposar aquests serveis. També es potencia la interdisciplinarietat dels serveis de prevenció, en 
el sentit que hauran de disposar de les quatre especialitats fixades pel Reglament de serveis de prevenció 
per a la seva acreditació. Finalment, es defineixen i es clarifiquen els requisits dels serveis de prevenció 
mancomunats i es millora el tractament de la informació de les entitats especialitzades. 

Les modificacions referents a l’acreditació d’entitats especialitzades que actuen com a serveis de prevenció, 
esmentades en el paràgraf anterior, exigeixen una nova regulació d’aquestes, la qual es duu a terme mitjan-
çant l’Ordre TIN/2504/2010, per la qual es desenvolupa el Reglament de serveis de prevenció.163

Pel que fa al Reial decret 1109/2007, s’hi indiquen els criteris per al còmput de treballadors de les coope-
ratives de treball associat i s’hi estableix l’obligació d’anotar al llibre de subcontractació la persona respon-
sable de la coordinació de seguretat i salut de l’obra.

Finalment, quant al Reial decret 1627/1997, s’hi estableix que la comunicació d’obertura del centre de 
treball correspon només als empresaris que tinguin la consideració de contractistes. També es refonen en un 
de sol els tràmits d’avís previ i obertura del centre.

	158	•	 Reial	decret	337/2010,	de	19	de	març,	pel	qual	es	modifiquen	el	Reial	decret	39/1997,	de	17	de	gener,	pel	qual	s’aprova	el	
Reglament	dels	serveis	de	prevenció;	el	Reial	decret	1109/2007,	de	24	d’agost,	pel	qual	es	desenvolupa	la	Llei	32/2006,	de	
18	d’octubre,	reguladora	de	la	subcontractació	en	el	sector	de	la	construcció,	i	el	Reial	decret	1627/1997,	de	24	d’octubre,	
pel	qual	s’estableixen	disposicions	mínimes	de	seguretat	i	salut	en	obres	de	construcció	(BOE	núm.	71,	de	23.03.2010).

	159	•	 BOE	núm.	27,	de	31.01.1997.
	160	•	 BOE	núm.	204,	de	25.08.1997.
	161	•	 BOE	núm.	256,	de	25.10.1997.
	162	•	 Segons	l’annex	1	del	Reglament	dels	serveis	de	prevenció.
	163	•	 Ordre	TIN/2504/2010,	de	20	de	setembre,	per	 la	qual	es	desenvolupa	el	Reial	decret	39/1997,	de	17	de	gener,	pel	qual	

s’aprova	el	Reglament	dels	serveis	de	prevenció,	en	allò	referit	a	l’acreditació	de	les	entitats	especialitzades	com	a	serveis	de	
prevenció,	memòria	d’activitats	preventives	i	autorització	per	a	realitzar	l’activitat	d’auditoria	del	sistema	de	prevenció	a	les	
empreses	(BOE	núm.	235,	de	28.09.2010).	Aquesta	Ordre	deroga	l’Ordre	del	Ministeri	de	Treball	i	Afers	Socials,	de	27	de	
juny	de	1997,	per	la	qual	s’aprova	el	Reglament	dels	serveis	de	prevenció,	en	relació	amb	les	condicions	d’acreditació	de	les	
entitats	especialitzades	com	a	serveis	de	prevenció	aliens	a	les	empreses,	d’autorització	de	les	persones	o	entitats	especia
litzades	que	pretenguin	desenvolupar	l’activitat	d’auditoria	del	sistema	de	prevenció	de	les	empreses	i	d’autorització	de	les	
entitats	públiques	o	privades	per	a	desenvolupar	i	certificar	activitats	formatives	en	matèria	de	prevenció	de	riscos	laborals	
(BOE	núm.	159,	de	04.07.1997).
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En el tercer grup de normes, de millora de la prevenció de riscos a les empreses, s’ha aprovat el Reial decret 
pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció de cotitzacions per contingències professionals 
a les empreses que hagin contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral,164 
així com l’Ordre per la qual es desenvolupa aquest Reial decret.165 El Reial decret, en compliment de la Llei 
general de la Seguretat Social166 i de l’Estratègia de seguretat i salut en el treball 2007-2012, regula l’esta-
bliment d’un sistema d’incentius que consisteix en reduccions sobre les quotes satisfetes per contingències 
professionals per a les empreses que hagin contribuït de manera eficaç, amb inversions quantificables en 
prevenció de riscos laborals, a la reducció de la sinistralitat laboral, i que hagin dut a terme actuacions efec-
tives en la prevenció dels accidents de treball i les malalties professionals. La norma estableix els requisits 
que han de reunir les empreses beneficiàries, els quals hauran d’acreditar-se en un període d’observació o 
referència (de quatre exercicis, com a màxim, consecutius i immediatament anteriors a la presentació de la 
sol·licitud). Entre aquests requisits, es troba el fet d’haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període 
de referència amb un volum total de quotes per contingències professionals superior a 5.000 euros, o bé 
250 euros si es tracta de petites empreses. El finançament d’aquest sistema d’incentius correspon al Fons 
de prevenció i rehabilitació, constituït amb el 80% de l’excés d’excedents de la gestió de les mútues. El 
Reial decret remet dos aspectes a disposicions de desplegament posteriors, els quals són regulats per l’Ordre 
TIN/1448/2010.167 En primer lloc, el disseny i contingut del fitxer informàtic a través del qual les entitats 
gestores o mútues han de remetre a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social l’informe/pro-
posta no vinculant, el qual es prendrà com a base de cara a la concessió o denegació de l’incentiu sol·licitat 
per les empreses. En segon lloc, els valors límit per a l’exercici 2009 dels índexs de sinistralitat general i 
de sinistralitat extrema que cal tenir en compte per al càlcul de l’incentiu aplicable, així com el volum de 
cotització per contingències professionals a assolir durant el període d’observació.

Àmbit autonòmic

Enguany s’han aprovat una llei i dos decrets, els quals han estat objecte de dictamen per part del CTESC.

En primer lloc, cal tenir en compte que s’ha produït el traspàs de funcions i serveis a la Generalitat de Ca-
talunya en matèria de funció pública inspectora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social,168 en virtut 
de les competències atribuïdes per l’Estatut d’autonomia de l’any 2006. En aquest sentit, i amb l’objectiu 
de crear un model d’organització propi per a Catalunya, congruent amb les característiques de la funció 
inspectora, s’ha aprovat la Llei 11/2010, de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball.169 Pel que fa a 
la seguretat i salut en el treball, a través de la creació de l’Agència s’unifiquen les funcions d’inspecció de 
les normes de seguretat i salut laboral i les funcions d’assistència i suport tècnic a la Inspecció de Treball 
en aquest àmbit, i s’integren dins de l’estructura organitzativa d’aquesta Agència els serveis d’inspecció de 
treball i una part dels serveis tècnics del departament competent en matèria de treball.170 D’altra banda, la 
Llei crea el cos de subinspectors de seguretat i salut en el treball, amb la funció de dur a terme la vigilància 
i el control de les normes de seguretat i salut en el treball. També se’ls atribueix la funció de comprovar 
si els accidents de treball i les malalties professionals s’han produït per manca de mesures preventives i 
d’oferir informació i suport a les empreses i a les persones treballadores, per tal de facilitar l’acompliment 

	 164	•	 Reial	decret	404/2010,	de	31	de	març,	pel	qual	es	 regula	 l’establiment	d’un	sistema	de	reducció	de	 les	cotitzacions	per	
contingències	professionals	a	les	empreses	que	hagin	contribuït	especialment	a	la	disminució	i	prevenció	de	la	sinistralitat	
laboral	(BOE	núm.	79,	d’1.04.2010).

	 165	•	 Ordre	TIN/1448/2010,	de	2	de	juny,	per	la	qual	es	desenvolupa	el	Reial	decret	404/2010,	de	31	de	març,	pel	qual	es	regula	
l’establiment	d’un	sistema	de	reducció	de	les	cotitzacions	per	contingències	professionals	a	les	empreses	que	hagin	contri
buït	especialment	a	la	disminució	i	prevenció	de	la	sinistralitat	laboral	(BOE	núm.	136,	de	04.06.2010).

	 166	•	 Articles	73	i	108	del	Text	refós	de	la	Llei	general	de	la	Seguretat	Social	(BOE	núm.	154,	de	29.06.1994).
	 167	•	 BOE	núm.	136,	de	04.06.2010.
	 168	•	 Reial	decret	206/2010,	de	26	de	febrer,	sobre	traspàs	de	funcions	i	serveis	a	la	Generalitat	de	Catalunya	en	matèria	de	funció	

pública	inspectora	de	la	Inspecció	de	Treball	i	Seguretat	Social	(DOGC	núm.	5577,	d’1.03.2010),	i	Decret	20/2010,	d’1	de	
març,	pel	qual	s’assignen	al	Departament	d’Empresa	i	Ocupació	les	funcions	i	els	serveis	traspassats	a	la	Generalitat	de	Cata
lunya	en	matèria	de	funció	pública	inspectora	de	la	Inspecció	de	Treball	i	Seguretat	Social	(DOGC	núm.	5578,	de	02.03.2010).

