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1. ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL1

L’any 2013 s’ha caracteritzat per una moderació en la destrucció de llocs de treball respecte a l’any 2012. Mal-
grat això, la població ocupada ha retrocedit el 2,3%, sent el sisè any consecutiu en què es perden ocupats/ades a 
Catalunya. Aquesta pèrdua de població ocupada ha anat acompanyada d’una pèrdua de població activa i un des-
cens de la població en edat de treballar que, malgrat tot, no ha evitat que la població desocupada augmentés 
l’1,5%. 

 

TAULA III-1.  Població, segons la relació amb l’activitat. Catalunya, 2012 i 2013 

  2012 2013 Var. Valor absolut Var. (%) 
Població* 7.570.908 7.553.650 -17.258 -0,2 
Població en edat de treballar (16-64 anys) 4.739.217 4.652.619 -86.598 -1,8 
Població activa (16-64 anys) 3.702.004 3.647.634 -54.370 -1,5 
Població ocupada (16-64 anys) 2.857.381 2.790.344 -67.038 -2,3 
Població aturada (16-64 anys) 844.623 857.290 12.667 1,5 
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. 

La pèrdua de població ocupada es produeix en un context en què el PIB en termes reals ha retrocedit el 0,5% a 
Catalunya l’any 2013, el que es tradueix en un increment de la productivitat aparent del treball.2

Malgrat el descens en el nombre d’individus ocupats durant l’any 2013, destaca la generació d’ocupació que 
s’experimenta al quart trimestre de l’any en termes interanuals, fet que no succeïa des del segon trimestre de 
l’any 2008. 

 

GRÀFIC III-1.  Població en edat de treballar (16-64 anys), variació interanual segons relació amb l’activitat. Ca-
talunya, 2008-2013 

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

Tot i la pèrdua de població activa, la major pèrdua de població en edat de treballar fa que la taxa d’activitat anual 
augmenti fins al 78,4%, 0,3 punts percentuals més que l’any anterior, i se situa pròxima al seu màxim històric3

                                                           
1 Les dades que es presenten en aquest apartat fan referència, principalment, a l’Enquesta de població activa (EPA). A finals d’abril de l’any 
2014 s’han modificat les dades de l’EPA amb caràcter retrospectiu, per tal d’ajustar la base de càlcul als censos de població i habitatges de 
2011. Atesa la coincidència en el calendari entre l’elaboració d’aquesta Memòria i la possible publicació de les noves dades, durant la fase 
prèvia a la seva elaboració es va optar per realitzar l’anàlisi en base a les dades antigues. 

 al 

2 Per a una anàlisi detallada de la conjuntura macroeconòmica, vegeu el capítol 1 d’aquesta Memòria. 
3 El màxim es troba al tercer trimestre de l’any 2011, amb el 79,1%. 
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tercer trimestre de l’any 2013, amb el 79,0%. La taxa d’ocupació  baixa 0,3pp fins al 60,0%, i assoleix un mínim 
al primer trimestre de l’any 2013, amb el 58,9%, per pujar lleugerament després fins al 60,9%. Finalment, la taxa 
d’atur augmenta 0,7pp l’any 2013, fins al 23,5%, i se situa en màxims al primer trimestre de l’any 2013 amb el 
24,7%, per disminuir després al 22,4%, un nivell similar al de principis de 2012. 

TAULA III-2.  Activitat, ocupació i atur entre la població en edat de treballar (16-64 anys). Taxes. Catalunya, 
2012-2013 

  2012 2013 
  1 2 3 4 1 2 3 4 

Taxa d'activitat (%) 78,4 78,0 78,2 77,9 78,1 78,0 79,0 78,5 
Taxa d'ocupació (%) 60,9 60,7 60,4 59,1 58,9 59,3 60,9 60,9 
Taxa d'atur (%) 22,3 22,1 22,7 24,1 24,7 24,0 23,0 22,4 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

1.1. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR4

La població en edat de treballar s’ha reduït un 1,8% durant l’any 2013, i se  situa en poc més de 4.652 milers de 
persones, unes 86 mil menys que l’any 2012. Així, el pes de la població en edat de treballar sobre el total s’ha re-
duït, i arriba al 64,8%, 0,7pp menys que l’any 2012. Al llarg de l’any s’observa que la intensitat en la pèrdua de 
població en edat de treballar es concentra en els tres primers trimestres, sent menys intensa el quart. 

 

TAULA III-3.  Població en edat de treballar (16-64 anys). Catalunya, 2012-2013 

  2012 2013 
  1 2 3 4 1 2 3 4 

Població 16-64 anys 4.780 4.758 4.718 4.701 4.672 4.660 4.619 4.659 
Var. interanual (%) -1,1 -1,1 -1,5 -2,0 -2,3 -2,0 -2,1 -0,9 
Pes sobre el total (%) 65,7 65,5 65,3 65,2 65,0 64,8 64,6 64,6 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

La reducció de la població en edat de treballar es concentra en la població jove (principalment entre la de 25 a 34 
anys) i la població estrangera, sent també més intensa entre homes que dones. L’únic col·lectiu on la població en 
edat de treballar augmenta és el de 55 a 64 anys, especialment entre la població amb nacionalitat espanyola. 

TAULA III-4.  Població en edat de treballar (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 
2012-2013 

  2013 Var. 2012-2013 (%) 
Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 4.653 2.348 2.305 3.896 756 -1,8 -1,3 -2,4 -0,6 -7,9 
16-24 611 300 311 499 113 -2,1 -2,1 -2,1 0,2 -11,0 
25-34 945 480 465 722 223 -7,1 -5,9 -8,3 -4,7 -13,9 
35-54 2.252 1.128 1.124 1.879 373 -0,4 0,1 -0,9 -0,2 -1,4 
55-64 845 439 405 797 48 0,9 1,1 0,7 2,2 -16,5 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

Si s’estudia l’evolució de la població en edat de treballar en funció de la nacionalitat de població s’observa que el 
descens s’explica principalment per la reducció de la població amb nacionalitat estrangera, si bé una part impor-
tant del descens s’explica també pel comportament de la població amb nacionalitat espanyola. El quart trimestre 
del 2013 aquesta situació canvia, amb increments de la població amb nacionalitat espanyola que no compensen 
la pèrdua de població amb nacionalitat estrangera. 

                                                           
4 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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GRÀFIC III-2.  Població en edat de treballar (16-64 anys), variació interanual. Catalunya, 2008-2013 

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

1.2. POBLACIÓ ACTIVA 

La població activa s’ha situat en poc més de 3.647 milers de persones l’any 2013, un 1,5% menys que l’any 
2012, el que equival a 54 mil persones actives menys, situant la taxa d’activitat en el 78,4%, 0,3pp més que l’any 
2012. Destaca que al quart trimestre de l’any 2013 la població activa era pràcticament la mateixa que al quart 
trimestre de 2012, després d’uns mesos de retrocés. 

TAULA III-5.  Població activa (16-64 anys). Catalunya, 2012-2013 

  2012 2013 
  1 2 3 4 1 2 3 4 

Població activa 3.746 3.710 3.691 3.661 3.649 3.633 3.650 3.658 
Var. interanual (%) -1,2 -2,1 -2,5 -2,3 -2,6 -2,1 -1,1 -0,1 
Taxa d'activitat (%) 78,4 78,0 78,2 77,9 78,1 78,0 79,0 78,5 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

Els grups de població on més retrocedeix la població activa són la població menor de 35 anys (especialment entre 
els de 25 a 34 anys), la població estrangera i la població masculina. En canvi, entre la població de 35 a 64 anys la 
població activa augmenta (especialment entre la de 55 a 64 anys), fruit de la major activitat de les dones i la po-
blació amb nacionalitat espanyola. 

TAULA III-6.  Població activa (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2012-2013 

  2013 Var. 2012-2013 (%) 
Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 3.648 1.722 1.926 3.053 595 -1,5 -0,6 -2,2 -0,2 -7,6 
16-24 295 137 157 235 59 -2,4 -4,1 -0,8 0,5 -12,2 
25-34 852 414 438 670 182 -7,1 -5,8 -8,3 -4,8 -14,7 
35-54 2.012 954 1.058 1.687 325 0,6 1,9 -0,6 0,7 0,1 
55-64 489 217 273 461 29* 1,3 1,5 1,2 3,6 -24,9* 

  2013 Var. 2012-2013 (pp) 
Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 78,4 73,3 83,6 78,4 78,6 0,3 0,5 0,1 0,3 0,2 
16-24 48,2 45,8 50,5 47,2 52,8 -0,1 -0,9 0,6 0,1 -0,7 
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25-34 90,2 86,2 94,3 92,9 81,4 -0,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,8 
35-54 89,3 84,6 94,1 89,8 87,2 0,9 1,5 0,3 0,8 1,3 
55-64 57,9 49,3 67,2 57,8 59,9* 0,2 0,2 0,3 0,8 -6,7* 

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

Malgrat el descens de la població activa, el major descens de la població en edat de treballar fa que la taxa 
d’activitat augmenti o disminueixi molt lleugerament en gairebé tots els grups de població. Destaca, en tot cas, 
l’augment de 0,9pp entre la població de 35 a 54 anys, que s’explicaria per l’augment de la taxa d’activitat de les 
dones d’aquesta franja d’edat. 

Si s’observa l’evolució de la població activa al llarg de l’any 2013, s’aprecia que a mesura que avança l’any la po-
blació que passa d’una situació d’inactivitat a l’activitat compensa la caiguda de la població en edat de treballar. 

GRÀFIC III-3.  Població activa (16-64 anys), variació interanual. Catalunya, 2008-2013 

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

1.3. POBLACIÓ OCUPADA 

Pel que fa a població ocupada, l’any 2013 s’han comptabilitzat una mitjana de 2.790 mil persones ocupades, 67 
mil menys que l’any 2012, el que equival a una pèrdua del 2,3% d’ocupats/ades, i situa la taxa d’ocupació en el 
60,0%, 0,3pp menys que l’any anterior. Malgrat el resultat negatiu durant el conjunt de l’any, destaca el creixe-
ment de la població ocupada en termes interanuals experimentat l’últim trimestre de 2013. 

TAULA III-7.  Població ocupada (16-64 anys). Catalunya, 2012-2013 

  2012 2013 
  1 2 3 4 1 2 3 4 

Població ocupada 2.910 2.889 2.852 2.778 2.750 2.761 2.812 2.839 
Var. interanual (%) -5,1 -6,8 -6,3 -6,5 -5,5 -4,4 -1,4 2,2 
Taxa d'ocupació (%) 60,9 60,7 60,4 59,1 58,9 59,3 60,9 60,9 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

Per col·lectius, destaca la pèrdua de població ocupada entre els individus menors de 35 anys (especialment els de 
25 a 34 anys), la població amb nacionalitat estrangera i els homes, una constant que es manté al llarg de tota la 
crisi. Malgrat això, també es perd població ocupada entre les dones i la població de nacionalitat espanyola, i de 
forma molt més moderada entre la població de més de 35 anys. Així, els únics col·lectius on augmenta la població 
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ocupada són les dones de 35 a 54 anys, la població de nacionalitat espanyola de 55 a 64 anys i en menor mesu-
ra els homes de 55 a 64 anys. 

TAULA III-8.  Població ocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2012-2013 

  2013 Var. 2012-2013 (%) 
Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 2.790 1.326 1.464 2.434 356 -2,3 -1,6 -3,1 -1,4 -8,5 
16-24 145 74 71 125 21* -2,4 -0,4 -4,3 -0,5 -12,4* 
25-34 639 309 329 520 118 -8,1 -8,1 -8,0 -5,8 -16,8 
35-54 1.605 766 839 1.405 200 -0,4 1,2 -1,7 -0,4 -0,2 
55-64 401 178 224 384 17* -0,4 -1,3 0,2 1,1 -26,4* 

  2013 Var. 2012-2013 (pp) 
Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 60,0 56,5 63,5 62,5 47,1 -0,3 -0,1 -0,5 -0,5 -0,3 
16-24 23,8 24,6 23,0 25,0 18,2* -0,1 0,4 -0,5 -0,2 -0,3* 
25-34 67,6 64,4 70,9 72,1 53,0 -0,7 -1,5 0,2 -0,8 -1,9 
35-54 71,3 67,9 74,7 74,8 53,7 0,0 0,7 -0,6 -0,1 0,6 
55-64 47,5 40,5 55,2 48,2 35,5* -0,6 -1,0 -0,3 -0,5 -4,8* 

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

Com a conseqüència de la major intensitat en la pèrdua de població ocupada que en la pèrdua de població en 
edat de treballar, les taxes d’ocupació disminueixen de forma generalitzada; destaca el descens de 0,7pp entre la 
població de 25 a 34 anys, concentrada en les dones (1,5pp) i la població de nacionalitat estrangera (-1,9pp) 
d’aquesta franja d’edat. 

Si s’observa l’evolució de la població ocupada els últims trimestres, s’observa que en l’últim trimestre de 2013, 
tant el pas de població aturada a ocupada com el pas de població inactiva a ocupada explicaria, en termes agre-
gats, l’increment de la població ocupada, tot i la pèrdua de població en edat de treballar. 

GRÀFIC III-4.  Població ocupada (16-64 anys), variació interanual. Catalunya, 2008-2013 

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

Per sectors, l’any 2013 la construcció segueix sent el sector amb una pèrdua més significativa de població ocu-
pada (-7,4%), seguida de l’agricultura (-3,8%) i la indústria (-3,5%). El sector serveis, per altra banda, decreix un 
1,6%, per sota de la mitjana del conjunt del mercat de treball. En valors absoluts, els serveis representen el 
48,4% de l’ocupació destruïda, front un 27,9% de la indústria, un 20,7% de la construcció i un 3,0% de 
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l’agricultura. Així, l’any 2013 el pes del sector serveis augmenta en 0,6pp, mentre que la resta de sectors veuen 
reduït el seu pes sobre el conjunt. 