	 169	•	 DOGC	núm.	5638,	de	28.05.2010.
	 170	•	 Anteriorment,	les	funcions	d’inspecció	i	les	d’assistència	tècnica	estaven	separades.	Així	doncs,	els	serveis	tècnics	de	segu

retat	i	salut	donaven	suport	tècnic	a	la	Inspecció	de	Treball	i,	a	partir	del	2006,	a	través	de	la	creació	de	la	figura	de	tècnic	
habilitat,	se’ls	encomanaren	funcions	de	vigilància	i	control	de	les	condicions	de	seguretat	i	salut,	cosa	que,	fins	aleshores,	
havia	dut	a	terme	la	Inspecció	de	Treball	i	Seguretat	Social.
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de la normativa vigent. La Llei estableix que els subinspectors poden fer requeriments a les empreses perquè 
adoptin les mesures preventives necessàries, aixecar actes d’infracció i proposar sancions, així com ordenar 
la paralització o prohibició de determinades tasques que suposin un risc greu i imminent per a la salut de 
les persones treballadores. L’adopció d’aquestes mesures per part dels subinspectors està subjecta al visat i 
la ratificació posterior per part de l’inspector de treball i seguretat social del qual depenguin. La Llei delega 
a la normativa de desplegament l’establiment dels sistemes de selecció, requisits i condicions per a l’ingrés 
al cos de subinspectors de seguretat i salut en el treball de la Generalitat.171

En el context del traspàs de competències, esmentat en el paràgraf anterior, es fa públic el Consorci de 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya,172 com a mecanisme de cooperació bilateral entre 
l’Estat i la Generalitat de Catalunya, i, posteriorment, s’aproven els seus estatuts.173 L’objectiu del Consorci 
és garantir la prestació coordinada del servei públic d’inspecció, amb recursos compartits, una oficina uni-
ficada i una gestió, serveis administratius i d’atenció ciutadana comuns. Una vegada constituït el consorci, 
es regula l’estructura territorial que adoptarà el servei d’inspecció de treball de Catalunya fins que no es 
desenvolupi l’estructura de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball i es desplegui el model d’organit-
zació territorial definitiu.174

Dictamen 4/2009, sobre l’Avantprojecte de llei de l’Agència Catalana de la Inspecció de Treball

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest Dictamen en la sessió extra-
ordinària del dia 23 de febrer de 2009.

El Dictamen conté cinc observacions generals i vint a l’articulat. També s’adjunten dos vots particulars, un de 
Foment i un de Pimec.

En el Dictamen es valora adient i necessària la iniciativa de crear l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball 
com a eina per donar resposta a la necessitat de compatibilitzar l’exercici efectiu, per part de la Generalitat 
de Catalunya, de les seves competències sobre la funció inspectora, i la necessitat d’articular mecanismes de 
col·laboració i coordinació institucional amb l’Administració general de l’Estat i les administracions autonò-
miques, i amb una clara pretensió d’evitar disfuncions, les duplicitats d’inspecció i possibles efectes d’una 
fractura del servei de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Tot i això, es considera que la norma hauria 
d’explicitar el marc de col·laboració i coordinació institucional amb el Ministeri de Treball i Immigració i la 
resta de comunitats autònomes.

Es posa de manifest que, en l’elaboració de les normes de desenvolupament d’aquesta Llei, s’hauria de 
disposar de la participació i consulta de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de 
Catalunya.

Es considera que els informes anuals que ha de publicar l’Agència s’haurien de tramitar amb caràcter previ al 
Consell de Relacions Laborals de Catalunya, que és l’òrgan de participació institucional.

Pel que fa al cos de subinspecció de seguretat i salut en el treball, es considera que s’hauria d’explicitar amb 
més detall el procés concret i les proves que es duran a terme en el procés de selecció i que hauran de superar 
els tècnics habilitats per accedir a la plaça de subinspecció de seguretat i salut en el Ttreball.

En el seu vot particular, Foment manifesta que l’Avantprojecte de llei s’hauria de limitar a desenvolupar estric-
tament l’objecte del traspàs de competències tenint en compte l’Acord Generalitat-Estat, és a dir, el traspàs de 

	171	•	 En	 aquest	 sentit,	 s’aprova	 la	 Resolució	 TRE/2749/2010,	 per	 la	 qual	 es	 disposa	 la	 publicació	 i	 l’exposició	 de	 l’Ordre	
TIN/2216/2010,	de	2	d’agost,	per	la	qual	es	convoca	el	procés	selectiu	per	a	l’ingrés,	pel	sistema	general	d’accés	lliure	i	accés	
pel	sistema	de	promoció	interna,	al	cos	de	subinspectors	d’ocupació	i	seguretat	social	(DOGC	núm.	5697,	de	20.08.2010).

	172	•	 Resolució	TRE/1465/2010,	de	4	d’abril,	per	 la	qual	es	 fa	públic	el	Conveni	de	col·laboració	entre	el	Ministeri	de	Treball	 i	
Immigració	i	el	Departament	d’Empresa	i	Ocupació	de	la	Generalitat	de	Catalunya,	en	matèria	d’organització	i	funcionament	
de	la	Inspecció	de	Treball	i	Seguretat	Social	a	Catalunya	(DOGC	núm.	5626,	d’11.05.2010).

	173	•	 Acord	GOV/76/2010,	de	27	d’abril,	de	constitució	del	Consorci	de	 la	 Inspecció	de	Treball	 i	Seguretat	Social	de	Catalunya	
(DOGC	núm.	5624,	de	07.05.2010).

	174	•	 Decret	 86/2010,	 de	29	de	 juny,	 d’organització	 territorial	 de	 la	 Inspecció	de	Treball	 de	Catalunya	 (DOGC	núm.	5664,	 de	
06.07.2010).
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la inspecció de treball, dels mitjans personals i materials i dels recursos corresponents. I sembla evident que 
l’Avantprojecte de llei no compleix amb aquestes previsions en crear un nou cos de subinspecció de seguretat 
i salut en el treball.

Pimec considera, en el seu vot particular, que la regulació de la disposició addicional cinquena, pel que fa a 
la creació d’un cos de subinspecció de seguretat i salut, per ser viable requeriria una modificació de la Llei 
42/1997, atès que la regulació estatutària dels cossos que realitzen la funció inspectora correspon, de confor-
mitat amb la normativa d’aplicació, a l’Estat.

La norma aprovada incorpora el 40% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC.

En segon lloc, s’ha aprovat el Decret 82/2010, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a 
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures,175 el qual ha estat objecte de 
dictamen per part del CTESC. Aquest Decret desplega els preceptes relatius a l’autoprotecció recollits a la 
Llei 4/1997,176 de protecció civil de Catalunya, i té per objecte regular les actuacions destinades a assegurar 
l’aplicació de mesures d’autoprotecció a les empreses i, en general, a les entitats i els organismes que fan 
activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o calamitat pública, i també 
als centres, les instal·lacions i les seves dependències (públiques i privades) que poden resultar afectats de 
manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter. En aquest sentit, el Decret determina el catàleg 
d’activitats de risc, des del punt de vista de la protecció civil; estableix el contingut mínim dels plans d’au-
toprotecció de les activitats incloses al catàleg; estableix el procediment per valorar tècnicament les condici-
ons d’autoprotecció de l’establiment o centre i el manteniment d’aquestes a través d’un control periòdic per 
part de l’administració competent, i regula els mecanismes organitzatius i mitjans d’aplicació dels quals han 
de disposar les activitats incloses a l’àmbit d’aplicació del Decret. El Decret també estableix els sistemes de 
coordinació entre aquestes activitats i regula els sistemes de control per part de les administracions compe-
tents per validar els plans d’autoprotecció corresponents. En relació amb els plans d’autoprotecció, enguany 
s’ha aprovat l’Ordre sobre el procediment d’acreditació del personal tècnic competent per a l’elaboració de 
plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil.177 

Dictamen 8/2010, sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquests mesures

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 
18 de gener de 2010.

El Dictamen conté set observacions generals i vint-i-tres a l’articulat.

El CTESC planteja en diferents observacions que l’aplicació de la norma no hauria de generar duplicitats amb 
altres normatives ja existents; així, considera que l’existència de diferents normatives aplicables a les instal-
lacions i els establiments en matèria d’autoprotecció —com és la normativa d’accidents greus— no hauria de 
generar duplicitats en els procediments administratius. També posa de manifest que els simulacres s’haurien 
d’unificar amb els que es fan per a l’aplicació de la legislació d’accidents greus i que els plans d’autoprotecció 
de les empreses afectades per la normativa d’accidents greus haurien de ser facilitats pel registre competent 
a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per evitar tràmits redundants.

El CTESC creu que seria convenient distingir si els requeriments adreçats a empreses i instal·lacions tenen 
caràcter obligatori o voluntari en funció de les seves característiques i la seva perillositat potencial.

	 175	•	 DOGC	núm.	5665,	de	07.07.2010.
	 176	•	 El	nou	Avantprojecte	de	llei	de	protecció	civil	de	Catalunya	ha	estat	dictaminat	pel	CTESC	(Dictamen	22/2010)	i	es	troba	en	

tràmit	parlamentari.	L’objectiu	principal	d’aquest	és	adaptar	la	legislació	al	nou	marc	estatutari,	en	virtut	de	l’aprovació	de	
l’Estatut	d’autonomia	de	Catalunya	de	l’any	2006,	així	com	afegir	l’experiència	obtinguda	des	de	l’aprovació	de	la	Llei	4/1997,	
de	20	de	maig,	de	protecció	civil	de	Catalunya.

	 177	•	 Ordre	IRP/516/2010,	de	8	de	novembre,	sobre	el	procediment	d’acreditació	del	personal	tècnic	competent	per	a	l’elaboració	
de	plans	d’autoprotecció	en	l’àmbit	de	la	protecció	civil	(DOGC	núm.	5753,	d’11.11.2010).
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Es posa de manifest que podria ser d’interès la constitució d’un grup tècnic de treball format per represen-
tants del departament competent en matèria de protecció civil i dels sectors afectats, per analitzar l’aplicació 
d’aquest Projecte de decret.

En les observacions a l’articulat es recomana que es revisin algunes definicions que poden generar confusió 
en la seva aplicació i que s’unifiqui la terminologia emprada.

També es considera convenient que es concreti quina és l’experiència mínima requerida per al personal tècnic 
acreditat que no és personal tècnic de protecció civil i es posa de manifest que l’acreditació de competència 
professional del personal tècnic competent per a l’elaboració de plans d’autoprotecció s’hauria de fer tenint 
en compte les competències de l’Institut Català de Qualificacions Professionals.

El CTESC considera que el temps de resposta que es fixa per als serveis de bombers mancomunats, no superior 
a 5 minuts, pot ser de difícil compliment en determinats àmbits, per la qual cosa se’n recomana la revisió.

La norma estableix que el personal tècnic competent en l’elaboració del Pla ha de dur a terme la formació dels 
equips de primera intervenció. El CTESC considera que aquesta funció només s’ha de referir a la definició dels 
continguts de la formació i no a la seva impartició, que hauria de poder ser feta per la mateixa empresa o bé 
continguda en plans formatius.

La norma aprovada incorpora el 29,5% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen.

En tercer lloc, s’ha aprovat el Decret del registre de delegats i delegades de prevenció,178 el qual modifica el 
contingut del Decret 399/2004, que va crear el registre de delegats i delegades de prevenció i el de comitès 
de seguretat i salut laboral. El canvi més important és la supressió del registre dels comitès de seguretat 
i salut laboral, atès que, tal com es posa de manifest a l’exposició de motius del Decret, l’experiència ha 
demostrat la seva falta d’operativitat.

Dictamen 46/2010, sobre el Projecte de decret del registre de delegats i delegades de prevenció

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, per delegació del Ple, va aprovar 
aquest Dictamen en la sessió extraordinària del dia 2 de novembre de 2010.

El Dictamen conté quatre observacions generals i dotze a l’articulat.

El CTESC valora positivament la voluntat del Departament d’Empresa i Ocupació de reformar el procediment 
de registre dels delegats i delegades de prevenció i coincideix amb la necessitat d’aquesta reforma.

Durant els sis anys en què s’ha utilitzat el registre, tant l’Administració com els agents socials han detectat 
aspectes millorables en el sistema de comunicació d’elecció dels delegats i delegades de prevenció. Atès que 
la detecció d’aspectes millorables ha generat diverses actuacions i mesures, algunes de forma tàcita i unes 
altres mitjançant instruccions concretes, el CTESC considera que seria bo que s’incorporessin al nou Decret 
aquestes mesures que ja s’estan aplicant.

El CTESC valora positivament l’impuls que el Projecte de decret dóna a la tramitació electrònica i recomana 
que s’aposti decididament per la utilització de mitjans electrònics i, en aquest sentit, que s’estableixin les 
necessitats que cal cobrir i els terminis d’implementació.

El CTESC també considera que l’organització interna del registre no ha d’impossibilitar el dret que té la ciu-
tadania a utilitzar un registre territorial que no sigui el propi del centre de treball.

La norma aprovada incorpora el 35% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen.

	178	•	 Decret	171/2010,	de	16	de	novembre,	del	registre	de	delegats	i	delegades	de	prevenció	(DOGC	núm.	5764,	de	26.11.2010).
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Aquest any també s’han determinat les activitats preventives que han de desenvolupar les mútues d’ac-
cidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en el territori de Catalunya durant l’any 
2010.179 En aquest sentit, s’estableixen quatre programes prioritaris:

- Programa d’assistència a les petites i mitjanes empreses.

- Programa de visites i accions per promoure la reducció de la sinistralitat.

- Desenvolupament de programes d’actuació d’R+D+I en l’àmbit de Catalunya.

- Programes de formació, conscienciació i assistència tècnica per a la persona treballadora autònoma en 
l’àmbit de Catalunya.

D’altra banda, s’estableixen els sectors d’activitats d’actuació prioritària en empreses de 10 a 49 persones 
treballadores per presentar més risc d’accidents de treball, d’acord amb les dades d’accidentalitat laboral a 
Catalunya l’any 2009. Amb vista a l’acompliment dels programes i prioritats, s’estableix que les empreses 
han de presentar davant de la Subdirecció General de Seguretat i Salut els respectius plans d’activitats pre-
ventives que han de desenvolupar durant l’any 2010, així com la memòria i informació dels seus resultats.

Finalment, s’ha aprovat la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis.180 Aquesta Llei, a diferència de la regulació aplicable anteriorment a 
aquesta matèria,181 desvincula la seguretat en cas d’incendi del procediment estrictament ambiental. La 
nova regulació incrementa els mecanismes de control pel que fa a les condicions de seguretat en matèria 
d’incendis i atorga rellevància al fet de facilitar la tasca dels bombers en cas de foc.

5.2 • ACTUACIONS PER A LA PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS

Anualment es duen a terme diverses campanyes amb l’objectiu de promoure l’adopció de mesures preventi-
ves en el treball i consolidar la cultura de la prevenció de riscos en la societat. 

Enguany destaquen tres campanyes. En primer lloc, l’Agència Europea de Seguretat i Salut en el Treball 
(EU-OSHA) ha posat en marxa la campanya “Feines saludables 2010-2011”. Aquesta campanya es fo-
namenta en la importància del manteniment (d’instal·lacions, equips, maquinària i llocs de treball) per 
eliminar els perills en el lloc de treball i per oferir unes condicions de treball més segures i saludables a 
tot Europa.182 Les activitats previstes inclouen seminaris, conferències, exposicions, sessions de formació i, 
com a cada campanya, s’organitzen els guardons a les bones pràctiques en matèria de seguretat i salut, els 
quals reconeixen les empreses que han trobat vies innovadores de convertir el manteniment sistemàtic en un 
element rutinari de la gestió dels seus llocs de feina. També, l’Organització Internacional del Treball (OIT), 
amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball, el 28 d’abril, va endegar la campanya sota 
el lema “Riscos emergents i nous models de prevenció en un món del treball en transformació”, en què es 
destaca l’avenç tecnològic, els riscos emergents i els patrons canviants d’ocupació i de la mà d’obra, i per 
això la necessitat de nous enfocaments preventius que facin front a aquests nous reptes. D’altra banda, el 
Comitè d’Alts Responsables d’Inspeccions de Treball de la UE (CARIT) va acordar per a l’any 2010 la cam-
panya europea d’inspecció centrada en l’“Avaluació de riscos en l’ús de substàncies perilloses”. Aquesta 
campanya, amb una durada prevista fins al març del 2011, es proposa millorar l’harmonització en el compli-
ment de la legislació europea sobre l’ús d’aquestes substàncies en el lloc de treball, per contribuir a reduir 
les malalties professionals i els accidents de treball. Per això, cada estat membre ha de plantejar mesures 
en un o més sectors, i en el cas d’Espanya s’ha escollit el de la neteja industrial i en sec. A més, com que a 

	 179	•	 Ordre	TRE/328/2010,	de	31	de	maig,	per	la	qual	es	determinen	les	activitats	preventives	que	han	de	desenvolupar	les	mútues	
d’accidents	de	treball	i	malalties	professionals	de	la	Seguretat	Social	a	Catalunya	durant	l’any	2010	(DOGC	núm.	5649,	de	
14.06.2010).

	 180	•	 DOGC	núm.	5584,	de	10.03.2010.
	 181	•	 Llei	3/1998,	de	27	de	febrer,	d’intervenció	integral	de	l’administració	ambiental.
	 182	•	 Segons	afirma	Jukka	Takala,	director	de	EUOSHA,	es	calcula	que	del	10	al	15%	dels	accidents	mortals	a	Europa	 tenen	

relació	amb	operacions	de	manteniment.	Segons	nota	de	premsa	de	l’EUOSHA	de	13	de	juliol	del	2010.
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Espanya no es va completar la campanya europea del CARIT de l’any 2009, centrada en els riscos químics 
en determinats sectors (es va dur a terme la preparació i algunes fases d’informació i divulgació), enguany 
s’ha dut a terme la fase d’inspeccions a empreses.

A més de les campanyes esmentades, a escala estatal, des del Ministeri de Treball i Immigració (MTIN) 
s’han dut ha terme altres actuacions dins del marc de l’Estratègia espanyola de seguretat i salut en el treball 
2007-2012, entre les quals destaquen el manteniment del Programa PreVea i la posada en funcionament 
del Programa Prevención10.es. El Programa PreVea és un programa voluntari de reducció d’accidents adre-
çat a les empreses amb una sinistralitat més alta i que vulguin millorar les seves condicions de prevenció. 
Consensuat per totes les comunitats autònomes en la seva creació al 2008, a Catalunya funciona amb la col-
laboració del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat. Endemés, el Programa Prevención10.es 
es desenvolupa amb la col·laboració del MTIN, de l’Institut de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) i del 
Departament d’Empresa i Ocupació. S’hi preveu un nou servei, de caràcter públic i gratuït, d’assessorament 
en matèria laboral a les microempreses (d’un a nou treballadors). 