GRÀFIC III-5.  Població ocupada (16-64 anys), per sector d’activitat. Catalunya, 2012-2013 

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

Si es realitza l’anàlisi per branques d’activitat, s’aprecia que el descens de la població ocupada a la indústria es 
concentra a la indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper (-6,4%), així com a la construcció de maqui-
nària, equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres diverses (-3,8%). Als serveis, la pèrdua 
de població ocupada es concentra al comerç i l’hostaleria (-4,9%) i a l’Administració pública, educació i activitats 
sanitàries (-2,6%). En canvi, augmenta la població ocupada al transport (+2,9%), en activitats relacionades amb la 
intermediació financera i activitats immobiliàries (+1,3%), així com en altres serveis (+0,7%). 

TAULA III-9.  Població ocupada (16-64 anys), per branques d’activitat. Catalunya, 2012-2013 

  2013 Var. 2012-2013 (%) Pes 2013 (%) Var. Pes 2012-2013 (pp) Var. Absoluta Pes Variació (%) 
Total 2.790 -2,3 100,0 0,0 -67 100,0 
Agricultura 51 -3,8 1,8 0,0 -2 3,0 
Indústria I 157 -6,4 5,6 -0,2 -11 16,0 
Indústria II 192 -0,7 6,9 0,1 -1 2,1 
Indústria III 167 -3,8 6,0 -0,1 -7 9,8 
Construcció 173 -7,4 6,2 -0,3 -14 20,7 
Serveis I 613 -4,9 22,0 -0,6 -32 47,2 
Serveis II 257 2,9 9,2 0,5 7 -10,8 
Serveis III 394 1,3 14,1 0,5 5 -7,7 
Serveis IV 561 -2,6 20,1 0,0 -15 22,1 
Serveis V 226 0,7 8,1 0,2 2 -2,3 
Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
Nota: Agricultura = agricultura, silvicultura i pesca. Indústria I = indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper. Indústria II = Indústries 
extractives, refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia i aigua. Indústria III = construcció de ma-
quinària , equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres diverses. Construcció = construcció. Serveis I = comerç i hosta-
leria. Serveis II = transport. Serveis III = intermediació financera i activitats immobiliàries. Serveis IV = Administració pública, educació i activi-
tats sanitàries. Serveis V = altres serveis. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

Així, destaquen els increments en el pes del transport i les activitats relacionades amb la intermediació financera i 
activitats immobiliàries sobre el conjunt, així com la pèrdua de pes del comerç i l’hostaleria. L’elevat pes d’aquest 
últim sector sobre el conjunt del mercat de treball fa que aquest expliqui pràcticament la meitat (47,2%) de 

1,9%
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6,5%

72,9%

1,8%

18,5%

6,2%

73,5%
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l’ocupació destruïda, molt per davant de la pèrdua de llocs de treball a l’Administració pública, educació i activi-
tats sanitàries (22,1%) o construcció (20,7%). 

Per nivell de qualificació, s’observa que tots els grups perden població ocupada en una proporció similar (més in-
tensa entre els individus qualificats manuals i els no qualificats), a excepció del personal tècnic i directiu, entre 
els quals la població ocupada no varia. 

TAULA III-10.  Població ocupada (16 o més anys), per qualificació(1). Catalunya, 2012-2013 

  2013 
Var. 2012-2013 

(%) 
Pes 2013 

(%) 
Var. Pes 2012-2013 

(pp) 
Var. Absolu-

ta 
Pes Variació 

(%) 

Total 
2.79

0 -2,3 100,0 0,0 -67 100,0 
Personal tècnic i direc-
tiu 912 0,0 32,7 0,8 0 0,4 
Qualificats no manuals 951 -3,1 34,1 -0,3 -30 45,4 
Qualificats manuals 625 -3,8 22,4 -0,3 -25 37,3 
No qualificats 301 -3,5 10,8 -0,1 -11 16,5 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
(1) S’ha produït un canvi en la classificació d’aquesta variable l’any 2012 que impedeix tractar-la a través de les microdades. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.  

En funció del nivell d’estudis, s’aprecia que el descens en l’ocupació és més intens entre la població amb educa-
ció primària (-10,4%) i amb estudis de secundària de segona etapa (-9,1%). En canvi, entre la població amb estu-
dis de secundària de primera etapa el descens és del 0,3%, i entre els individus amb educació superior, la pobla-
ció ocupada augmenta el 3,0%. 

A nivell territorial, s’observa un major descens de la població ocupada a la província de Tarragona, on disminueix 
un 3,2%. També és important el descens a la província de Barcelona, amb una caiguda del 2,7%, mentre que a 
Girona aquesta retrocedeix el 0,9% i a Lleida augmenta el 0,3%. 

Afiliació a la Seguretat Social 

Segons dades de la Seguretat Social, l’afiliació a Catalunya5

Per règims d’afiliació, els afiliats/ades en règim general retrocedeixen el 3,6% (85 mil persones), mentre que els 
afiliats/ades en règim especial de treballadors autònoms perden un 1,4% de població (7 mil persones). La pobla-
ció afiliada en règim especial agrari disminueix el 10,4%, mentre que al règim especial del mar la pèrdua de po-
blació afiliada és del 0,3%.

 l’any 2013 va retrocedir un 2,9% respecte a l’afiliació 
de l’any 2012, el que equival a 86 mil persones afiliades menys, situant la mitjana d’afiliats/ades en 2.886 mil 
persones. 

6

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

 

7

Per sectors, les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació mostren un descens de l’afiliació a tots els sectors, 
sent de l’1,8% a l’agricultura, el 3,6% a la indústria, l’11,7% a la construcció i l’1,0% als serveis. 

 Així, utilitzant aquesta informa-
ció s’aprecia un descens de la població afiliada del 2,1%, un descens inferior al que registra la Seguretat Social (-
2,9%) o l’EPA (-2,3%) per al conjunt de l’any 2013. 

Si es desagrega la informació sectorial per seccions, s’observa que el descens en afiliació experimentat a la in-
dústria l’any 2013 s’explica per la pèrdua de població afiliada en indústries manufactureres (-3,7%), sent desta-
cables els descensos en indústries extractives (-9,2%) i aigua, sanejament i gestió de residus (-1,6%), si bé aques-
tes últimes expliquen una fracció petita de l’evolució de la indústria, atès el seu menor pes sobre el conjunt 
d’afiliats/ades. Als serveis, la situació és diversa, amb seccions que augmenten en població afiliada, com poden 
ser les activitats immobiliàries (+2,8%), les activitats sanitàries i serveis socials (+0,6%) o l’hostaleria (+0,2%), 
                                                           
5 Mitjana anual calculada a partir de les mitjanes de cada mes. 
6 El canvi en el sistema especial d’empleats de la llar dificulta la comparativa entre 2012 i 2013. 
7 Les dades del Departament d’Empresa i Ocupació fan referència a l’últim mes de cada trimestre per la població afiliada en règim general, 
règim especial de la mineria i el carbó, i règim especial de treballadors autònoms. Així doncs, les dades no són comparables amb les d’afiliació 
pel conjunt de l’any que ofereix la Seguretat Social, ni amb les dades de l’EPA. 
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combinades amb seccions on la població afiliada es redueix, com poden ser el comerç a l’engròs i al detall (-
1,8%), el transport i l’emmagatzematge (-3,2%), les activitats financeres i d’assegurances (-3,1%) o els altres ser-
veis (-3,7%). Així, entre les indústries manufactureres, la construcció, el comerç a l’engròs i al detall, el transport i 
emmagatzematge expliquen el 75,1% de la pèrdua d’afiliació a Catalunya l’any 2013. 

TAULA III-11.  Població afiliada(1), per seccions. Catalunya, 2012-2013 

      2013 
Var. 2012-
2013 (%) 

Pes 2013 
(%) 

Var. 2012-
2013 (ab-

soluta) 
Pes varia-

ció (%) 
Total 2.779 -2,1 100,0 -60 100,0 
Agricultura A Agricultura, ramaderia i pesca 32 -1,8 1,2 -1 1,0 

Indústria 

B Indústries extractives 2 -9,2 0,1 0 0,4 
C Indústries manufactureres 405 -3,7 14,6 -16 26,1 
D Energia elèctrica i gas 5 -0,5 0,2 0 0,0 
E Aigua, sanejament i gestió de residus 24 -1,6 0,9 0 0,6 

Construcció F Construcció 165 -11,7 5,9 -22 36,2 

Serveis 

G Comerç a l’engròs i al detall 537 -1,8 19,3 -10 16,8 
H Transport i emmagatzematge 144 -3,2 5,2 -5 8,0 
I Hostaleria 218 0,2 7,9 1 -0,9 
J Informació i comunicacions 79 0,1 2,8 0 -0,2 
K Activitats financeres i d’assegurances 70 -3,1 2,5 -2 3,7 
L Activitats immobiliàries 24 2,8 0,9 1 -1,1 
M Activitats professionals i tècniques 170 0,1 6,1 0 -0,4 
N Activitats administratives i auxiliars 215 -0,7 7,7 -1 2,4 
O Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 164 -0,9 5,9 -1 2,4 
P Educació 139 -0,8 5,0 -1 1,7 
Q Activitats sanitàries i serveis socials 236 0,6 8,5 1 -2,5 
R Activitats artístiques i d’entreteniment 54 -0,1 1,9 0 0,1 
S Altres serveis 89 -3,7 3,2 -3 5,7 
T Activitats de les llars 7 2,6 0,2 0 -0,3 
U Organismes extraterritorials 0 6,1 0,0 0 0,0 

Unitats: milers de persones i percentatges. 
(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2012 i 2013, per a la població afilia-
da en el règim general, el règim especial de treballadors autònoms i el règim especial de la mineria i el carbó. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori d’Empresa i 
Ocupació).  

Analitzant l’afiliació per rúbriques s’observa que la pèrdua d’afiliació a la construcció és generalitzada, sent des-
tacada la pèrdua a la construcció d’immobles (-14,6%). A la indústria, destaca el descens en nombre 
d’afiliats/ades a les indústries de fusta i suro (-10,9%), la fabricació de mobles (-12,2%), els productes minerals 
no metàl·lics (-11,3%) i la metal·lúrgia (-9,9%). Així mateix, resulta destacat el retrocés en l’afiliació a la rúbrica de 
productes metàl·lics (exclosa la maquinària), que si bé no presenta una pèrdua percentualment tan destacada (-
5,3%), si que representa una part important de la pèrdua d’afiliació a la indústria. 

Als serveis, la pèrdua d’afiliació al comerç a l’engròs i al detall és més intensa al comerç a l’engròs (-2,7%), que en 
el comerç al detall (-1,1%), mentre que al transport i emmagatzematge el retrocés més rellevant es produeix en el 
transport terrestre i per canonades (-4,2%). Així mateix, el gruix de la pèrdua d’afiliació a les activitats financeres i 
d’assegurances s’explica pel descens en afiliació a la mediació financera (-5,0%). 

Destaca la pèrdua d’afiliats/ades a les activitats de lloguer (-15,5%), que es compensa amb el bon comportament 
de les activitats administratives d’oficina amb un increment de l’afiliació (+9,3%), el que fa que la secció activitats 
administratives i auxiliars presenti una variació moderada. 

Si bé el descens de població afiliada es produeix sigui quina sigui la grandària de l’empresa, s’aprecia una major 
intensitat en les empreses de 26 a 50 treballadors i, en general, entre les empreses de menys de 100 treballa-
dors, amb l’única excepció de les empreses de 500 a 1000 treballadors, on el descens també és destacat. 
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GRÀFIC III-6.  Població afiliada(1), per grandària de l’empresa (nombre de treballadors), variació anual. Catalu-
nya, 2012-2013 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2012 i 2013, per a la població afilia-
da en el règim general i el règim especial de la mineria i el carbó. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori d’Empresa i 
Ocupació). 

A escala territorial, la pèrdua de població afiliada és més intensa a les comarques del sud (la Ribera d’Ebre perd 
el 6,3% de la població afiliada, front un 5,6% la Terra Alta o un 4,9% el Baix Ebre), així com en algunes de la pro-
víncia de Lleida (el Solsonès perd el 6,8% de la població afiliada, mentre que el Pallars Sobirà perd el 5,4% dels 
seus afiliats/ades), situant-se la major pèrdua de població afiliada a la comarca de l’Alt Penedès (-7,2%). 

MAPA III-1.  Població afiliada(1) per comarques, variació anual. Catalunya, 2012-2013 

 
Unitats: percentatges. 
(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2012 i 2013, per a la població afilia-
da en el règim general, el règim especial de treballadors autònoms i el règim especial de la mineria i el carbó. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori d’Empresa i 
Ocupació). 
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Destaca que cap comarca augmenta el nombre d’afiliats/ades durant l’any 2013, sent la Vall d’Aran (-0,2%) i el 
Pla de l’Estany (-0,3%) les que més s’hi acosten. 

El treball a temps parcial 

Potser el fenomen més destacat de l’any 2013 és l’elevat increment de la població ocupada a temps parcial 
(+6,7%) en un context de pèrdua de població ocupada (-2,3%). Aquest increment, juntament amb el descens de la 
població ocupada a temps complet (-3,8%) ha fet que el pes de població ocupada a temps parcial sobre el total se 
situï en el 15,2%, 1,3pp més que l’any 2012. 

Per col·lectius, resulta molt destacable l’increment de la població ocupada a temps parcial entre la població de 25 
a 34 anys (15,9%) i els homes (22,4%), especialment si es té en compte que són dos dels col·lectius que més po-
blació ocupada perden. També destaca el descens de població ocupada a temps parcial entre la població de 55 a 
64 anys. 

TAULA III-12.  Població ocupada (16-64 anys) que treballa a temps parcial, per grups d’edat, gènere i nacionali-
tat. Catalunya, 2012-2013 

  2013 Var. 2012-2013 (%) 
Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 424 312 112 347 77 6,7 2,0 22,4 7,3 4,2 
16-24 64 36 29* 55 9* 6,0 1,4 12,2* 4,6 15,6* 
25-34 104 71 33* 80 24* 15,9 10,0 30,9* 22,4 -1,1* 
35-54 206 166 40 167 39* 6,2 1,7 30,1* 5,7 8,4* 
55-64 50 40 10* 44 5* -6,4 -8,5 3,0* -5,4 -13,8* 

  2013 Var. 2012-2013 (pp) 
Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 15,2 23,5 7,7 14,3 21,7 1,3 0,8 1,6 1,1 2,7 
16-24 44,4 48,3 40,4* 44,4 44,1* 3,5 0,9 6,0* 2,2 10,7* 
25-34 16,3 22,9 10,1* 15,3 20,6* 3,4 3,8 3,0* 3,5 3,3* 
35-54 12,8 21,7 4,8 11,9 19,3* 0,8 0,1 1,2* 0,7 1,5* 
55-64 12,4 22,4 4,5* 11,6 31,4* -0,8 -1,8 0,1* -0,8 4,6* 

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

Tot i així, el treball a temps parcial segueix estant molt caracteritzat per la població més jove (de 16 a 24 anys), 
amb taxes del 44,4% i un increment de 3,5pp respecte a l’any 2012, i la població femenina (23,5%) i estrangera 
(21,7%). 

1.3.1. POBLACIÓ ASSALARIADA 

En funció de la situació professional, s’observa que la pèrdua de població ocupada entre la població assalariada 
és superior a la mitjana, i especialment intensa entre la població assalariada al sector públic (-3,9%). Així mateix, 
destaca el descens del nombre d’empresaris amb assalariats. Per contra, augmenta de forma considerable el 
nombre d’autònoms (+5,7%), el que fa que el seu pes sobre el conjunt de la població ocupada augmenti 0,9pp 
l’any 2013. 
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TAULA III-13.  Població ocupada (16-64 anys), segons la situació professional. Catalunya, 2013 

  2013 Var. 2012-2013 Pes 2013 (%) Var. Pes 2012-2013 (pp) 
Total 2.790 -2,3 100,0 0,0 
Empresari amb assalariats 131 -9,1 4,7 -0,3 
Autònom 318 5,7 11,4 0,9 
Assalariat del sector públic 373 -3,9 13,4 -0,2 
Assalariat del sector privat 1.951 -3,0 69,9 -0,5 
Altres 18* 36,9* 0,6* 0,2* 
Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Si s’observa l’evolució de la població assalariada, s’aprecia que aquesta presenta importants descensos durant la 
primera meitat de l’any, però es recupera de forma notòria al tercer trimestre, i especialment, al quart. Aquesta 
lleugera millora en l’últim tram de l’any 2013, però, no ha evitat que el pes de la població assalariada sobre la 
població ocupada hagi disminuït 0,7pp, fins al 83,3%. Així mateix, la major pèrdua de població assalariada al sec-
tor públic ha fet que el pes d’aquest col·lectiu sobre el conjunt d’assalariats s’hagi reduït 0,1pp, fins a arribar al 
16,0%. 

TAULA III-14.  Població assalariada (16-64 anys). Catalunya, 2012-2013 

  2012 2013 
  1 2 3 4 1 2 3 4 

Població assalariada 2.447 2.434 2.391 2.325 2.283 2.301 2.353 2.356 
Var. interanual (%) -5,9 -7,3 -7,2 -7,6 -6,7 -5,4 -1,6 1,3 
Pes sobre els ocupats/des (%) 84,1 84,2 83,9 83,7 83,0 83,3 83,7 83,0 
Pes del sector públic (%) 16,3 16,2 15,9 16,2 16,3 16,1 15,7 16,1 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

Temporalitat 

L’any 2013, la població ocupada amb contracte temporal s’ha reduït un 2,1%. Això no ha evitat, però, que la taxa 
de temporalitat hagi augmentat 0,2pp, fins al 18,5%, fruit de la major pèrdua de població ocupada amb contracte 
indefinit (-3,4%). 

Per col·lectius, són molt significatives les diferències entre homes i dones, amb un increment del 3,3% de la po-
blació masculina ocupada amb contracte temporal, front un descens del 7,0% de les dones ocupades amb aquest 
contracte. Així mateix, destaquen els descensos en la població ocupada amb contracte temporal entre la població 
de 25 a 34 anys i la població de nacionalitat estrangera. També és significatiu l’increment de la població ocupada 
amb contracte temporal entre la població de 35 a 54 anys i, molt especialment, entre els homes d’aquesta franja 
d’edat (+15,6%). 
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TAULA III-15.  Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per grups d’edat, gènere i nacionali-
tat. Catalunya, 2012-2013 

  2013 Var. 2012-2013 (%) 
Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 430 215 215 339 91 -2,1 -7,0 3,3 1,3 -13,1 
16-24 81 41 40 70 11* 1,3 -0,8 3,5 5,2 -18,1* 
25-34 154 79 75 119 35* -7,4 -8,2 -6,5 -3,0 -19,6* 
35-54 176 84 92 134 41 4,1 -6,1 15,6 7,2 -4,6 
55-64 19* 12* 7* 16* 3* -21,1* -22,2* -19,2* -21,5* -18,7* 

  2013 Var. 2012-2013 (pp) 
Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 18,5 18,5 18,5 16,8 29,2 0,2 -0,9 1,3 0,6 -1,1 
16-24 60,7 58,6 63,0 61,3 57,4* 3,1 0,2 6,2 4,3 -3,5* 
25-34 26,7 27,2 26,2 25,3 32,7* 0,3 -0,2 0,8 0,7 -0,2* 
35-54 13,3 12,6 13,9 11,6 24,2 0,6 -0,8 2,1 0,9 -0,9 
55-64 6,7* 8,5* 5,0* 5,8* 24,4* -1,6* -2,1* -1,1* -1,6* 1,4* 

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

Així, el descens en la temporalitat de les dones, unit a l’increment dels homes, fa que les dues taxes s’igualin. No 
succeeix el mateix entre les diferents franges d’edat, amb un increment significatiu de la temporalitat entre la po-
blació més jove (+3,1pp), que situa la seva taxa de temporalitat al 60,7%, sent especialment significativa entre la 
població masculina de 16 a 24 anys (+6,2pp). 

El descens de la població assalariada amb contracte temporal té lloc exclusivament al sector públic, on aquesta 
retrocedeix el 18,9%, front un increment de l’1,6% al sector privat. En canvi, entre els assalariats amb contracte 
indefinit al sector públic no s’observen variacions entre 2012 i 2013, mentre que al sector privat la població ocu-
pada amb contracte indefinit retrocedeix el 4,0%. Això fa que la taxa de temporalitat disminueixi de forma acusa-
da al sector públic (-3,2pp) i se situï al 17,6%, per sota del 18,7% que registra el sector privat després d’un incre-
ment de 0,8pp. Aquest fet no succeïa des de l’any 2006. 

Per sectors, s’observa un increment important de la població ocupada amb contracte temporal a la indústria (que 
situa la taxa de temporalitat a la indústria 2,1pp per sobre de l’any anterior), mentre que al sector serveis es re-
dueixen els individus ocupats amb contracte temporal. 

TAULA III-16.  Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per sectors. Catalunya, 2012-2013 

  2013 Var. 2012-2013 (%) Taxa 2013 (%) Var. Taxa 2012-2013 (pp) 
Total 430 -2,1 18,5 0,2 
Agricultura 7* -0,8* 32,2* 3,3* 
Indústria 64 16,2 13,6 2,1 
Construcció 31* -9,3* 27,8* 2,2* 
Serveis 327 -4,4 19,1 -0,4 
Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

En bona mesura, el descens de la població ocupada amb un contracte temporal s’explica per l’evolució a 
l’Administració pública, educació i activitats sanitàries, on els ocupats/ades amb contracte temporal disminueixen 
un 15,1%, sent la branca d’activitat on més es redueix la temporalitat. 
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TAULA III-17.  Població assalariada (16-64 anys) amb contracte temporal, per branques d’activitat. Catalunya, 
2012-2013 

  2013 Var. 2012-2013 (%) Taxa 2013 (%) Var. Taxa 2012-2013 (pp) 
Total 430 -2,1 18,5 0,2 
Agricultura 7* -0,8* 32,2* 3,3* 
Indústria I 19* -4,2* 13,9* 0,4* 
Indústria II 25* 32,0* 13,5* 3,2* 
Indústria III 20* 23,4* 13,4* 2,6* 
Construcció 31* -9,3* 27,8* 2,2* 
Serveis I 92 -3,5 20,0 0,3 
Serveis II 37* 24,1* 17,5* 3,5* 
Serveis III 52 -0,1 16,3 -0,5 
Serveis IV 99 -15,1 18,3 -2,5 
Serveis V 48 -2,7 25,6 -0,1 
Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Nota: Agricultura = agricultura, silvicultura i pesca. Indústria I = indústria de l’alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper. Indústria II = Indústries 
extractives, refinament de petroli, indústria química, transformació del cautxú, metal·lúrgia, energia i aigua. Indústria III = construcció de ma-
quinària , equips electrònics, material de transport i indústries manufactureres diverses. Construcció = construcció. Serveis I = comerç i hosta-
leria. Serveis II = transport. Serveis III = intermediació financera i activitats immobiliàries. Serveis IV = Administració pública, educació i activi-
tats sanitàries. Serveis V = altres serveis. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA.  

Pel que fa a la contractació, a partir de dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, s’observa que l’any 2012 el 
nombre de contractes firmats a Catalunya ha augmentat un 1,6% respecte a l’any 2012, situant-se en 2.160.954 
contractes (10,9% indefinits i 89,1% temporals). 

Els contractes temporals han augmentat el 4,6%, mentre que els indefinits han disminuït el 18,0%. Entre els con-
tractes temporals, sobresurt l’increment del 7,3% dels contractes eventuals per circumstàncies de la producció, 
així com l’augment del 3,0% dels d’obra i serveis, o l’1,9% dels d’interinitat, sent les anteriors les tres modalitats 
de contracte més utilitzades a Catalunya l’any 2013. Entre els contractes indefinits, destaca el descens experi-
mentat en contractes ordinaris per temps indefinit, amb un retrocés del 23,9% en el que és el principal contracte 
indefinit. Els contractes convertits en indefinits retrocedeixen el 3,9%, sent el segon contracte indefinit més utilit-
zat l’any 2013,. 

1.4. POBLACIÓ DESOCUPADA 

La població desocupada ha augmentat un 1,5% l’any 2013, i se situa en 857 mil persones, gairebé 13 mil perso-
nes més que l’any 2012. Aquest augment es produeix malgrat el descens de la població activa, i situa la taxa 
d’atur al 23,5%, 0,7pp més que l’any 2012. Val a dir, però, que tant la població desocupada com la taxa d’atur 
han variat considerablement al llarg de l’any, passant de 900 mil persones desocupades al primer trimestre a 
819 mil persones al quart, i d’una taxa del 24,7% a una del 22,4% en el mateix període, fruit de les fortes correc-
cions experimentades els dos últims trimestres. 

TAULA III-18.  Població desocupada (16-64 anys). Catalunya, 2012-2013 

  2012 2013 
  1 2 3 4 1 2 3 4 

Població aturada 835 821 839 883 900 871 839 819 
Var. interanual (%) 15,0 18,9 13,1 14,0 7,7 6,2 0,0 -7,3 
Taxa d'atur (%) 22,3 22,1 22,7 24,1 24,7 24,0 23,0 22,4 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Per grups de població, destaca l’increment de població desocupada de nacionalitat espanyola, així com entre els 
individus de 35 a 64 anys (especialment entre la població de 55 a 64 anys). En canvi, la població desocupada es 
redueix entre els individus menors de 35 anys, els de nacionalitat estrangera, i augmenta lleugerament entre els 
homes, en contrast amb el creixement experimentat entre les dones, més significatiu. 
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TAULA III-19.  Població desocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2012-
2013 

  2013 Var. 2012-2013 (%) 
Valor Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 857 395 462 619 239 1,5 2,8 0,4 4,8 -6,1 
16-24 149 64 86 110 39 -2,4 -8,0 2,3 1,6 -12,1 
25-34 214 105 109 150 63 -4,2 1,7 -9,3 -1,2 -10,7 
35-54 406 188 218 282 125 4,5 5,0 4,1 6,3 0,7 
55-64 88 39 49 76 12* 10,2 16,5 5,7 17,8 -22,6* 

  2013 Var. 2012-2013 (pp) 
Taxa (%) Total Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger 

Total 23,5 23,0 24,0 20,3 40,1 0,7 0,7 0,6 1,0 0,6 
16-24 50,7 46,3 54,5 46,9 65,4 0,0 -2,0 1,7 0,5 0,1 
25-34 25,1 25,3 24,8 22,4 34,9 0,8 1,9 -0,3 0,8 1,6 
35-54 20,2 19,7 20,6 16,7 38,4 0,8 0,6 0,9 0,9 0,2 
55-64 18,0 18,0 18,0 16,6 40,7* 1,5 2,3 0,8 2,0 1,2* 
Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 
* Dada estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

No és estrany, doncs, que els principals increments en la taxa d’atur se situïn entre la població de 55 a 64 anys, 
la població amb nacionalitat espanyola i que sigui lleugerament superior entre dones que entre els homes. 

Així el quart trimestre de 2013, i per primer cop en els últims 5 anys, la població desocupada transita a l’ocupació 
en termes agregats, contribuint al descens de la població desocupada. 