Entre les iniciatives públiques de caràcter divulgatiu destaca la publicació de la Guia tècnica per a la inte-
gració de la prevenció de riscos laborals per part de l’INSHT i la publicació per part de l’OIT, el 25 de març, 
d’una nova llista de malalties professionals, que substitueix l’adoptada al 2002. Aquesta nova relació de 
106 malalties té per objectiu ajudar els diferents països en les polítiques de prevenció, registre, notificació 
i, en cas necessari, indemnització de les malalties causades per motius laborals. Hi destaca la inclusió dels 
trastorns mentals i del comportament. A Catalunya, el Bus de la Prevenció 2010-2011 va tornar a les au-
les. Aquest és el tercer any consecutiu d’aquest programa, que pretén promoure la cultura de la seguretat 
entre els joves que seran futurs treballadors i que ha permès que 82.000 estudiants de secundària rebin 
formació bàsica en prevenció de riscos laborals. Altres iniciatives divulgatives a escala autonòmica tracten 
de l’organització del treball, dels treballs amb exposició al soroll i de la sensibilització quant a la prevenció 
en general.

D’altra banda, la Inspecció de Treball (IT) és un dels serveis més rellevants per dur a terme les polítiques de 
millora de la protecció dels drets laborals, de la qualitat de l’ocupació, de la cura en la prevenció de riscos 
laborals i de la competitivitat empresarial. Tal com ja s’ha esmentat a l’apartat de normativa autonòmica, l’1 
de març de 2010 es va fer efectiu el traspàs de la Inspecció de Treball a la Generalitat de Catalunya. A més, 
amb la creació de l’Agència Catalana d’Inspecció de Treball s’amplia la capacitat de control de la Generalitat 
de Catalunya sobre el compliment de les normes de prevenció de riscos laborals amb la creació d’un cos de 
subinspectors de seguretat i salut en el treball. 

Les actuacions de la Inspecció de Treball fetes a Catalunya en l’àrea de prevenció de la seguretat i salut 
laboral han estat 44.999, el 5,2% menys que l’exercici anterior. Sobre el total d’actuacions realitzades a 
Catalunya, les corresponents a l’àrea de prevenció concentren el 33,8%, si bé absorbeixen el 46,6% dels 
treballadors i treballadores afectats. 

TAULA III-48. Activitat de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social en matèria de prevenció de riscos laborals. 
Catalunya, 2006-2010
 2006 2007 2008 2009 2010
Nre. d’actuacions realitzades 82.551 60.845 48.229 47.447 44.999

Nre. d’infraccions en acta 4.959 6.614 4.518 4.147 4.165

Import de les sancions (€) 19.691.308,03 25.625.563,96 20.675.552,88 16.032.896,74 12.398.502,82

Nre. de treballadors afectats 
per les infraccions 32.817 60.270 51.634 56.830 47.488

Nre. de paralitzacions 194 226 163 119 55

Nre. de propostes de recàrrec 1.121 1.190 1.125 843 882

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir de les estadístiques de la Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. MTIN. 

A més, al 2010 es manté l’acció preventiva de la IT en matèria de seguretat i salut laboral, mitjançant els 
requeriments formulats i les paralitzacions d’obres. Així, al llarg del 2010 s’han practicat 15.059 requeri-
ments de superació i s’han efectuat 55 paralització d’obres, treballs o tasques, perquè s’apreciava l’existèn-
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cia d’un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. Aquesta darrera xifra suposa una 
reducció del 53,8% respecte al 2009.

Igualment, respecte al darrer exercici, s’observa una reducció de les actuacions realitzades del 5,2%, de 
l’import de les sancions, del 22,7%, i del nombre de treballadors afectats, del 16,4%; mentre que les in-
fraccions en acta i les propostes de recàrrec han augmentat (el 0,4% i el 4,6%, respectivament).

Altres actuacions de la IT estan orientades a la investigació d’accidents. Al 2009, darrera dada disponible, 
es van investigar 2.830 accidents (excloent-ne els in itinere) a Catalunya. D’aquests, 1.508 eren lleus, 
1.111 eren greus i 161, mortals. Aquestes investigacions van donar lloc a 1.116 infraccions amb sancions 
valorades en 4.567.524,86 euros.

5.3 • ANÀLISI DE LA SINISTRALITAT

L’evolució de la sinistralitat està relacionada directament amb les condicions de treball, amb la població 
afectada per aquestes condicions i el context socioeconòmic del moment, que determina factors tan influ-
ents com la càrrega de treball de les empreses o el nombre de persones exposades als riscos d’accidents i 
malalties professionals. 

La conjuntura econòmica actual té una influència directa en el mercat laboral i en la valoració de les xifres 
d’accidentalitat i de les malalties professionals. Pel que fa al mercat laboral, a grans trets183 cal tenir en 
compte que, segons les dades de l’EPA, la població ocupada, de mitjana anual, ha disminuït l’1,8%, mentre 
que la població desocupada augmenta el 9,5% respecte a l’exercici anterior. D’altra banda, l’afiliació regis-
trada a la Seguretat Social, de mitjana anual, va caure el 2,0%. I malgrat que sobre aquesta xifra pel que fa 
a l’anàlisi de la sinistralitat caldria saber específicament el percentatge que correspon a aquelles persones 
afiliades amb les contingències professionals cobertes,184 sí que permet una certa aproximació si es té en 
compte que l’afiliació del règim general ha baixat l’1,9%. Per aquest motiu, un descens de la sinistralitat 
cal avaluar-lo sota el condicionant de l’evolució negativa de l’ocupació i l’afiliació.

A més, les dades demogràfiques mostren que l’índex de reemplaçament de la població activa185 al 2009, 
darrera dada disponible, assolia el valor de 118, fet que posa de manifest que el volum de la població a 
punt de sortir del mercat laboral (entre 60 i 64 anys) és superior al de la població que hi entra (entre 15 i 
19 anys). L’índex de reemplaçament té una influència directa en la població potencialment activa, a més de 
condicionar el perfil de les persones exposades als riscos d’accident i malalties professionals.186

Fets aquests primers aclariments de context, cal tenir en compte que per a l’anàlisi de la sinistralitat es po-
den utilitzar dues vies: l’estudi quantitatiu i l’estudi dels índexs d’incidència (nombre d’accidents de treball 
per cada 100.000 treballadors amb les contingències professionals cobertes). L’estudi quantitatiu aporta 
informació sobre el nombre de sinistres i, en conseqüència, el nombre de persones afectades. Tot i així, els 
índexs d’incidència permeten relacionar el nombre d’accidents amb el nombre de treballadors afiliats amb 
les contingències cobertes, per la qual cosa és un sistema més ajustat del seguiment de la sinistralitat ja 
que permet relativitzar el nombre de sinistres o de malalties professionals amb la població que està exposada 
realment a patir-los. Per aquest motiu, en aquest apartat s’intentarà, sempre que sigui possible, analitzar 
prioritàriament els índexs d’incidència.

	 183	•	 Per	a	més	informació	sobre	l’anàlisi	del	mercat	de	treball,	vegeu	l’apartat	específic	en	aquest	mateix	capítol.	
	 184	•	 Els	treballadors	amb	les	contingències	professionals	cobertes	són	les	persones	afiliades	del	règim	general,	del	règim	especial	

de	la	mineria	i	el	carbó,	del	règim	especial	del	mar,	del	règim	especial	agrari	i,	si	ho	determinen	voluntàriament,	del	règim	
especial	de	treballadors	autònoms.	

	 185	•	 Per	a	més	informació	sobre	l’anàlisi	demogràfica,	vegeu	l’apartat	específic	del	capítol	V.	
	 186	•	 Tal	com	s’estudiarà	més	endavant,	el	nombre	més	elevat	d’accidents	té	lloc	entre	les	persones	joves,	si	bé	l’accidentalitat	

mortal	afecta	més	les	més	grans	de	55	anys.	



312

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

5.3.1 • ACCIDENTS DE TREBALL

Segons una primera aproximació quantitativa, l’any 2010 s’han registrat 271.928 accidents de treball, dels 
quals 104.735 han requerit baixa (el 38,5%), 150.662 han estat sense baixa i 16.531 in itinere (aquells 
que tenen lloc a l’anada o la tornada del centre de treball). 