GRÀFIC III-7.  Població desocupada (16-64 anys), variació interanual. Catalunya, 2008-2013 

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

L’increment de la població desocupada de llarga durada ha estat més intens que en el cas de la població desocu-
pada, amb un increment del 10,2%, i situa el percentatge d’aturats/ades de llarga durada en el 58,7% del total, 
4,7pp més que l’any 2012, que arriba al 60,1% el quart trimestre de 2013. Així mateix, destaca l’increment de la 
població aturada que porta dos anys o més buscant feina (+14,3%), i que l’any 2013 representaven el 33,9% del 
conjunt dels aturats/ades (3,9pp més que l’any 2012). 
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TAULA III-20.  Atur de llarga durada (16-64 anys). Catalunya, 2012-2013 

  2012 2013 
  1 2 3 4 1 2 3 4 

Aturats/ades de llarga durada 443 440 441 502 513 514 493 492 
Var. interanual (%) 21,2 29,8 21,3 23,7 15,8 16,9 11,7 -1,9 
Taxa d'atur de llarga durada (%) 53,1 53,6 52,6 56,8 57,0 59,0 58,7 60,1 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Per llars, es produeix un increment de 0,3pp del percentatge de llars amb tots els membres actius en situació 
d’atur, situant-se, en mitjana anual, al 12,4% l’any 2013. També augmenta 0,4pp el percentatge de llars on els 
seus membres actius no estan ni tots ocupats ni tots aturats, situant-se al 20,9% i, en canvi, es redueix 0,7pp el 
percentatge de llars on tots els membres actius estan ocupats, situant-se al 66,7% l’any 2013. Si s’observa 
l’evolució al llarg de l’any, però, s’aprecia un canvi de tendència al llarg de l’any, que malgrat tot no és suficient 
per corregir el comportament dels dos primers trimestres (especialment el primer). 

GRÀFIC III-8.  Llars agrupades pel nombre d’actius(1) en situació d’atur. Catalunya, 2008-2013 

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

Atur registrat 

Segons dades d’atur registrat obtingudes de l’Observatori d’Empresa i Ocupació, l’any 2013 el nombre de perso-
nes desocupades, en mitjana anual, va ser de poc més de 637 mil, el 0,5% més que l’any 2012. Destaca que a 
partir del mes de juliol el nombre de persones registrades com a aturades comença a disminuir respecte al ma-
teix mes de l’any anterior. En part, el menor increment de l’atur que s’observa amb dades d’atur registrat podria 
explicar-se pel fet que una part de la població no es registri una vegada exhaurides les prestacions per desocupa-
ció. 
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GRÀFIC III-9.  Atur registrat. Catalunya, 2008-2013 

 
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 d’Empresa i 
Ocupació).  

Per sectors, durant l’any 2013 augmenta l’atur registrat a l’agricultura (+8,1%) i als serveis (+3,6%), però en canvi 
decreix a la indústria (-2,8%), a la construcció (-8,6%) i entre els individus sense ocupació anterior (-2,0%). Això fa 
que el pes dels aturats que provenen del sector serveis augmenti el seu pes percentual sobre el conjunt, malgrat 
que com s’ha vist anteriorment, ha estat el sector on menys ocupació s’ha destruït l’any 2013. Per contra, el pes 
dels individus desocupats que provenen de la construcció disminueix, malgrat que com s’ha observat en les da-
des de l’EPA, és el sector on més ocupació es destrueix l’any 2013. En bona mesura, això podria explicar-se per la 
fi de les prestacions de molts del aturats registrats, que portaria a molts aturats/ades a no registrar-se com a tals. 

GRÀFIC III-10.  Població desocupada per sectors d’activitat. Catalunya, 2012-2013 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori d’Empresa i 
Ocupació).  
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Si s’intenta aproximar la taxa d’atur en base a les dades d’afiliació i atur registrat per comarques, s’observa que 
les taxes més elevades es registren al Baix Penedès (35,6%), Garraf (30,9%), Anoia (29,4%) i Montsià (28,0%), i 
es concentren al voltant de les principals àrees urbanes i al litoral. 

MAPA III-2.  Taxa d’atur registrat(1) per comarques. Catalunya, 2013 

 
 Unitats: percentatges. 
(1) Els valors representen estimacions de la taxa d’atur comarcal, calculades com a quocient de la població desocupada registrada sobre la 
suma de població afiliada i població desocupada registrada. Les dades d’afiliació per comarques es troben disponibles per a l’últim dia dels 
quatre trimestres, motiu pel qual la taxa s’ha calculat sobre la base de la mitjana d’aquests valors i la mitjana d’atur registrat dels últims me-
sos del trimestre. Pot presentar, per tant, una certa desviació respecte al valor real del conjunt de l’any. Aquest càlcul incorpora alguns biaixos. 
El primer fa referència a la població que es troba a l’atur, però que no es troba registrada als serveis d’ocupació. És a dir, són actius no regis-
trats, que fan disminuir el valor de la taxa d’atur aproximada. El segon fa referència a la població ocupada no afiliada. Aquest grup afecta el 
denominador incrementant la taxa d’atur aproximada. La suma dels dos biaixos genera un biaix que pot ser a l’alça o a la baixa en funció del 
que predomini. Aparentment, per al conjunt de Catalunya, predomina el de la població aturada no registrada. És a dir, la taxa d’atur sobre la 
base de dades registrades l’any 2013 (18,5%) és inferior a la taxa d’atur estimada a través de l’EPA (23,5 %). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Observatori d’Empresa i 
Ocupació). 

Els majors increments d’aquesta taxa, però, es produeixen al Solsonès (+2,1pp) i la Ribera d’Ebre (+1,9pp). En 
canvi, aquesta disminueix a la Cerdanya (-0,7pp), la Vall d’Aran (-0,3pp), el Segrià (-0,2pp), el Baix Empordà (-
0,2pp) i la Noguera (-0,1pp). 

1.5. CONTEXT DEL MERCAT DE TREBALL 

Per poder contextualitzar la situació del mercat de treball a Catalunya, cal comparar-ne l’evolució que aquest ex-
perimenta respecte a altres territoris. Per fer aquesta comparativa, s’analitza primer l’evolució de les principals 
magnituds a Espanya i les seves comunitats autònomes, territoris que es regeixen per una mateixa normativa i on 
hi intervenen fortes interconnexions territorials. En segon lloc, es compara l’evolució amb Europa, estudiant pri-
mer els països europeus, i després quatre regions de característiques similars a Catalunya (els quatre motors 
d’Europa), a fi de contrastar la situació a Catalunya respecte a altres territoris amb diferent normativa i contextos. 

Respecte a Espanya, l’evolució és lleugerament més positiva a Catalunya que a la resta de l’Estat, amb una me-
nor pèrdua de població ocupada. Respecte a Europa, s’aprecia una major pèrdua de població ocupada quan es 
compara amb regions similars, mentre que en la comparativa amb països europeus, la taxa d’ocupació catalana 
no presenta variacions allunyades de la mitjana. En bona mesura, això es pot explicar pel major descens de po-
blació en edat de treballar (de 15 a 64 anys) que es produeix a Catalunya, el més intens dels països i regions es-
tudiats. Així mateix, a escala europea, destaca l’increment del treball a temps parcial que s’ha produït a Catalunya 
en comparació als altres territoris. 
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1.5.1. ESPANYA 

L’evolució del mercat de treball a Catalunya durant l’any 2013 ha estat lleugerament més favorable que a Espa-
nya, malgrat que en cap dels dos casos ha estat bona. Així, per exemple, la població ocupada retrocedeix un 2,3% 
a Catalunya, mentre que a Espanya cau el 3,0%. Al igual que a Catalunya, un dels fenòmens més destacats du-
rant l’any 2013 ha estat l’increment del treball a temps parcial, que contrasta amb la pèrdua de població ocupa-
da. 

Població en edat de treballar 

L’any 2013, el descens de la població en edat de treballar a Catalunya (-1,8%) ha estat de les més elevades 
d’Espanya, on en conjunt retrocedeix un 1,2%. Així, només superen Catalunya en pèrdua de població en edat de 
treballar País Basc (-2,1%), La Rioja (1,9%) i Astúries (-1,9%), mentre que la Comunitat de Madrid perd la mateixa 
proporció de població de 16 a 64 anys (-1,8%). 

MAPA III-3.  Població en edat de treballar (16-64 anys) per comunitats autònomes. Variació anual. Espanya, 2012-
2013 

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

Població activa 

Pel que fa a la població activa, el descens a Catalunya (-1,5%) és major que al conjunt d’Espanya (-1,2%), si bé 
Catalunya no destaca per ser una de les comunitats autònomes on més població activa es perd. Atès que la pèr-
dua de població activa es concentra a les comunitats amb major taxa d’activitat, Catalunya se situa com a segona 
comunitat autònoma amb major taxa d’activitat (78,4%, i +0,3pp), per darrere de les Illes Balears (79,2%) i per 
davant de Madrid (78,1%), i a certa distància de la mitjana estatal (75,0%, i -0,0pp). 
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MAPA III-4.  Població activa (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2012-2013 

Variació anual 2012-2013 

 

Taxa d’activitat 2013 

 

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

Població ocupada 

Si s’estudia la població ocupada s’aprecia un menor descens a Catalunya (-2,3%) que al conjunt d’Espanya (-
3,0%). Destaca especialment, que de les comunitats del nord d’Espanya, Catalunya és, juntament amb la Rioja (-
1,2%) i la Comunitat Valenciana (-1,8%), la zona on menys retrocedeix la població ocupada. Això fa que la taxa 
d’ocupació de Catalunya (60,0%, i -0,3pp) se situï a nivells pròxims a les comunitats del nord d’Espanya, on mal-
grat tot les taxes d’ocupació segueixen sent superiors a la catalana. Al conjunt d’Espanya, la taxa d’ocupació se 
situa al 55,2%, amb 1,0pp menys que l’any 2012. 

MAPA III-5.  Població ocupada (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2012-2013 

Variació anual 2012-2013 

 

Taxa d’ocupació 2013 

 

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

A escala sectorial, s’observa que la pèrdua de pes de la indústria i la construcció és menys intensa a Catalunya 
que a Espanya, el que provoca també que el guany de pes de l’agricultura i els serveis sigui també inferior a Cata-
lunya. Pel que fa a la resta de comunitats autònomes, sobresurt la pèrdua de pes industrial a Aragó (-1,0pp) o a 
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Castella-La Manxa (-1,0pp), que contrasten amb l’increment de La Rioja (+2,3pp), el que la situa com la comunitat 
amb un major pes industrial en ocupació. 

TAULA III-21.  Distribució de la població ocupada (16-64 anys) i variació, per sectors i CCAA. Espanya, 2012-
2013 

  Agricultura Indústria Construcció Serveis 

  
Pes 

2013 
Var. Anual Pes 

(pp) 
Pes 

2013 
Var. Anual Pes 

(pp) 
Pes 

2013 
Var. Anual Pes 

(pp) 
Pes 

2013 
Var. Anual Pes 

(pp) 
Andalusia 7,7 0,0 8,6 -0,4 5,3 -0,7 78,4 1,1 
Aragó 5,8 0,0 17,2 -1,0 6,1 -0,8 70,9 1,8 
Astúries 4,9 0,6 14,7 -0,2 6,6 -1,5 73,9 1,1 
Illes Balears 1,1 0,0 5,5 -1,7 8,0 -1,6 85,4 3,3 
Canàries 3,3 0,5 5,4 0,1 5,8 -0,3 85,5 -0,4 
Cantàbria 4,0 0,8 16,6 0,1 7,3 -0,2 72,1 -0,6 
Castella-Lleó 7,1 -0,1 15,6 -0,5 7,3 -1,0 70,0 1,6 
Castella-La 
Manxa 7,2 0,1 15,6 -1,0 7,6 -1,0 69,5 1,9 
Catalunya 1,8 0,0 18,5 -0,2 6,2 -0,3 73,5 0,6 
C. Valenciana 3,5 -0,2 16,9 -0,4 6,1 -0,8 73,5 1,3 
Extremadura 10,4 -0,7 11,0 -0,5 7,0 -1,7 71,7 2,9 
Galícia 7,2 -0,3 15,3 -0,5 7,0 -0,7 70,5 1,5 
C. de Madrid 0,4 0,1 9,3 -0,3 5,1 0,1 85,2 0,1 
Múrcia 14,4 0,9 12,8 -0,2 5,5 -0,9 67,3 0,3 
Navarra 5,9 2,5 25,9 0,2 5,5 -1,2 62,7 -1,5 
País Basc 1,6 0,3 20,6 -0,4 6,4 0,3 71,3 -0,3 
La Rioja 6,8 1,5 26,5 2,3 6,3 -2,7 60,4 -1,0 
Espanya 4,4 0,1 13,7 -0,4 6,1 -0,6 75,8 0,9 
Unitats: percentatges i punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 

Si s’observen les variacions de població ocupada s’aprecien millor alguns comportaments. Així, s’observa una ma-
jor intensitat en la pèrdua d’ocupats/ades a Espanya que a Catalunya en tots els sectors, excepte en agricultura, 
on Catalunya (-3,8%) perd un percentatge major de població ocupada que Espanya (-1,2%). Així mateix, Catalunya 
destaca per ser una de les comunitats on la destrucció d’ocupació a la construcció és menys intensa, malgrat que 
presenta valors considerables (-7,4%), i és superada per Canàries (-6,0%), la Comunitat de Madrid (-1,8%) i el País 
Basc (+1,7%); aquest últim genera llocs de treball al sector. 

Malgrat que al sector serveis apareixen tres comunitats autònomes amb increments de la població ocupada, és 
l’agricultura la que presenta un major nombre de comunitats amb signe positiu, amb fins a nou comunitats gene-
rant ocupació al sector. 