TAULA III-49. Evolució dels accidents laborals a Catalunya, 2010

 Nombre d’accidents
Variació  absoluta

2009-2010
Variació relativa          

2009-2010
% Dones sobre el total

ACCIDENTS EN JORNADA LABORAL AMB BAIXA
Total 104.735 -8.332 -7,4% 29,3%

Segons la gravetat
Lleus 103.908 -8.235 -7,3% 29,5%

Greus 763 -54 -6,6% 13,2%

Mortals 64 -43 -40,2% 3,1%

Segons el sector econòmic
Agricultura 1.805 -229 -11,3% 10,9%

Indústria 26.659 -2.829 -9,6% 17,7%

Construcció 16.097 -3.633 -18,4% 1,4%

Serveis 60.174 -1.641 -2,7% 42,5%

Segons el tipus de contracte
Fix 74.969 -5.973 -7,4% 30,5%

Eventual 28.608 -2.390 -7,7% 26,9%

Sense especificar 1.158 31 2,8% 11,7%

ACCIDENTS EN JORNADA LABORAL SENSE BAIXA
Total 150.662 -2.264 -1,5% -

ACCIDENTS IN ITINERE
Lleus 16.198 594 3,8% -

Greus 297 -56 -15,9% -

Mortals 36 -14 -28,0% -

Total 16.531 524 3,3% -

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

En conjunt s’observa una reducció del -3,6% respecte a l’any precedent, xifra que en valors absoluts fa referèn-
cia a 10.072 accidents menys. Si bé qualsevol dada que mostri una disminució de la sinistralitat és positiva, 
la significació d’aquest efecte està condicionada, com s’ha esmentat, entre d’altres, pel nombre de persones 
ocupades i exposades als riscos i a les condicions laborals en què treballen. Per tant, cal tenir present que al 
2010 la població ocupada a Catalunya s’ha reduït l’1,8%, fet que influeix en la reducció de l’accidentabilitat.

Tant els accidents laborals amb baixa com els sense baixa mostren una reducció en les seves xifres, mentre 
que els que han tingut lloc in itinere creixen 

Dels accidents en jornada laboral amb baixa destaca la disminució percentual entre els accidents mortals 
(el 40,2% menys), si bé en nombres absoluts és més significativa la reducció dels accidents lleus (8.235 
accidents menys). 

La distribució dels accidents amb baixa o sense entre els sectors econòmics és molt similar i en ambdós 
casos es presenta una proporció més elevada en el sector dels serveis (prop del 58% del total). Malgrat 
aquesta semblança, les variacions interanuals mostren un descens aplicable a tots els sectors pel que fa a 
la sinistralitat en jornada laboral amb baixa, mentre que en els accidents sense baixa s’ha incrementat el 
nombre en el sector de l’agricultura i en el dels serveis (9,3% i 3,4%, respectivament).

Si s’amplia el període de referència en l’estudi de la sinistralitat als anys 2001 a 2010, s’observa que durant 
aquesta darrera dècada s’ha reduït la xifra d’accidents en jornada laboral amb baixa a gairebé la meitat dels 
accidents. El nombre d’accidents en jornada laboral amb baixa al 2001 va ser de 188.900, mentre que al 
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2010 n’hi ha el 44,6% menys. A més, la reducció mostra una relació directa amb la gravetat, atès que com 
més alta és la gravetat, més elevada és la reducció (els accidents greus han disminuït el 55,1% i els mortals, 
el 58,7%). La disminució dels accidents en jornada sense baixa mostra una xifra més discreta, el 18,2%. 
Per contra, els accidents in itinere han crescut el 28,6% més.

El gràfic següent mostra l’evolució dels índexs d’incidència segons la tipologia dels accidents. S’hi observa 
com en la darrera dècada s’ha produït un descens del nombre d’accidents laborals amb baixa, mentre que 
la reducció que mostraven els accidents sense baixa és interrompuda a partir de l’any 2008. Els accidents 
in itinere mostren lleugeres fluctuacions en tota la dècada, tot i que al 2010 destaca que tenen índexs molt 
més elevats que al principi del període. 

GRÀFIC III-36. Evolució dels índexs d’incidència dels accidents segons la tipologia. Catalunya, 2000-2010

Unitats: nombre d’accidents per nombre d’afiliats a la SS amb les contingències professionals cobertes* 100.000.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

5.3.1.1 • En jornada laboral amb baixa

Segons la gravetat

El descens en l’índex d’incidència dels accidents laborals amb baixa es repeteix en qualsevol de les tipolo-
gies segons la gravetat. La intensitat més significativa respecte a l’any precedent es registra en els accidents 
mortals, que redueixen el valor del seu índex el 38,8%. La reducció dels accidents lleus i greus és més 
lleugera (5,2 i 4,6%, respectivament). 

GRÀFIC III-37. Evolució dels índexs d’incidència dels accidents en jornada laboral amb baixa segons la gravetat. 
Catalunya, 2000-2010

Unitats: nombre d’accidents per nombre d’afiliats a la SS amb les contingències professionals cobertes* 100.000.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Ampliat el període de referència als anys 2000-2010, les xifres dels índexs mostren una disminució més 
acusada, de prop del 50% en el cas dels accidents lleus i greus (50,4 i 55,4%, respectivament) i del 63,1% 
en el cas dels mortals.
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Segons la forma o el contacte que ocasiona la lesió187

El 85,6% dels accidents són deguts a una de les quatre formes o contactes188 següents: a sobreesforços 
físics, traumes psíquics, radiacions, sorolls, llum o pressió; a xocs o a cops contra objectes immòbils; o bé 
mòbils i/o a contactes amb un “agent material” tallant, punxant o dur.

En aquesta distribució de la sinistralitat segons la causa, Barcelona marca la pauta general atès que és la 
demarcació amb un nombre més elevat d’accidents, mentre que Lleida i Girona se’n desvien lleugerament 
perquè registren una proporció menor d’accidents per sobreesforços físics (34,7% i 37,7%, respectiva-
ment), mentre que els xocs contra objectes immòbils o els contactes amb agents materials tallants són més 
freqüents (18,8% i 12,2% a Lleida, i 16,9 i 11,2% a Girona, respectivament). A Lleida destaca que el 
nombre d’accidents de trànsit és més baix (2,2%), mentre que el de sobreesforços és més elevat (41,8%). 

GRÀFIC III-38. Distribució del nombre d’accidents segons la forma o el contacte que ha ocasionat la lesió. Cata-
lunya, 2008-2010

Unitats: percentatges.
Nota: als accidents de trànsit, no s’hi inclouen els ferroviaris, els aeris ni els marítims.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Ministeri de Treball i Immigració.

Segons el sexe i el perfil de les persones accidentades

La sinistralitat de les dones és menor. La proporció dels accidents patits per les dones absorbeix el 29,3% 
del total d’accidents (30.720 accidents). L’efecte de la sinistralitat més elevada en els homes encara es fa 
més palès si es té en compte que els homes constitueixen el 51,6% de la població assalariada,189 malgrat 
que concentren el 70,7% dels accidents.  

	187	•	 En	aquest	epígraf	s’analitzen	les	dades	proporcionades	pel	MTIN.	El	registre	del	nombre	d’accidents	varia,	atès	que	en	aquest	
cas	els	accidents	s’agreguen	en	funció	de	la	baixa	mèdica	en	comptes	de	la	data	d’acceptació	per	l’autoritat	laboral,	sistema	
que	utilitza	l’Observatori	del	Treball	del	Departament	d’Empresa	i	Ocupació	de	la	Generalitat.	Segons	les	dades	del	MTIN,	el	
nombre	d’accidents	ha	estat	de	96.467	enfront	dels	104.754	registrats	a	l’Observatori.	

	188	•	 La	forma	o	contacte,	equivalent	a	la	causa,	descriu	la	manera	com	la	víctima	ha	estat	lesionada	per	l’agent	material	(objecte,	
substància,	instrument,	vibració,	màquina,	persona	o	animal)	que	ha	provocat	la	lesió.	

	189	•	 Malauradament	no	es	disposa	de	les	dades	desagregades	per	sexe	de	la	població	afiliada	amb	les	contingències	professio
nals	cobertes.	Per	aquest	motiu,	sempre	que	no	sigui	possible	disposar	de	la	xifra	concreta	es	farà	referència	a	la	població	
assalariada	(persones	amb	treball	per	compte	aliè),	que	constitueix	el	gruix	més	important	d’aquest	col·lectiu,	malgrat	ser	
conscients	que	hi	ha	un	percentatge	d’altres	treballadors,	entre	els	quals	es	troben	els	econòmicament	dependents,	que	po
den	tenir	les	contingències	cobertes	i	que	en	resten	exclosos.	Sobre	aquests	treballadors	i	treballadores,	malauradament	no	
es	disposa	de	dades	desagregades	respecte	als	que	tenen	les	contingències	professionals	cobertes	i	els	que	no	les	hi	tenen,	
i,	per	aquest	motiu,	és	difícil	incloure’ls	a	la	comparativa.	
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Tot i això, el pes relatiu del nombre d’accidents de les dones s’incrementa cada any; només una dècada 
enrere la proporció d’accidents femenins concentrava el 19,1% del total, si bé en aquest fet, sens dubte, hi 
repercuteix la incorporació més o menys recent de les dones al mercat laboral.190

Aquesta situació s’agreuja a mesura que s’incrementa la gravetat dels accidents, fet que es posa de manifest 
de forma òbvia en els mortals, atès que en el 96,9% dels casos han estat patits per homes. 