TAULA III-22.  Distribució i creixement de l’ocupació (16-64 anys) per sectors d’activitat i comunitats autòno-
mes(1). Espanya, 2012-2013 

  Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

  
201

3 
Var. Anual 

(%) 
201

3 
Var. Anual 

(%) 
201

3 
Var. Anual 

(%) 2013 
Var. Anual 

(%) 2013 
Var. Anual 

(%) 
Andalusia 195 -3,5 218 -7,4 134 -13,9 1.983 -1,9 2.530 -3,3 
Aragó 29 -5,0 86 -10,8 30 -17,2 354 -3,1 499 -5,6 
Astúries 17 8,0 52 -5,6 24 -21,8 264 -2,7 357 -4,2 
Illes Balears 5 3,1 26 -22,5 37 -15,5 398 5,8 467 1,6 
Canàries 24 16,3 39 0,6 42 -6,0 623 -2,2 729 -1,7 
Cantàbria 9 17,4 36 -4,3 16 -8,1 155 -5,8 215 -5,0 
Castella-Lleó 64 -5,4 139 -7,7 65 -16,4 625 -2,2 893 -4,5 
Castella-La 
Manxa 49 -1,9 107 -8,6 52 -14,3 476 -0,4 684 -3,1 
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Catalunya 51 -3,8 515 -3,5 173 -7,4 2.051 -1,6 2.790 -2,3 
C. Valenciana 61 -5,9 297 -3,9 108 -13,2 1.295 0,1 1.762 -1,8 
Extremadura 35 -6,4 37 -4,8 23 -19,6 239 4,0 334 -0,2 
Galícia 71 -8,3 151 -7,2 69 -12,3 696 -1,8 987 -4,0 
C. de Madrid 10 17,5 242 -6,6 134 -1,8 2.220 -3,5 2.606 -3,6 
Múrcia 73 2,8 66 -5,6 28 -17,9 344 -3,5 511 -3,9 
Navarra 15 64,9 63 -3,2 14 -20,9 154 -6,3 245 -4,0 
País Basc 13 18,0 173 -5,5 54 1,7 596 -4,2 836 -3,8 
La Rioja 8 25,6 32 8,0 8 -30,8 72 -2,9 119 -1,2 

Espanya 731 -1,2 
2.28

1 -5,6 
1.01

2 -11,3 
12.58

6 -1,9 
16.61

0 -3,0 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
(1) Ceuta i Melilla s’han exclòs de l’anàlisi. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 

A l’hora d’explicar la pèrdua de població ocupada a Catalunya l’any 2013, i en comparació a Espanya, destaca el 
menor pes de la construcció (20,7% a Catalunya i 25,0% a Espanya), si bé el sector serveis és el que explica una 
part més important de l’ajust, tant a Catalunya (48,4%) com a Espanya (46,7%). Així mateix, les menors variacions 
de població ocupada que en anys anteriors, unides a la diferència de signe en funció del sector, fan que apare-
guin valors majors a 100 de signe oposat per a algunes comunitats. 

TAULA III-23.  Variació de l’ocupació (16-64 anys) i pes de cada sector d’activitat en aquesta variació, per com-
unitats autònomes(1). Espanya, 2012-2013 

  Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 
  Valor Pes (%)  Valor Pes (%)  Valor Pes (%) Valor Pes (%) Valor Pes (%)  

Andalusia -7 8,3 -17 20,6 -22 25,4 -39 45,7 -85 100,0 
Aragó -2 5,1 -10 35,3 -6 21,3 -11 38,3 -30 100,0 
Astúries 1 -8,2 -3 19,8 -7 41,7 -7 46,7 -16 100,0 
Illes Balears 0 2,1 -8 -100,1 -7 -91,3 22 289,3 7 100,0 
Canàries 3 -26,6 0 -1,9 -3 21,1 -14 107,3 -13 100,0 
Cantàbria 1 -11,2 -2 14,1 -1 12,2 -10 85,0 -11 100,0 
Castella-Lleó -4 8,7 -12 27,6 -13 30,4 -14 33,3 -42 100,0 
Castella-La Manxa -1 4,5 -10 47,1 -9 40,3 -2 8,2 -22 100,0 
Catalunya -2 3,0 -19 27,9 -14 20,7 -32 48,4 -67 100,0 
C. Valenciana -4 12,2 -12 38,2 -16 52,2 1 -2,6 -32 100,0 
Extremadura -2 357,4 -2 279,1 -6 856,4 9 -1.392,9 -1 100,0 
Galícia -6 15,7 -12 28,9 -10 23,6 -13 31,8 -41 100,0 
C. de Madrid 2 -1,5 -17 17,5 -2 2,6 -80 81,5 -98 100,0 
Múrcia 2 -9,7 -4 19,0 -6 30,1 -12 60,6 -20 100,0 
Navarra 6 -55,4 -2 20,3 -4 34,6 -10 100,5 -10 100,0 
País Basc 2 -6,1 -10 30,3 1 -2,6 -26 78,4 -33 100,0 
La Rioja 2 -111,0 2 -156,7 -3 224,6 -2 143,1 -1 100,0 
Espanya -9 1,7 -136 26,5 -129 25,0 -240 46,7 -514 100,0 
Unitats: milers de persones i percentatges. 
(1) Ceuta i Melilla s’han exclòs de l’anàlisi. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 

Referent al tipus de jornada, Catalunya experimenta un increment en la població ocupada a temps parcial que, 
malgrat ser notable (+6,7%) i superior a la mitjana espanyola (+5,5%), dista dels majors increments registrats a 
Espanya, com els que es produeixen a Extremadura (14,9%) o Castella i Lleó (14,0%). Així, el treball a temps par-
cial només disminueix a Navarra (-4,8%), les Illes Balears (-2,3%), País Basc (-1,1%) i Astúries (-0,3%). Malgrat ai-
xò, Catalunya, amb una taxa de treball a temps parcial del 15,2% (i un increment de 1,3pp entre 2012 i 2013), 
dista de ser la comunitat autònoma amb una major taxa, quedant lluny de la Comunitat Valenciana (19,3%) o An-
dalusia (17,5%), i se situa per sota de la mitjana espanyola (15,9%, i +1,3pp). 
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MAPA III-6.  Població que treballa a temps parcial (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2013 

Variació anual 2012-2013 

 

Taxa de treball a temps parcial 2013 

 

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

Tant a Espanya com a Catalunya, la pèrdua de població ocupada assalariada (3,7% i 3,2%, respectivament) ha es-
tat més intensa que la pèrdua de pes de la població ocupada, reduint el pes dels assalariats/ades sobre el con-
junt de la població ocupada. 

Referent a la població assalariada amb contracte temporal, s’observa que la reducció experimentada a Catalunya 
és de les més baixes de l’Estat espanyol, sent només superada per les Illes Balears (+8,9%), Canàries (+3,6%) i 
Cantàbria (-1,9%). Al conjunt d’Espanya la població assalariada amb contracte temporal es redueix el 4,8%, sent 
destacats els descensos experimentats a Navarra (-10,4%), Madrid (-8,7%) i el País Basc (-8,0%). 

Això situa la taxa de temporalitat de Catalunya (18,5% i +0,2pp), com la segona taxa de temporalitat més baixa 
d’Espanya, només superada per la Comunitat de Madrid (16,7% i -0,9pp), i es manté lluny de la mitjana estatal 
(23,4% i -0,3pp). 
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MAPA III-7.  Població assalariada amb contracte temporal (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 
2013 

Variació anual 2012-2013 

 

Taxa de temporalitat 2013 

 

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

Població desocupada 

Pel que fa a la població desocupada, Catalunya és la tercera comunitat on l’increment del nombre d’aturats/ades 
és menor (+1,5%), superada per La Rioja (-4,8%) i les Illes Balears (-3,6%), on la població desocupada decreix. Al 
conjunt d’Espanya la població desocupada creix el 3,9%. 

Això fa que la taxa d’atur de Catalunya se situï al 23,5% (0,7pp més que l’any 2012), allunyant-se de la taxa d’atur 
d’Espanya (26,5%), que augmenta 1,3pp respecte a l’any 2012. Malgrat això, la taxa d’atur catalana dista de si-
tuar-se entre les més baixes, i està molt lluny de les que es registren al País Basc (15,9%) o Navarra (18,1%). 

MAPA III-8.  Població aturada (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2012-2013 

Variació anual 2012-2013 

 

Taxa d’atur 2013 

 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 
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1.5.2. EUROPA 

En comparació amb la resta d’Europa, Catalunya presenta una taxa d’activitat més elevada, combinada amb una 
taxa d’ocupació baixa, el que es tradueix en una elevada taxa d’atur. Aquesta fet, que s’observa tant en comparar 
Catalunya amb altres països europeus (de característiques heterogènies), com amb una comparativa amb les re-
gions que conformen els quatre motors d’Europa (de característiques similars a Catalunya), s’ha anat agreujant a 
mesura que s’ha anat intensificant la crisi econòmica en un procés creixent de divergència al mercat de treball 
europeu. 

L’any 2013 destaquen la pèrdua de població en edat de treballar que es produeix a Catalunya en comparació a 
altres països/regions europees, així com l’elevat increment del treball a temps parcial, que es dóna en aquells ter-
ritoris més afectats per la pèrdua de població ocupada. 

Població en edat de treballar 

L’any 2013 es produeix un descens de la població en alguns del països més poblats d’Europa, amb descensos a 
Itàlia (-0,2%), França (-0,4%), Polònia (-0,7%) o Espanya (-1,2%) i el creixement de la població en edat de treballar 
a la UE-28 és negatiu (-0,3%). En qualsevol cas, cap territori perd un volum de població en edat de treballar simi-
lar al de Catalunya (-1,8%). 

GRÀFIC III-11.  Població en edat de treballar (15-64 anys(1)), variació anual. Europa, 2013 

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

Població activa 

La taxa d’activitat a Catalunya segueix creixent (+0,3pp), el que manté la taxa d’activitat catalana entre les més 
elevades d’Europa, que també augmenten durant l’any 2013, a excepció de Noruega (-0,1pp) i Dinamarca (-
0,5pp). Aquest increment de la taxa d’activitat als països amb una taxa més elevada, unit al fet que alguns dels 
països amb unes taxes menors vegin reduïda la participació de la població al mercat (per exemple, Espanya, Por-
tugal, Grècia o Itàlia), fa que no es pugui parlar d’una convergència europea en taxes d’activitat. 
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GRÀFIC III-12.  Població activa (15-64 anys(1)), taxa d’activitat i variació anual de la taxa. Europa, 2013 

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

Població ocupada 

Si Catalunya destaca per una elevada taxa d’activitat, destaca pel contrari pel que fa a la seva taxa d’ocupació, 
que és de les més baixes del continent. Al gràfic s’aprecia una divergència europea en taxes d’ocupació, amb els 
països amb taxes més elevades (Suècia o Alemanya) incrementant-les en major mesura que aquells amb unes ta-
xes més baixes (Portugal, Itàlia, Espanya o Grècia), que veuen com aquestes inclús disminueixen. Sobresurt el cas 
d’Irlanda, que veu com la taxa d’ocupació augmenta 1,6pp, si bé el país encara es troba al grup de taxes 
d’ocupació baixes. 

GRÀFIC III-13.  Població ocupada (15-64 anys(1)), taxa d’ocupació i variació anual de la taxa. Europa, 2013 

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

Pel que fa a la taxa de treball a temps parcial, s’observa un increment significatiu als països on més decreix la ta-
xa d’ocupació, a excepció de Portugal, on aquesta decreix 0,1pp, tot i trobar-se a la banda baixa de la classifica-
ció. Així, a Itàlia la taxa augmenta 0,9pp, a Espanya 1,3pp, i a Grècia 0,7pp. Si bé en certa mesura es produeix 
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una convergència en treball a temps parcial, l’increment de les taxes als països on aquesta ja era molt elevada, 
així com els creixements negatius on el treball a temps parcial és menys rellevant, fa que la convergència no sigui 
completa. 

GRÀFIC III-14.  Treball a temps parcial,(1) taxa de treball a temps parcial i variació anual de la taxa. Europa, 2013 

 
Unitats: percentatges i punts percentuals. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i EPA. 

Referent a la taxa de temporalitat, Catalunya se situa entre els països amb una major temporalitat, on destaquen 
els increments experimentats per França (+1,4pp) i els Països Baixos (+1,0pp), que se situen entre els països 
amb una temporalitat més elevada. Destaquen, en canvi, els retrocessos a Itàlia (-0,6pp) o Alemanya (-0,4pp). En 
conjunt, sembla observar-se un procés de divergència en la taxa de temporalitat. 

GRÀFIC III-15.  Temporalitat,(1) taxa de temporalitat i variació anual de la taxa. Europa, 2013 

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

La divergència europea es fa palesa també en la taxa d’atur, que s’incrementa més als països amb taxes més 
elevades (Itàlia, Portugal, Espanya i Grècia), mentre que augmenta poc o disminueix entre els països amb taxes 
més baixes (Alemanya, Dinamarca o Regne Unit). L’excepció més notòria és el cas d’Irlanda, que l’any 2013 veu 
com la seva taxa d’atur es redueix 1,6pp, mentre que a l’altra banda de la distribució sobresurt l’empitjorament 
que experimenten els Països Baixos, on la taxa d’atur augmenta 1,4pp. 

GRÀFIC III-16.  Població desocupada (15-64 anys(1)), taxa d’atur i variació anual de la taxa. Europa, 2013 

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

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

A continuació s’estudia l’evolució del mercat de treball als quatre motors d’Europa. Aquesta anàlisi, a diferència 
de l’anterior, permet estudiar territoris amb una regulació laboral diferent a l’existent a Catalunya, però amb una 
estructura econòmica similar (tant per dimensió demogràfica, com per composició sectorial o pes relatiu en els 
seus respectius països, com s’observa a la taula següent). 

TAULA III-24.  Població en edat de treballar, superfície i pes de la indústria dels Quatre Motors per a Europa. 
Europa, 2012 

  

Població de 15 a 64 anys (milers) Pes de la indústria en l'ocupació (%) Superfície 
2012 2013 Var. (%) 2012 2013 Var. (pp) (km2) 

Baden-Württemberg 7.145 7.191 0,6 29,3 28,9 -0,3 35.752 
Catalunya 4.739 4.653 -1,8 18,6 18,4 -0,3 32.113 
Llombardia 6.509 6.517 0,1 26,5 26,2 -0,3 23.863 
Roine-Alps 4.008 3.997 -0,3 16,6 17,5 0,9 43.698 
Unitats: milers de persones, quilòmetres quadrats i percentatges. 
(1) En el cas de Catalunya, representa la població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i EPA. 

D’entrada, i com s’observa a la taula anterior, el descens de la població en edat de treballar a Catalunya és el 
més intens dels quatre motors. A Baden-Württemberg la població en edat de treballar augmenta (+0,6%), mentre 
que a Llombardia es produeix un increment molt moderat (-0,3%) i a Roine-Alps decreix (-0,3%), si bé de forma 
menys intensa que a Catalunya. 
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Població activa 

El comportament de la població en edat de treballar es reprodueix entre la població activa, amb un increment de 
la població activa a Baden-Württemberg (+1,6%) i Llombardia (+1,1%), un creixement molt moderat a Roine-Alps 
(+0,2%) i un descens important a Catalunya (-1,5%). Malgrat tot, la taxa d’activitat augmenta en totes les regions, 
amb Catalunya com a territori amb la segona taxa d’activitat més elevada (78,4%), superada només per Baden-
Württemberg (79,2%). 

TAULA III-25.  Població activa i taxa d’activitat (15-64 anys(1)). Quatre motors d’Europa, 2012 i 2013 

  

Nombre d'actius/ves (milers) Taxa d'activitat (%) 
2012 2013 Var. (%) 2012 2013 Var. (pp) 

Baden-Württemberg 5.602 5.694 1,6 78,4 79,2 0,8 
Catalunya 3.702 3.648 -1,5 78,1 78,4 0,3 
Llombardia 4.555 4.605 1,1 70,0 70,7 0,7 
Roine-Alps 2.899 2.905 0,2 72,3 72,7 0,4 
Unitats: milers i percentatges. 
(1) En el cas de Catalunya, representa la població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i EPA. 

Població ocupada 

Si s’analitza la població ocupada, la variable que acaba determinant la resta, s’observa que el descens de la po-
blació ocupada a Catalunya (-2,3%) contrasta amb l’estabilitat a Llombardia (+0,4%) o Roine-Alps (+0,3%), però 
sobretot amb l’increment de la població ocupada a Baden-Württemberg (+1,6%). No és estrany, doncs, que la ta-
xa d’ocupació de Catalunya sigui l’única que disminueixi, tot i partir de la taxa d’ocupació més baixa de les quatre 
regions. 

TAULA III-26.  Població ocupada i taxa d’ocupació (15-64 anys(1)). Quatre motors d’Europa, 2012 i 2013 

  

Nombre d'ocupats/des (milers) Taxa d'ocupació (%) 
2012 2013 Var. (%) 2012 2013 Var. (pp) 

Baden-Württemberg 5.410 5.496 1,6 75,7 76,4 0,7 
Catalunya 2.857 2.790 -2,3 60,3 60,0 -0,3 
Llombardia 4.210 4.227 0,4 64,7 64,9 0,2 
Roine-Alps 2.654 2.662 0,3 66,2 66,6 0,4 
Unitats: milers i percentatges. 
(1) En el cas de Catalunya, representa la població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i EPA. 

Població desocupada 

Finalment, i pel que fa a la població desocupada als quatre motors, s’observa que Catalunya presenta un dels 
menors increments en nombre de desocupats/ades, si bé això s’explicaria per l’elevat nombre de persones atu-
rades l’any 2012. Si es comparen les taxes d’atur dels quatre territoris, es veu com la taxa d’atur catalana gairebé 
triplica les de Llombardia o Roine-Alps, i és gairebé set vegades més elevada que la de Baden-Württemberg. Així 
mateix, la taxa d’atur catalana és l’única, juntament amb la de Llombardia, que augmenta de forma significativa 
durant l’any 2013. 
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TAULA III-27.  Població desocupada i taxa d’atur.(1) Quatre motors d’Europa, 2012 i 2013 

  

Nombre d'aturats/ades (milers) Taxa d'atur (%) 
2012 2013 Var. (%) 2012 2013 Var. (pp) 

Baden-Württemberg 194 199 2,5 3,5 3,5 0,0 
Catalunya 845 857 1,4 22,8 23,5 0,7 
Llombardia 346 379 9,6 7,6 8,2 0,6 
Roine-Alps 245 246 0,4 8,4 8,5 0,0 
Unitats: milers i percentatges. 
(1) En el cas de Catalunya, representa la població de 16 a 64 anys. 
Font: elaboració pròpia a partir d’Eurostat i EPA. 
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2. POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ 

2.1. POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ  

Durant l’any 2013, s’han mantingut en situació de pròrroga els pressupostos de la Generalitat de l’any 2012.8 El 
pressupost definitiu destinat a la política de foment de l’ocupació ha estat de 534,1 milions d’euros,9

Pel que fa a l’origen de l’import dels fons destinats al foment de l’ocupació, es pot distingir entre els fons propis 
de la Generalitat, els fons provinents del Fons Social Europeu i els fons provinents de la Conferència Sectorial 
d’Ocupació i Afers Laborals.  

 l’1,3% so-
bre el total de despeses de la Generalitat  i que representa el 0,2% del PIB.  

Del Fons Social Europeu enguany han provingut 28,9 milions d’euros.10 En l’àmbit estatal, el pressupost inicial 
per l’any 2013 destina a polítiques actives d’ocupació 3.776 milions d’euros, el 34,6% menys que l’any anterior, 
que ja s’havia reduït el 21,3% respecte del 2011. D’aquests, les comunitats autònomes en gestionen 1.350,3 mi-
lions, el 7,1% menys que l’any anterior. Atesa la distribució de fons entre les comunitats autònomes que fa la Con-
ferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals, a Catalunya li correspon gestionar 193,9 milions, el 2,4% menys 
que el 2012.11

TAULA III-28.  Distribució dels fons del pressupost de l’SPOE assignats a Catalunya en matèria de polítiques ac-
tives d’ocupació per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals, 2013 

 Aquest import es va transferir la darrera setmana de desembre. D’aquest import, el 66% es desti-
na a programes de formació, el 32% a programes d’ocupació i l’1,83% a la modernització dels serveis públics. 

  Total Ocupació Formació 

Modernització 
servei públic 
d’ocupació 

Ajuts previs 
jubilació 

Catalunya 193.998.406 62.257.310 127.868.282 3.552.814 320.000 

Espanya 1.350.365.380 361.450.750 951.130.510 30.000.000 7.784.120 
Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

L’execució pressupostària de la política de foment de l’ocupació a Catalunya enguany ha estat de 381,6 milions 
d’euros, el 71,4% de l’import pressupostat, l’1,1% més que l’any anterior. El total d’obligacions reconegudes en 
foment de l’ocupació representa l’1% respecte del total d’obligacions reconegudes per la Generalitat.  

                                                           
8 La pròrroga s’aprova pel Decret 170/2012, modificat posteriorment pel Decret 164/2013. El límit de crèdit queda finalment establert per 
l’Acord de Govern 119/2013, de 27 d’agost, que autoritza la pròrroga del 91,4% dels crèdits per despeses dels capítols 2, 4, 5, 6, 7 i 8 del 
pressupost inicial 2012. 
9 El pressupost inicial és de 505,4 milions d’euros. Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. Consulta a 
http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Pressupostos_Execucio/arxius/2013-12-despeses.pdf. 
10 Aquest pressupost assignat pel FSE enguany s’ha vist incrementat fins als 32,8 milions d’euros amb l’aplicació de reintegraments, roma-
nents de convocatòries del 2012 i descompromisos d’exercicis anteriors.  
11 Ordre ESS/2198/2013, de 24 de setembre, per la qual es distribueixen territorialment per l’exercici 2013, per a la seva gestió per les 
comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als pressupostos generals de 
l’Estat. BOE núm. 283, de 26.11.2013.  

http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Pressupostos_Execucio/arxius/2013-12-despeses.pdf�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12412�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12412�
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12412�
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GRÀFIC III-17.  Pressupost inicial, pressupost definitiu i obligacions reconegudes en política de foment de 
l’ocupació. Catalunya, 2010-2013 

 
Unitats: milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Economia i Coneixement. 

Les prioritats de la política de foment de l’ocupació en el pressupost de la Generalitat han estat:  

§ Impulsar l’ocupabilitat mitjançant la formació dels treballadors, l’assessorament i la intermediació. 

§ Impulsar un nou marc de relacions laborals orientat a les persones i la productivitat per tal de fomentar un 
model flexible, centrat en la concertació permanent amb les empreses, la planificació estratègica i la cores-
ponsabilitat fiscal. 

§ Impulsar la igualtat d’oportunitats, la qualitat laboral i la integració d’aquelles persones amb especials dificul-
tats. 

Per a dur-la a terme s’ha estructurat en els programes següents:  

§ Ocupabilitat. Aquest programa té com a missió millorar les competències professionals de les persones treba-
lladores mitjançant accions d’orientació, formació, intermediació laboral, promoció de l’ocupació, de desenvo-
lupament local i d’avaluació de les polítiques actives per a l’ocupació, per tal d’incrementar l’índex d’ocupació 
i l’ocupabilitat a Catalunya i contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses.  

§ Igualtat, qualitat i integració laboral. Aquest programa inclou actuacions i activitats destinades a fomentar la 
igualtat d’oportunitats i a promoure i fomentar unes millors condicions laborals i una major prevenció de ris-
cos laborals.  

§ Formació professional agrària i pesquera. La missió d’aquest programa és professionalitzar el sector agroali-
mentari, a partir de la millora de la qualificació professional dels agricultors i de les persones que viuen en el 
món rural, tant des de la formació inicial com des del reciclatge de coneixements i la formació permanent.  

Per programes, l’execució pressupostària es desglossa en els següents imports: 217,9 milions d’euros el Progra-
ma d’igualtat, qualitat i integració laboral,12

El Programa Igualtat, qualitat i integració laboral el gestiona la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals. Entre 
les mesures que s’executen en el marc d’aquest programa s’ha de fer referència, a efectes d’aquest apartat, a les 

 162 milions d’euros el Programa d’ocupabilitat i 1,5 milions d’euros 
el Programa de formació professional agrària i pesquera. 

                                                           
12 Dins aquest programa s’inclou la partida destinada a la renda mínima d’inserció, que per l’any 2013 ha estat de 130 milions d’euros. La 
renda mínima d’inserció s’analitza a l’apartat “Protecció social” del capitol V d’aquesta Memòria. 
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actuacions destinades a impulsar la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral facilitant la inserció sociolaboral 
dels col·lectius amb més dificultats. En aquest context s’aproven els ajuts a les accions relatives a les unitats de 
suport a l’activitat professional dels centres especials de treball (20,8 milions d’euros), els ajuts a la integració 
sociolaboral de persones en risc d’exclusió a través d’empreses d’inserció (2,5 milions d’euros) i el Programa tre-
ball amb suport (3,3 milions d’euros). S’inclouen també en el marc d’aquest Programa els ajuts al manteniment 
de llocs de treball de persones discapacitades en centres especials de treball (44,2 milions d’euros). Les dades 
disponibles no permeten l’anàlisi d’aquestes actuacions.  

L’execució del Programa ocupabilitat correspon al SOC, que per al 2013  aprova la programació que es desglossa 
a la taula següent.13

TAULA III-29.  Programació del Servei d’Ocupació de Catalunya, 2013 

 

 Àmbit Programa Pressupost atorgat 

Total 

 

220.111.310,71 

Orientació 

Subtotal Orientació 11.732.646,6 

Espais de recerca de feina amb entitats locals i ESAL 2.108.000,0 

Accions d’orientació i acompanyament a la inserció 6.046.950,1 

Programa orientadors 2013-2014 1.777.696,4 

Actuacions amb universitats 1.800.000,0 

Formació 

Subtotal Formació 71.630.106,2 

Formació professional persones en atur FOAP 39.224.141,7 

Formació professional persones ocupades (CONFORCAT)2 21.245.519,7 

Forma i Insereix 1.798.844,3 

Centres d’Innovació i Formació Ocupacional 1.274.007,5 

Formació amb simulació d’empresa 2.500.000,0 

Formació aeronàutica 240.000,0 

Formació català APREN.CAT 290.601,0 

Programes de qualificació professional inicial 4.100.000,0 

Pràctiques no laborals 42.235,6 

Intercanvis internacionals (Leonardo i Eurodissea) 914.756,6 

Contractació 

Subtotal Contractació 73.913.629,2 

Fem ocupació per a joves 8.029.500,0 

Joves per a l’ocupació: 2012-2013 1.368.767,1 

                                                           
13 Les mesures relatives a emprenedoria i als col·lectius amb especials dificultats d’integració laboral (els ajuts al manteniment de llocs de 
treball de persones discapacitades en centres especials de treball) les gestiona directament el Departament d’Empresa i Ocupació. Les mesu-
res destinades al foment de l’emprenedoria s’analitzen al Capítol I. 
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Joves per a l’ocupació: 2013-2014 11.084.030,0 

Aturats llarga durada: 2012-2013 1.475.553,8 

Treball i formació 22.564.120,6 

Dispositiu contractació RMI 4.670419,9 

Col·laboració social 900.736,6 

Treball als barris14 23.820.500,9  

Desenvolupament local 

Subtotal desenvolupament local 9.456.248,3 

Treball a les 7 comarques 2.000.000 

Suport al desenvolupament local (AODL) 4.457.950,1 

Suport i acompanyament a la planificació estratègica 735.286,2 

Projectes innovadors 2.263.011,8 

Emprenedoria3 Autoocupació i creació d’empreses 7.389.033,0 

Col·lectius especials dificultats3 Oportunitats ocupació col·lectius especials dificultats 44.285.482,0 

Despeses de gestió  1.704.165,0 
Unitats: euros. 
(1): Cal tenir en compte que el Departament d’Empresa i Ocupació assumeix la gestió en  l’àmbit de l’emprenedoria i dels col·lectius amb es-
pecials dificultats d’inserció laboral.  
(2): La gestió correspon al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.  
(3): La gestió correspon al Departament d’Empresa i Ocupació. 
Font: Departament d’Empresa i Ocupació. 