D’altra banda, amb l’excepció del comerç al detall i l’Administració pública, les activitats econòmiques en 
què un i altre sexe registren més accidents són diferents, fet derivat dels diversos llocs de treball, sectors i 
activitats econòmiques que predominantment són ocupats per cada sexe. L’accidentalitat de les dones està 
molt concentrada en poques activitats econòmiques. El 62,2% dels accidents s’ha produït en vuit activitats 
econòmiques que, a més de les activitats anteriorment esmentades, són: els serveis a edificis i de jardineria, 
serveis de menjar i begudes; activitats sanitàries; serveis socials amb allotjament; indústries de productes 
alimentaris i serveis d’allotjament. Comparativament, les vuit activitats amb un major nombre d’accidents 
patits pels homes només concentren el 22,1% dels accidents. En aquest cas són: les activitats especialitza-
des de la construcció; la construcció d’immobles; els productes metàl·lics, excepte maquinària; el transport 
terrestre i per canonades, i la venda i reparació de vehicles de motor.

A més de les diferències segons el gènere dels accidentats, el perfil de les persones accidentades, segons 
l’Informe del Departament d’Empresa i Ocupació sobre la sinistralitat dels darrers deu anys a Catalunya,191 
l’accidentabilitat més elevada al 2009 té lloc entre els menors de 25 anys que tenen índexs de sinistralitat 
laboral més alts. Aquests índexs es van reduint de forma pronunciada al principi, per a les persones amb 
edats entre 25 i 34 anys, i de forma més suau a partir dels 35 anys. Els treballadors i treballadores amb un 
índex més baix són els que tenen més de 55 anys. Per contra, després d’analitzar la sinistralitat mortal, les 
dades mostren que aquesta és més freqüent entre les persones de més de 55 anys.

L’esmentat informe també destaca que els treballadors i treballadores de nacionalitat estrangera tenen una 
sinistralitat laboral no mortal superior en el 7% a la registrada en la nacionalitat espanyola.192 Per contra, la 
sinistralitat mortal afecta en un grau més elevat els treballadors de nacionalitat espanyola.

Segons el tipus de contracte

La distribució de l’accidentabilitat segons el tipus de contracte mostra que la major part d’aquests accidents 
han estat patits per persones amb contractes fixos (el 71,6% dels accidents). Aquesta proporció més eleva-
da es manté per a tots els nivells de gravetat. En un principi, la major incidència de la sinistralitat entre el 
col·lectiu de persones amb contracte fix troba la seva lògica en la proporció de població ocupada assalariada 
que té aquest tipus de contracte (el 82,0%).

Tot i així, cal tenir en compte que la taxa de temporalitat (18,0%) és molt inferior a la proporció d’accidents 
de persones amb contracte eventual (27,3%), fet que posa de manifest que l’accidentabilitat d’aquest col-
lectiu és superior.

Quant al gènere, els accidents dels homes amb contracte eventual absorbeixen el 73,1% d’aquesta cate-
goria, percentatge lleugerament superior que el del conjunt d’accidents amb baixa, en què el 70,7% dels 
accidents són patits per homes.

	 190	•	 La	taxa	d’activitat	de	les	dones	calculada	sobre	la	població	de	dones	de	16	i	més	anys	al	2010	és	del	55,5%,	i	la	d’ocupació	
del	46,3%,	mentre	que	al	2000	eren	del	46,5%	i	del	40,7%,	respectivament.	

	 191	•	 Nota	de	premsa	del	dilluns	26	d’octubre	de	2010.	
	 192	•	 Al	2009	els	índexs	d’incidència	per	als	treballadors	de	nacionalitat	espanyola	van	ser	de	4.280,	mentre	que	en	les	naciona

litats	estrangeres	eren	de	4.581.	En	el	cas	dels	accidents	mortals,	els	índexs	van	ser	de	4,3	i	3,3,	respectivament.	
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GRÀFIC III-39. Pes relatiu dels accidents de persones amb contractes eventuals i taxa de temporalitat segons el 
sector econòmic. Catalunya, 2009-2010

Unitats: percentatges.
Nota: les taxes de temporalitat del sector de l’agricultura no són estadísticament significatives. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació i l’INE.

El gràfic anterior mostra l’evolució respecte a l’exercici anterior de la proporció del nombre d’accidents de les 
persones amb contractes eventuals i la seva correlació amb la taxa de temporalitat del sector. S’hi observa 
que el pes relatiu d’aquest tipus d’accidents disminueix en el sector de l’agricultura i el de la construcció, 
mentre que en el de la indústria i els serveis augmenta, i coincideix en aquests casos amb lleugers incre-
ments de la temporalitat.

Segons el sector i la branca d’activitat econòmica

En el sector de la construcció es registren els índexs d’incidència més elevats per a qualsevol tipus de gra-
vetat, amb una xifra que en conjunt arriba a 8.605,2. En ordre descendent es troben la indústria (5.990,7), 
l’agricultura (3.784,2) i els serveis (3.217,8). Pel que fa als valors absoluts, el nombre més alt d’accidents 
té lloc al sector serveis (60.174). A la indústria s’han registrat 26.659 accidents; a la construcció, 16.097, 
i a l’agricultura, 1.805.

GRÀFIC III-40. Variació en el percentatge de l’índex d’incidència,1 del nombre d’accidents i de la població afiliada2 

dels diferents sectors econòmics. Catalunya, 2009-2010

Unitats: percentatges.
Nota 1: l’índex d’incidència és el nombre d’accidents per cada 100.000 afiliats a algun dels règims de la Seguretat Social que tenen cobertes les contingències d’accidents 
de treball i malalties professionals.
Nota 2: població afiliada d’algun dels règims de la Seguretat Social que tenen cobertes les contingències d’accidents de treball i malalties professionals (règim general, règim 
especial de la mineria i el carbó, règim especial del mar, règim especial agrari i afiliats al règim especial de treballadors autònoms amb contingències cobertes). Afiliació cal-
culada a partir de les dades publicades dels índexs d’incidència i del nombre d’accidents.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.

1. Agricultura 2. Indústria

3. Construcció 4. Serveis
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Les variacions interanuals dels índexs d’incidència més acusades tenen lloc a l’agricultura (-8,0%) i a la 
construcció (-6,3%), tot i que en aquest darrer sector ha influït de forma notable la reducció de l’afiliació. La 
indústria i els serveis mostren variacions similars (-3,2%), encara que en la indústria la reducció del nombre 
d’accidents és més significativa, mentre que en els serveis l’augment de l’afiliació esmorteeix una disminu-
ció menor del nombre d’accidents. Les activitats econòmiques amb els índexs més elevats d’accidentalitat 
(amb valors superiors als 10.000) són: minerals metàl·lics; antracita, hulla i lignit; suport a les indústries 
extractives; silvicultura i explotació forestal; transport marítim i per vies interiors; gestió de residus; metal-
lúrgia; construcció d’obres d’enginyeria civil, i tractament de residus.193 

Pel que fa a l’accidentalitat mortal, els índexs més elevats (superiors a 10) es registren a les activitats 
següents: transport aeri; tractament de residus; transport terrestre i per canonades; productes minerals no 
metàl·lics; activitats de seguretat i investigació; construcció d’immobles, i fabricació de begudes.194

5.3.1.2 • En jornada laboral sense baixa

El nombre d’accidents en jornada laboral sense baixa és superior al dels que produeixen baixa. Al 2010 
s’han registrat 150.662 accidents, fet que suposa una reducció respecte al 2009 de l’1,5% (2.264 acci-
dents menys). 

Tal com ja s’ha esmentat al principi, la distribució dels accidents registrats sense baixa entre els sectors 
econòmics és molt similar a la que s’observa en els accidents amb baixa. Així, el menor nombre d’acci-
dents tenen lloc en el sector de l’agricultura (l’1,1%), seguit del de la construcció (13,4%), de la indústria 
(27,2%) i, finalment, els serveis (58,3%). Tot i això, la comparativa entre uns i altres accidents mostra que 
en el sector de l’agricultura es registren menys accidents sense baixa que amb baixa (117 accidents menys), 
mentre que en els altres sectors econòmics es produeix l’efecte contrari (14.294 accidents més a la indús-
tria sense baixa, 4.156 a la construcció i 27.589 als serveis).

Les xifres més elevades d’accidentabilitat sense baixa condicionen que els índexs d’incidència en aquest 
cas siguin més alts. Aquesta situació té lloc per a tots els sectors econòmics amb l’excepció de l’agricultura, 
que, en tenir una menor sinistralitat, té un índex d’incidència més baix. 

GRÀFIC III-41. Evolució del nombre d’accidents sense baixa i dels índexs d’incidència. Catalunya, 2001-2010

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

Les activitats econòmiques que tenen més risc de patir un accident sense baixa pertanyen al sector de la 
indústria. Així, els índexs d’incidència més alts es registren als minerals metàl·lics (841.269,8); l’antracita, 
hulla i lignit (31.250,0); la gestió de residus (25.087,8), i la metal·lúrgia (20.129,9). 

Si s’analitza l’evolució de l’accidentabilitat sense baixa de la darrera dècada s’observa una tendència de 
descens en el seu nombre, si bé els darrers dos anys els índexs d’incidència mostren un augment provocat 

	 193	•	 Els	 valors	 dels	 índexs	 són,	 respectivament:	 412.698,4;	 38.194,4;	 28.985,5;	 21.643,7;	 14.201,1;	 13.547,4;	 12.931,6;	
11.723,2,	i	10.057,8.

	 194	•	 Els	valors	dels	índexs	són,	respectivament:	22,4;	17,3;	14,9;	13,2;	11,4;	11,2,	i	10,7.