A continuació s’enumeren els programes desenvolupats enguany pel SOC en el marc del Pla anual de polítiques 
actives d’ocupació 2013. Enguany s’ha de destacar el conjunt d’actuacions agrupades com a Pla Inserjoves 2013 
integrat pels programes que combinen la contractació i la formació (“Joves per a l’Ocupació”, “Fem Ocupació per 
a Joves”), pels programes formatius “Programa de Suport als Joves Universitaris” i “Programa de Qualificació Pro-
fessional Inicial” i els programes d’intercanvis internacionals ‘Leonardo” i “Eurodissea’. Així mateix, es reserva un 
25% de les places en la resta de programes del SOC per a la contractació de joves.  

Les dades de les quals ha disposat el CTESC per elaborar aquest apartat no permeten una comparativa amb 
exercicis anteriors, atès que fan referència a actuacions dutes a terme l’any 2013, independentment del pressu-
post al qual s’han d’imputar. D’altra banda, cal tenir en compte que, atès que molts programes s’han aprovat a 
finals de 2013, el nombre de persones beneficiàries es comptabilitzaran l’any 2014.  

Formació 

En el marc de la formació d’oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores desocupades15

                                                           
14 Enguany aquest programa es comptabilitza en el conjunt de programes destinats a la contractació, atès que s’estableix que com a mínim 
un 75% dels participants en les accions de qualificació professional hauran de continuar el seu itinerari d’inserció sociolaboral mitjançant la 
seva contractació en el marc dels programes d’experienciació laboral. 

 en el marc 
de la qual s’han desenvolupat 7.895 accions que han tingut 118.193 persones beneficiàries.  Aquesta formació 
d’oferta té com a finalitat oferir una formació ajustada a les necessitats del mercat laboral i afavorir així la produc-
tivitat i competitivitat de les empreses així com la qualificació i la promoció dels treballadors i treballadores de 
l’àmbit territorial català. 

15 La participació de treballadors desocupats ha de ser del 80% del total de participants, segons l’Ordre EMO/248/2013.  
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En aquesta convocatòria es considera prioritària la participació en les accions formatives de les persones en situ-
ació de desocupació amb les característiques següents: joves menors de 30 anys; persones amb especials difi-
cultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat sociolaboral, persones amb discapacitat, 
majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més 
de 2 anys i persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.  

Les entitats beneficiàries d’aquesta convocatòria són tant entitats de formació públiques o privades com adminis-
tracions públiques d’àmbit local i les entitats adscrites o vinculades amb competència en matèria de desenvolu-
pament local i de promoció de l’ocupació.  

La convocatòria per al 2013 determina quines són les especialitats que es convoquen en les diferents unitats ter-
ritorials,16

En la xarxa del SOC de centres de referència en la formació professional per a l’ocupació, els vuit centres 
d’innovació i formació ocupacional, enguany s’han impartit 111 cursos, amb una participació de 1.300 persones. 

 i també quina prioritat se li assigna a cadascuna d’elles.  

El Programa de qualificació professional inicial, destinat a proporcionar a les persones de 16 anys o més grans i 
menors de 25 anys que no han obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria, la formació bàsica 
i professional que els permeti una inserció social i laboral satisfactòria i/o la seva continuïtat formativa, així com 
també obtenir l’acreditació. Aquest Programa ha tingut 1.561 persones beneficiàries.17

Cal destacar també el Programa Forma i insereix, que consisteix en una línia de finançament destinada a la for-
mació de persones treballadores, prioritàriament en situació d'atur, amb el compromís per part de l'empresa de 
contractar, com a mínim, el 60% de l’alumnat atorgat. En aquest programa hi han participat 3.685 persones.  

 

Pel que fa a la formació d’oferta dirigida prioritàriament18

Tenen prioritat per participar en aquests plans de formació les persones treballadores ocupades pertanyents als 
següents col·lectius:  

 a treballadors i treballadores ocupats, enguany el Con-
sorci per a la Formació Contínua de Catalunya ha atorgat 20,3 milions d’euros, el 15,9% més que l’any anterior. 
Dins els plans aprovats, s’han dut a terme 2.251 accions formatives, en les quals es preveu la participació, fins al 
setembre de 2014, de 60.945 persones, el 8% més que l’any anterior.  

§ Persones treballadores de petites i mitjanes empreses, dones, afectats i víctimes del terrorisme i de la violèn-
cia de gènere, majors de 45 anys, persones treballadores amb baixa qualificació i persones amb discapacitat. 

§ Persones aturades pertanyents als següents col·lectius: dones, joves, persones amb discapacitat, afectats i 
víctimes del terrorisme i de la violència de gènere, aturats de llarga durada, majors de 45 anys i persones 
amb risc d'exclusió social, d'acord amb el previst en cada cas per les prioritats establertes en la política naci-
onal d'ocupació i en l'Estratègia europea d'ocupació. 

§ Persones cuidadores no professionals que atenen les persones en situació de dependència. 

Del total de participants previstos, el 60,7% ho ha fet en plans intersectorials (inclosos els específics de 
l’economia social) i el 39,3% en plans sectorials. 

 

 

                                                           
16 Les unitats territorials (UT) són les comarques —o les agrupacions de comarques— que tenen una dimensió suficient per garantir una oferta 
formativa mínimament diversificada i completa, tenint en compte el pressupost disponible. Per al 2013 s’han aprovat 9 UT: UT I: Alt Urgell, Alta 
Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Val d'Aran; UT II: Berguedà i Solsonès; UT III: Osona i Ripollès; UT IV: Garrotxa i Pla de l'Es-
tany; UT V: Noguera, Segarra i Urgell; UT VI: Garrigues, Pla d'Urgell i Segrià; UT VII: Alt Camp i Conca de Barberà; UT VIII: Baix Camp i Priorat; UT 
IX: Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Terra Alta. 
17 Aquesta actuació s’inclou dins els programes de qualificació professional inicial, que s’analitzen més detalladament a  l’apartat Educació 
del Capítol V. 
18 L’Ordre EMO/211/2013 estableix que la participació de treballadors ocupats ha de ser almenys del 60% del total de persones participants. 
Les persones desocupades poden representar fins a un 40%. 
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TAULA III-30.  Formació per a treballadors i treballadores prioritàriament ocupats. Catalunya, 2013 

  

Plans 
formació 
aprovats 

Accions 
formatives Participants 

Variació  

participants 
2012-2013 

Pressupost 
atorgat 

Variació  

pressupost 
2013-2013 

Total 117 2.251 60.945 8,0 20.345.519,7 15,9 

Intersectorial 4 589 31.675 -6,1 12.045.519,7 0,4 

Intersectorial específic economia social 2 71 2.229 -11,0 300.000,0 -17,2 

Sectorial 111 2.251 27.041 33,9 7.999.999,9 54,2 
Unitats: nombre d’accions i de plans, milers de persones, percentatge i euros. 
Font: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 

Pel que fa a la modalitat formativa, el 88,9% és formació presencial, mentre que la teleformació representa el 
10% i la mixta, l’1,1%. Per tipus de pla, als plans intersectorials la modalitat presencial representa el 93%, la tele-
formació el 6,2% i la mixta el 0,1%. En els plans intersectorials específics d’economia social la formació presenci-
al és superior, el 98,2% mentre que la restant és teleformació. En els plans sectorials la formació presencial re-
presenta el 82,6%, mentre que la teleformació, el 15,3% i la mixta, el 2,1%. 

En funció de la família professional en la qual el pla es desenvolupa, el major nombre de participants dels plans 
intersectorials es concentra com en anteriors convocatòries en administració i gestió (47,5%) i idiomes (20,7%). 
Altres destacables són comerç i màrqueting (7,2%), seguretat i medi ambient (5,4%) i serveis socioculturals 
(4,3%). En els plans sectorials, destaquen la seguretat i el medi ambient (16,5%) a més de l’administració i gestió 
(13,2%), els serveis socioculturals a la comunitat (13,3%) i el comerç i el màrqueting (12,6%). 

Enguany el Consorci per a la Formació Contínua ha aprovat, de forma consensuada amb els agents socials, la ini-
ciativa FORMAEMPRESA50.cat, que té per finalitat impulsar la formació de demanda entre les pimes i les micro-
pimes a través del reforç de la informació, l’assessorament individualitzat, el disseny de serveis de formació a mi-
da i acompanyament. En matèria de formació de demanda cal tenir en compte també la gestionada per la Funda-
ció Tripartita para el Empleo (FTFE), si bé no s’ha pogut disposar de la informació referida a l’any 2013.  

Dins dels programes desenvolupats en el marc de la formació, enguany s’ha dut a terme un programa, que ha 
beneficiat 19 persones, amb l’objectiu de regular la concessió de subvencions a les empreses amb centres de 
treball a Catalunya que hagin subscrit conveni amb el SOC per a la realització de pràctiques no laborals de jovent 
amb compromís de contractació, per tal de compensar les despeses derivades de les accions de tutoria i avalua-
ció.  

Així mateix, cal fer referència als programes d’intercanvis internacionals Eurodissea i Leonardo da Vinci  que es 
concreten en estades a l’estranger amb la finalitat de millorar la qualificació professional i el perfeccionament de 
les llengües estrangeres. Durant l’any 2013, 309 persones joves han participat en aquests programes. 

El projecte APREN.CAT s’adreça a persones en situació d’atur sense cobertura econòmica, amb l’objectiu 
d’incrementar la seva ocupabilitat i facilitar la seva integració social i laboral gràcies a l’aprenentatge de la llen-
gua catalana, i el 2013 hi ha participat 1.400 persones. 

Finalment, el SOC ha realitzat formació específica com, per exemple, la simulació d’empreses (1.110 persones 
beneficiàries) i la formació en aeronàutica (45 persones beneficiàries). 

Programes amb contractació  

El programa Fem ocupació per a joves té per objectiu afavorir la inserció laboral mitjançant actuacions ocupacio-
nals de les persones de 18 a 30 anys en situació d’atur i baixa qualificació que disposen del graduat en ense-
nyament secundari obligatori o el batxillerat i que prioritàriament tenen experiència professional anterior. Excep-
cionalment, també es destina a aquelles persones joves que disposin d’un cicle formatiu de grau mig que cal re-
conduir a altres sectors. Aquest programa va ser aprovat a finals del 2013 i finalitza el març de 2015, raó per la 
qual el SOC en comptabilitzarà les persones beneficiàries per a l’any 2014. 
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El Programa Joves per a l’ocupació es dirigeix a persones joves desocupades d’entre 16 i 25 anys, amb baixa qua-
lificació i/o amb dèficits formatius i combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat amb 
formació. Aquesta fase inicial es combina amb una fase posterior, que cal desenvolupar el 2014, de contractació. 
Durant el 2013, se n’han beneficiat 3.043 persones. 

Enguany s’ha dut a terme la segona fase del programa dirigit a Aturats de llarga durada amb l’objectiu de propor-
cionar experiència professional en empreses i entitats sense afany de lucre mitjançant un contracte de treball. Se 
n’han beneficiat 2.693 persones. 

Així mateix, 220 persones perceptores de prestacions d’atur han participat en programes de col·laboració social   
mitjançant els quals persones desocupades s’incorporen a les plantilles d’administracions per desenvolupar tre-
balls d’utilitat social en benefici de la comunitat. Les administracions sol·licitants completen la prestació o el sub-
sidi per desocupació fins a l’import total de la base reguladora per al càlcul de la prestació contributiva que esti-
gui percebent o que hagi esgotat abans de percebre el subsidi.  

El Programa de contractació de persones amb renda mínima d’inserció s’aprova per afavorir la inserció laboral i 
millorar l’ocupabilitat de les persones receptores de la renda mínima d’inserció d’entre 25 i 60 anys i amb càrre-
gues familiars i, amb caràcter preferent, es tindrà en compte les que tinguin menor temps restant per esgotar el 
període màxim de cobrament de la renda mínima d’inserció; les que tinguin entre 40 i 55 anys, les famílies mo-
noparentals i les famílies amb 2 o més fills a càrrec. Aquesta nova iniciativa combina la participació de la persona 
receptora de l’RMI en accions formatives amb les pràctiques laborals en treballs d’interès públic o de caràcter so-
cial. Les persones beneficiàries es comptabilitzaran per a l’any 2014, atès que la convocatòria s’aprovà a finals 
del 2013. 

El Programa Treball i Formació es dirigeix a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin ex-
haurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i combina un contracte de treball amb formació professionalit-
zadora. Les persones beneficiàries es comptabilitzaran per a l’any 2014, atès que la seva execució finalitzarà el 
30 de juny de 2014. 