318

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

per la disminució més acusada de la població amb cobertura per a les contingències professionals que no 
compensa la reducció d’accidents. A més, la distribució dels accidents segons el sector on s’han produït 
també presenta certs canvis perquè hi ha un augment del nombre d’accidents al sector dels serveis, mentre 
que el sector de la construcció i el de la indústria redueixen el seu pes relatiu.

5.3.1.3 • In itinere

Tal com queda reflectit en la primera taula d’aquest apartat, el nombre d’accidents in itinere ha estat de 
16.531, fet que suposa un increment del 3,3% respecte a l’any 2009. Aquesta situació manté la tendència 
global creixent dels accidents in itinere al llarg de la dècada.

Segons la gravetat, el 98,0% d’aquests accidents són lleus (16.198) enfront del 99,2% d’aquesta tipologia 
en els accidents en jornada laboral amb baixa. En aquesta ocasió, s’incrementa el pes relatiu dels accidents 
greus (1,8%) i el dels mortals (0,2%).

Pel que fa a la variació interanual, malgrat que tenen el pes relatiu més elevat, són els accidents greus i els 
mortals els que mostren una tendència més acusada cap a la reducció (15,9% i 28,0%, respectivament). 
Aquesta situació es tradueix en 56 accidents greus menys i en 14 accidents mortals menys. Per contra, els 
accidents lleus augmenten les seves xifres el 3,8% (594 accidents més).  

GRÀFIC III-42. Evolució dels índexs d’incidència dels accidents in itinere segons la gravetat. Catalunya, 2000-
2010

Unitats: nombre d’accidents per nombre d’afiliats a la SS amb les contingències professionals cobertes* 100.000.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

L’anàlisi dels índexs d’incidència confirma aquesta tendència, especialment pel que fa als accidents mortals 
i, en menys grau, els greus. Els accidents lleus mostren una progressió amb continues fluctuacions al llarg 
de la dècada, malgrat que encara resten lluny d’aconseguir els objectius de reducció que serien desitjables 
atès que els valors al 2010 són molt superiors als registrats al 2001 i 2002. 

5.3.2 • MALALTIES PROFESSIONALS

El nombre de notificacions de malalties professionals fetes a Catalunya, segons les dades registrades mitjan-
çant el sistema CEPROSS,195 manté la tendència decreixent dels darrers anys. Al 2010 s’han registrat 3.412 

	195	•	 Segons	nota	de	premsa	del	MTIN,	a	partir	del	mes	de	juliol	del	2010	s’introduiran	novetats	en	el	sistema	de	comunicació	de	
malalties	professionals	(CEPROSS)	perquè	la	Seguretat	Social	ampliarà	el	seu	catàleg	de	malalties	laborals	per	inclourehi	afec
cions	comunes	com	ara	l’infart	de	miocardi	i	els	trastorns	psicosocials	(processos	depressius,	ansietat,	estrès...).	En	la	roda	de	
premsa,	el	secretari	d’Estat,	Octavio	Granado,	va	assenyalar	que	s’introduirà	en	el	catàleg	una	tercera	categoria	de	patologies	no	
traumàtiques,	juntament	amb	les	existents	d’accidents	i	malalties	professionals,	que	ha	qualificat	com	a	“malalties	del	treball”	
i	que	inclouen	majoritàriament	accidents	cardiovasculars	o	patologies	psicosocials	desenvolupades	en	àmbits	docents	o	intel
lectuals	derivades	de	tensions	laborals	i	que	“són	nou	vegades	superiors	a	les	malalties	professionals”.	L’aplicació	d’aquests	
canvis	preveu	un	període	de	funcionament	provisional,	al	llarg	del	segon	semestre	del	2010,	en	el	qual	s’iniciïn	les	comunicaci
ons	de	les	mútues	d’accidents	de	treball	i	de	les	entitats	gestores	de	la	Seguretat	Social,	per	assolir	el	ple	funcionament	a	partir	
de	l’1	de	gener	del	2011.	Nota	de	premsa	del	27	d’abril	de	2010.	Gabinet	de	Comunicació	del	MTIN,	Seguretat	Social.	
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notificacions (238 menys que al 2009 i 821 menys que al 2008). Tot i així, una de cada cinc notificacions 
comunicades a Espanya s’ha fet a Catalunya (20,1%). 

TAULA III-50. Nombre de notificacions fetes i tancades com a malaltia professional a Catalunya, 2010

Homes Dones Total
Var. interanual 

homes 
Var. interanual 

dones 
Var. interanual 

total 

Notificacions fetes
Amb baixa 1.005 1.015 2.020 -15,3% -16,9% -16,1%

Sense baixa 689 703 1.392 0,6% 26,2% 12,1%

Total 1.694 1.718 3.412 -9,5% -3,4% -6,5%

Notificacions 
tancades com 
a malalties 
professionals

Nombre 930 967 1.897 -24,1% -21,1% -22,6%

Durada mitjana 
en dies 54,80 67,32 61,18 -1,9% 10,3% 4,7%

Unitats: nombres absoluts i percentatges.
Nota: les notificacions tancades com a malalties professionals es produeixen quan el seguiment de la patologia conclou en una malaltia 
catalogada al Reial decret 1299/2006, de 5 de desembre.
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.

Al 2010 la distribució entre els dos sexes no presenta diferències notables, ni quant al nombre de notifica-
cions presentades (el 49,6% dels pacients són homes), ni quant a la proporció de les baixes derivades (en 
els homes, el 59,3% produeixen baixa i, el 59,1%, en les dones). 

El nombre de notificacions realitzades que necessiten baixa constitueix el 59,2% del total, tot i que respecte 
a l’any precedent s’observa una reducció del 16,1%. L’efecte contrari es produeix en les notificacions sense 
baixa, que mostren un increment anual del 12,1%, principalment provocat per l’augment de les notificaci-
ons de malalties de pacients femenines. 

Els índexs d’incidència196 més elevats de les notificacions realitzades estan ocasionats per malalties causa-
des per agents físics, entre les quals destaquen les derivades de postures forçades i moviments repetitius en 
el treball que provoquen principalment les malalties per fatiga i inflamació de baines tendinoses i, en segon 
terme, les paràlisis dels nervis a causa de la pressió. 

Una vegada finalitzada la tramitació, el nombre de notificacions tancades com a malalties professionals és 
de 1.897.197 En aquest cas, la proporció de malalties a Catalunya respecte al total de l’Estat espanyol aug-
menta fins al 24,0% del total.

Les dones mostren un període més llarg que els homes quant a la durada mitjana de les baixes mèdiques 
per malalties professionals, durada que a més s’ha incrementat respecte al 2009 en sis dies més, fet que 
en conjunt fa incrementar la mitjana en quasi tres dies. Per contra, els homes redueixen la durada un dia 
menys. 

Les activitats econòmiques amb més malalties professionals declarades a Espanya són: la indústria de l’ali-
mentació (9,2% del total); la fabricació de vehicles de motor (8,8%); el comerç al detall (6,7%), i la fabri-
cació de productes metàl·lics i la venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (5,3% cadascuna).198

	 196	•	 Índex	d’incidència:	nombre	de	malalties	professionals	per	cada	100.000	treballadors	afiliats	a	la	Seguretat	Social	amb	les	
contingències	professionals	cobertes.

	 197	•	 Les	notificacions	realitzades	una	vegada	tramitades	poden	derivar	en	notificacions	tancades	com	a	malalties	professionals	si	
la	malaltia	està	inclosa	a	la	relació	de	malalties	professionals	del	Reial	decret	1299/2006,	de	5	de	desembre	(BOE	núm.	302,	
de	19.12.2006),	com	a	accidents	de	treball	si	no	consten	a	la	relació	de	l’esmentat	Reial	decret	però	s’estableix	el	seu	origen	
professional	o	com	a	malaltia	comuna	d’origen	no	professional.	Per	aquest	motiu,	s’observen	certes	diferències	numèriques	
entre	les	notificacions	realitzades	i	les	tancades	com	a	malalties	professionals.	

	 198	•	 Malauradament,	en	aquest	cas	no	es	disposa	de	dades	desagregades	per	a	Catalunya,	però	cal	suposar	que	no	restaran	gaire	
allunyades	de	les	registrades	a	tot	l’Estat	espanyol,	i	més	si	es	considera	que	una	de	cada	quatre	notificacions	declarades	
com	a	malaltia	professional	és	de	Catalunya.
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Una altra mesura que s’obté a partir de les comunicacions al sistema CEPROSS és el sistema d’alerta, que 
permet localitzar “els focus de risc” de malalties professionals, amb l’objectiu de facilitar una eficiència 
més alta en les accions de prevenció. Aquest sistema possibilita, en temps real, localitzar les empreses 
que superen els límits de sinistralitat establerts per a cada grup de malaltia professional. En la deter-
minació final d’aquests límits es tenen en compte les característiques que presenta la distribució de les 
malalties professionals com són el nombre de treballadors de l’empresa i l’activitat desenvolupada, entre 
d’altres. 

Al llarg del 2010 les empreses que han superat els límits de sinistralitat a Espanya han estat 131, enfront de 
les 164 detectades al 2009. Aquestes empreses representen l’1,44% de les empreses amb alguna malaltia 
professional. 

Del total espanyol, 25 són empreses catalanes en les quals s’han superat 31 vegades els límits dels diferents 
grups de malalties.199 Aquesta xifra és inferior a la registrada al 2009, quan eren 36 empreses les que van 
superar els límits de sinistralitat específics en 41 ocasions. 

La distribució de les diferents empreses catalanes entre les activitats econòmiques és variada, tot i que 
destaca que hi ha tres empreses dedicades al processament i conservació de la carn; dues a la fabricació 
de vehicles de motor; dues a la fabricació d’altres components, peces o accessoris per a vehicles de motor; 
dues a la neteja general d’edificis, i dues més a activitats hospitalàries. 

De les 31 alertes, 22 corresponen a la superació dels límits per malalties causades per agents físics en 
17 empreses. Així, com era previsible per les notificacions realitzades, les malalties més freqüents són les 
causades per postures forçades i moviments repetitius en el treball. Aquest tipus de malalties han incre-
mentat el nombre d’alertes respecte a l’any precedent (16), si bé la resta de grups han reduït les xifres, 
especialment el grup 3, malalties causades per agents biològics, que de les 15 alertes del 2009 en registra 
una al 2010.

5.3.3 • INCAPACITAT TEMPORAL

A més de l’impacte personal dels accidents de treball i de les malalties professionals analitzat fins ara, 
difícilment quantificable en la seva totalitat, la sinistralitat té altres repercussions en el món laboral. Una 
d’aquestes repercussions es reflecteix en el nombre de jornades no treballades. Les incapacitats temporals 
(IT)200 permeten fer una aproximació 201 a aquests efectes, tant segons el nombre de processos iniciats o en 
vigor, com per la seva durada.

La taula següent recull els principals resultats de les prestacions d’IT a Catalunya al 2010.202 En conjunt, es 
pot observar que la durada mitjana de les incapacitats de les quals s’ha registrat l’alta i el nombre de pro-
cessos inicials en el període per cada 1.000 persones protegides varien en funció del tipus de contingència 
(professional o comuna) i de l’entitat gestora o col·laboradora seleccionada per a la tramitació (MATEPSS, 
INSS o ISM). 

Les incapacitats temporals per contingències professionals, és a dir, aquelles que es deriven d’un accident 
laboral o malaltia professional, absorbeixen l’11,5% del total. Per tant, destaca que en el 82,2% dels casos 
les incapacitats tenen com a fet causant una malaltia comuna o accident no laboral, percentatge al qual cal 
afegir el 6,3% per la mateixa causa en els treballadors i treballadores autònoms o de la llar.

	199	•	 Una	mateixa	empresa	pot	superar	els	límits	específics	establerts	en	més	d’una	ocasió	o	bé	en	grups	de	malalties	dife
rents.

	200	•	 La	incapacitat	temporal	(IT)	és	la	situació	en	què	un	treballador	o	treballadora	està	impedit	per	treballar	temporalment	
per	un	problema	de	salut	que	requereix	assistència	sanitària.	Aquesta	situació,	causada	per	malalties	comunes	o	acci
dents	no	laborals	(contingències	comunes)	o	per	accidents	de	treball	o	malalties	professionals	(contingències	professi
onals),	dóna	dret	a	una	compensació	econòmica	que	té	com	a	objectiu	cobrir	la	manca	d’ingressos	produïts	per	deixar	
de	treballar.

	201	•	 Les	absències	curtes	del	lloc	de	treball	que	no	deriven	en	el	fet	administratiu	de	la	baixa	laboral	per	incapacitat	temporal	no	són	regis
trades.

	202	•	 Per	 a	més	 informació	 sobre	 les	prestacions	d’incapacitat	 temporal,	 vegeu	 l’apartat	 de	 «Protecció	 social,	 serveis	 socials	 i	
atenció	a	la	dependència»	del	capítol	V.	
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Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals,203 entitats col·laboradores de la Seguretat So-
cial, gestionen el 67,9% de les incapacitats temporals, si bé en concentren quasi la totalitat (99,8%) en el 
cas que el fet causant sigui una contingència professional.

TAULA III-51. Prestacions per incapacitat temporal segons l’entitat gestora o col·laboradora i el tipus de contin-
gència. Catalunya, 2010

Durada* Incidència** Nombre de processos mensuals***

Contingències 
professionals

TOTAL 31,5 4,2 10.547,0

MATEPSS 31,4 4,2 10.530,0

INSS 93,5 1,1 15,0

ISM 60,1 9,4 2,0

Durada* Incidència** Nombre de processos mensuals***

Contingències comunes 
(excepte autònoms i llar)

TOTAL 35,3 27,8 75.341,0

MATEPSS 32,8 27,8 47.948,0

INSS 39,8 27,7 27.308,0

ISM 50,0 14,9 85,0

Durada* Incidència** Nombre de processos mensuals***

Contingències comunes 
d’autònoms i llar (per 

compte propi)

TOTAL 107,4 9,8 5.798,0

MATEPSS 97,1 9,7 3.755,0

INSS 125,7 9,9 2.043,0

Unitats: mitjanes.
Nota 1: *durada: durada mitjana en dies dels processos dels quals s’ha registrat l’alta; **incidència: mitjana dels processos iniciats 
al 2010 per cada 1.000 persones protegides; ***nombre de processos mensuals: mitjana del nombre de processos mensuals iniciats 
al període 2010.
Nota 2: MATEPSS, mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social; INSS, Institut Nacional de Seguretat 
Social, i ISM, Institut Social de la Marina.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de Seguretat Social.

Al 2010 s’han donat d’alta 113.174 processos d’incapacitats temporals per contingències professionals.204 
Aquest nombre d’incapacitats ha requerit 3.565.094 dies de baixa.205 El nombre de treballadors protegits 
al final del període ha estat de 2.525.373 persones.

La distribució entre els dos sexes és desigual perquè en el 66,9% dels casos són incapacitats sofertes 
pels homes (75.744).206 Si es compara aquesta distribució entre els dos sexes amb la registrada en els 
accidents en jornada laboral amb baixa, s’observa un cert equilibri en les dades atès que la proporció 
d’accidents de les dones concentra el 29,3% del total, mentre que en el cas de les incapacitats tem-
porals n’absorbeix el 33,1%. Aquest fet ben segur té la seva explicació en la incorporació en les dades 
dels processos amb alta en el període de les incapacitats temporals com a conseqüència dels accidents 
in itinere. 

Pel que fa a la durada mitjana d’aquests processos, no s’observen grans diferències entre els homes i les 
dones (31,4 dies per als homes i 31,6 per a les dones). L’evolució de les incapacitats temporals per contin-
gències professionals mostra una tendència positiva de reducció del seu nombre, malgrat un augment de la 
durada.

	 203	•	 El	Reial	 decret	1993/1995,	de	7	de	desembre,	 sobre	 col·laboració	de	 les	mútues	d’accidents	de	 treball	 i	malalties	
professionals	(MATEPSS)	de	la	Seguretat	Social	estableix	la	possibilitat	que	les	entitats	esmentades	col·laborin	en	la	
gestió	de	la	prestació	econòmica	derivada	de	contingències	comunes	de	les	seves	empreses	mutualistes	que	escullin	
aquesta	opció.	Les	MATEPSS	són	entitats	col·laboradores	de	la	Seguretat	Social,	mentre	que	l’INSS	i	l’ISM	són	entitats	
gestores.

	 204	•	 Les	dades	inclouen	els	treballadors	del	règim	general,	així	com	els	dels	règims	especials	que	tinguin	cobertes	aquestes	con
tingències.	

	 205	•	 El	nombre	de	dies	total	de	baixa	dels	processos	amb	alta	al	2010	patits	pels	homes	ha	estat	de	2.381.480	dies	i	els	de	les	
dones,	de	1.183.614	dies.	En	el	cas	de	les	contingències	comunes	(excepte	autònoms	i	llar),	el	nombre	total	de	dies	de	baixa	
augmenta	fins	a	29.645.445	dies	i	en	el	de	treballadors	per	compte	propi	(autònoms	i	 llar)	per	contingències	comunes	a	
7.225.496	dies.

	 206	•	 Per	contra,	en	les	incapacitats	per	contingències	comunes	les	dones	concentren	el	55,5%	dels	784.885	processos	amb	alta	
al	2010	(435.801	incapacitats	són	patides	per	dones).
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GRÀFIC III-43. Evolució de les prestacions d’incapacitat per contingències professionals. Catalunya, 2006-2010

Unitats: mitjana i percentatges per mil persones protegides.
Notes: incidència: mitjana dels processos iniciats per cada 1.000 persones protegides; prevalença: mitjana dels processos registrats en 
vigor al final del període per cada 1.000 persones protegides; durada: durada mitjana en dies dels processos dels quals s’ha registrat 
l’alta.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de Seguretat Social.

La mitjana del nombre mensual de processos iniciats en el període disminueix cada any (des dels 15.872,5 
registrats al 2006207 fins als 10.547 del 2010). Igualment, decreix gradualment el nombre de processos en 
vigor al final de l’any (8.340 al 2010 i 10.146 al 2006). Com a conseqüència d’aquestes reduccions, tant la 
incidència (mitjana dels processos iniciats per cada 1.000 persones protegides) com la prevalença (nombre 
de processos en vigor al final del període per cada 1.000 persones protegides) disminueixen els seus índexs 
a 3,3‰ i 4,1‰, respectivament.

	207	•	 Primera	dada	disponible	a	l’Observatori	de	les	Malalties	Professionals	del	MTIN.	

Prevalença