Enguany el Programa Treball als barris, tradicionalment classificat dins els programes dirigits al desenvolupament 
local, incorpora un objectiu específic per afavorir la contractació de les persones en atur i en risc d’exclusió social. 
Poden ser beneficiaris d’aquest programa aquells ajuntaments que tenen aprovats projectes d’intervenció inte-
gral en barris o àrees urbanes per part de la Generalitat de Catalunya des de l’any 2004, a l’empara de la Llei 
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Al llarg del 
2013 s’han beneficiat 15.599 persones. 

Desenvolupament local 

El Pla de polítiques actives d’ocupació 2013 estableix diversos programes de desenvolupament local. El Progra-
ma Suport al desenvolupament local té per objecte posar en marxa projectes que afavoreixin la dinamització so-
cial i econòmica del territori d’actuació amb la finalitat de crear, mantenir i diversificar l’activitat econòmica gene-
radora d’ocupació, mitjançant la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local. Durant el 2013, 170 
persones han estat beneficiàries d’aquest Programa. 

Treball a les 7 Comarques dóna suport als projectes de caràcter integrat que combinen accions ocupacionals i de 
desenvolupament dirigides a intervenir sobre les persones en situació d’atur, sobre el teixit productiu del territori 
(especialment en els seus sectors estratègics) i a diagnosticar, planificar, programar, coordinar i executar de ma-
nera integrada les actuacions que es vulguin posar en marxa, així com comunicar-les als agents implicats i a la 
ciutadania en general. Al llarg de tot l’any, 1.895 persones s’han beneficiat d’aquest Programa.  

La convocatòria de 2013 dels Projectes innovadors i experimentals dóna continuïtat a projectes aprovats en 
l’anterior convocatòria, iniciats en el marc d’una actuació integral del territori i que responen a estratègies territo-
rials d’ocupació i desenvolupament socioeconòmic, que van més enllà d’un exercici pressupostari i de l’execució 
d’un projecte anual. Es dirigeix a entitats locals que lideren aquests processos de canvi en els seus territoris en 
un marc de col·laboració publicoprivat. Se n’han beneficiat 4.000 persones. 

Enguany s’ha aprovat també el Programa de Suport i acompanyament a la planificació estratègica per permetre a 
les entitats locals, en cooperació amb els actors rellevants del territori, diagnosticar, planificar, programar, coordi-
nar, comunicar, integrar i executar totes les mesures que es vulguin posar en marxa en el marc d’un desenvolu-
pament socioeconòmic el més integrat, equilibrat, equitatiu i sostenible possible. També té com a objectiu el dis-
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seny d’accions específiques, tant per intervenir sobre les persones en situació d’atur, com sobre el teixit productiu 
local, especialment el pertanyent a sectors estratègics per al territori, mitjançant accions d’identificació de poten-
cialitats i l’acompanyament i suport a les empreses de cada territori. Les persones beneficiàries es comptabilitza-
ran per a l’any 2014, atès que el programa s’aprova el darrer trimestre de 2013. 

Orientació 

En desenvolupament de les previsions del Pla de polítiques actives d’ocupació 2013 en relació amb l’orientació, 
s’amplia la xarxa d’aules actives, que passen a anomenar-se espais de recerca de feina. Les oficines de treball 
del SOC deriven demandants d’ocupació19

L’orientació que es fa als espais de recerca s’afegeix a la que es fa a les oficines de treball, que enguany han atès 
52.028 persones a les quals s’ha ofert un assessorament i orientació de primer nivell que consisteix en una ses-
sió grupal i un assessorament ocupacional individual amb l’objectiu que la persona conegui els diferents serveis o 
programes que el SOC ofereix. Així mateix, cal fer referència a les 1.530 persones que han estat ateses a les au-
les d’alt rendiment en enfocament laboral del SOC, adreçades a persones altament ocupables que vulguin aportar 
valor afegit a les seves candidatures mitjançant entrenament competencial. En relació amb l’orientació que es 
duu a terme al SOC, cal tenir en compte el Programa orientadors, que s’ha traduït en la contractació de 110 ori-
entadors de maig a desembre (238 fins març de 2013).

 a aquests espais, en els quals se’ls posa a disposició assessorament, 
recursos i eines que els permetin optimitzar la recerca de feina i trobar un lloc de treball adient al seu objectiu 
professional. Les subvencions previstes en aquest Programa es destinen a ajuntaments de municipis de més de 
10.000 habitants, o les seves entitats dependents o vinculades amb competències en matèria d’ocupació i a en-
titats privades amb personalitat jurídica pròpia amb o sense ànim de lucre que acreditin un mínim de dos anys 
d’experiència en selecció de personal, valoració de llocs de treball i/o orientació professional. El nombre de per-
sones beneficiàries es comptabilitza per al 2014, atès que el programa s’aprova a finals de setembre. 

20

Així mateix, cal tenir en compte la convocatòria d’orientació i acompanyament a la inserció dirigida a entitats pú-
bliques o privades amb personalitat jurídica pròpia, amb o sense ànim de lucre per realitzar actuacions que, mit-
jançant la informació, orientació i/o motivació, possibiliten la millora de la posició en el mercat de treball dels i de 
les demandants d’ocupació i faciliten la detecció i dinamització d’iniciatives d’autoocupació. També inclou la 
promoció d’actuacions de prospecció del mercat de treball per facilitar la inserció laboral. Han estat ateses 
18.600 persones. 

 Aquests orientadors, conjuntament amb 50 funcionaris 
del Servei d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa d’orientació per a la millora de l’ocupabilitat, centra-
ran la seva activitat en la presentació de la cartera de serveis del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), la identi-
ficació dels factors d’ocupació, l’assessorament grupal i individual, l’orientació professional i la cerca de feina i in-
termediació laboral, així com els serveis a les empreses.  

El Programa PREPARA21

També cal fer referència a la signatura d’un conveni de col·laboració entre el SOC i la Secretaria d’Universitats i 
Recerca per a l’impuls a la inserció i la millora de l’ocupabilitat dels estudiants universitaris de darrers cursos, 
graduats universitaris i doctorats. El nombre de persones beneficiàries d’aquesta iniciativa es comptabilitza per al 
2014, atès que el conveni se signa el 18.12.2013. 

 ha tingut 83.730 participants (el 126% més que l’any anterior) que s’han beneficiat dels 
itineraris individualitzats i personalitzats d’inserció professional i de les mesures de polítiques actives d’ocupació 
encaminades a la requalificació i/o reinserció professional. D’altra banda, aquest Programa atorga un ajut eco-
nòmic d’acompanyament a percebre durant sis mesos per import del 75% de l’IPREM vigent, és a dir, 400 euros 
mensuals, excepte si la persona beneficiària té a càrrec com a mínim tres membres de la unitat familiar, cas en 
què l’ajut és de 452,3 euros (el 85% de l’IPREM vigent). El col·lectiu beneficiari del Programa PREPARA no compu-
ta com a beneficiari de prestacions d’atur.  

Finalment, cal tenir en compte les activitats de la Xarxa EURES,22

                                                           
19 Un 25% dels quals ha de ser menor de trenta anys. 

 que enguany s’ha centrat a promoure la mobili-
tat i facilitar informació de la Xarxa a universitats, col·legis professionals, altres gestors d’ocupació, alumnes i al-
tres persones usuàries mitjançant sessions de formació, jornades i seminaris. D’altra banda, en el marc de la Xar-

20 Acord de Govern de 09.04.2013. 
21 Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur. Creat per Reial decret llei 1/2011, el Reial 
decret llei 1/2013 el prorroga automàticament, per períodes de sis mesos, mentre la taxa d’atur sigui superior al 20%.  
22 EURES és una xarxa de cooperació entre la Comissió Europea, els serveis públics d’ocupació dels països de l’Espai Econòmic Europeu i Su-
ïssa, les organitzacions sindicals i patronals i altres representants regionals i nacionals relacionats amb el món de l’ocupació, que té com a ob-
jectius afavorir l’exercici del dret a la mobilitat internacional de la mà d’obra dins del territori EURES, millorar el funcionament del mercat de 
treball europeu i analitzar la situació i les tendències dels mercats de treball dels diferents països d’Europa. 

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/govern/consell-executiu/acords-govern/notapremsa-192290.html?mode=static�
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xa EURES s’han fet 12 processos de selecció de personal per a empreses europees en els quals s’ha convocat 
més de 1.000 persones. Així mateix, les oficines de Treball, directament o a través d’entitats col·laboradores 
d’orientació, han proporcionat informació de mobilitat europea a 2.996 persones. 

Intermediació  

Les ofertes d’ocupació que arriben a l’Administració catalana es canalitzen a través de les setanta oficines del 
SOC i del portal Feina Activa.  

L’any 2013 s’han registrat 12.914 ofertes amb lloc de treball a Catalunya a les oficines dels serveis públics 
d’ocupació (2.674, el 73,7% menys que 2012) i al portal Feina Activa (10.240 ofertes, el 24,8% més que 
2012),23

Aquestes ofertes afectaven 30.910 llocs de treball, 

 el 29,8% menys que l’any anterior (l’augment del 24,8% al portal Feina Activa no ha compensat la dis-
minució del 73,7% d’ofertes registrades a les oficines).  

24

D’altra banda, cal tenir en compte que al portal Feina Activa, a més de les ofertes registrades per les empreses,  
també es publiquen les ofertes públiques per accedir a la plantilla de personal funcionari de les administracions 
públiques catalanes, els seus organismes autònoms, entitats públiques empresarials i consorcis; les ofertes reco-
llides d’internet que s’incorporen automàticament

 el 36,1% menys que el 2012 (el 70% menys a les oficines 
de treball i el 15,2% menys a Feina Activa). 

25

El 2013 s’han formalitzat 2.109.804 contractes de treball a Catalunya. Atesos els llocs de treball oferts a les ofer-
tes d’ocupació registrades a les oficines dels serveis públics d’ocupació i al portal d’Internet Feina Activa, el SOC 
ha intermediat en l’1,46% dels contractes. 

 i les ofertes dels portals Infoempleo, Yaencontre i Infofeina. 

Finalment, cal recordar que 189 agències de col·locació estan autoritzades per desenvolupar la seva activitat des 
de qualsevol centre de treball ubicat a Catalunya, i que està pendent d’aprovació l’acord de col·laboració 
d’aquestes agències amb el SOC.26

Altres 

 

Així mateix, a nivell estatal també cal tenir en compte el pes de les bonificacions a la contractació en el conjunt de 
la despesa destinada a foment de l’ocupació a les quals els pressupostos generals de l’Estat el 2013 van desti-
nar inicialment 1.004 milions d’euros, que van ser posteriorment ampliats amb 530 milions addicionals.  

2.2. POLÍTIQUES PASSIVES D’OCUPACIÓ 

2.2.1. PERSONES BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS D’ATUR 

La mitjana anual de persones beneficiàries de prestacions d’atur (411.513 persones) ha disminuït el 4,9% res-
pecte de l’any anterior. Si es comparen les dades de desembre de 2012 i 2013, la disminució és del 8,4%: el de-
sembre de 2013 hi havia 400.866 persones beneficiàries de prestacions.  

Tal com s’ha exposat en el subapartat precedent, les persones que participen en el Programa PREPARA no es 
comptabilitzen com a persones beneficiàries de prestacions d’atur.  

                                                           
23 A les oficines de treball de la Generalitat o a les oficines del Servei Públic d’Ocupació estatal que afecten Catalunya. 
24 Una oferta pot incloure més d’un lloc de treball. 
25 Aranya laboral. 
26 En l’àmbit estatal es destinen 20 milions d’euros a potenciar els serveis privats d’ocupació.  
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GRÀFIC III-18.  Persones beneficiàries de prestacions d’atur. Catalunya 2007-2013 

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

En l’àmbit estatal, la mitjana anual de beneficiaris de prestacions d’atur (2.865.153 persones) ha disminuït el 
2,6%. Comparant les dades de desembre de 2013 i 2012, la disminució és del 7%. 

Pel que fa a la distribució de les persones beneficiàries de prestacions d’atur en funció del sexe, el 52,8% són 
homes i el 47,2%, dones.27

La taxa de cobertura

  

28

GRÀFIC III-19.  Evolució de la taxa de cobertura. Catalunya i Espanya, 2008-2013  

 continua disminuint i se situa en el 67,9%, el 5,4% menys que l’any anterior. En l’àmbit es-
tatal, la taxa és del 62,3%, el 5,3% menys que el 2012. 

 

                                                           
27 Sense tenir en compte les persones que reben la renda activa d’inserció, respecte de les quals no s’ha disposat de la distinció en funció de 
sexe.  
28 Taxa de cobertura bruta= Total de beneficiaris / (aturats registrats SISPE amb experiència laboral + beneficiaris del subsidi d’eventuals 
agraris). 
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De les 637.300 persones registrades com a aturades a Catalunya, en mitjana anual, 225.787 no cobraven cap 
tipus de prestació d’atur, 24.276 persones més que l’any anterior. Així mateix, mentre que la mitjana anual 
d’aturats registrats ha augmentat el 0,5% respecte del 2012, el nombre de persones beneficiàries de prestacions 
d’atur ha disminuït el 4,9%. En comparació amb l’atur estimat de l’Enquesta de població activa (857 mil persones 
l’any 2013), aquesta diferència seria molt superior (445.487 persones que no perceben prestació) i per tant la 
taxa de cobertura seria considerablement inferior.  

Prestacions de nivell contributiu 

La mitjana anual de persones beneficiàries de prestacions contributives el 2013 ha estat de 215.985, el 8,4 
menys que l’any anterior. Aquesta disminució és del 13%, si es comparen les dades del mes de desembre 
(203.761 persones a desembre de 2013). 

Respecte del total de persones beneficiàries de prestacions d’atur, les persones que perceben prestacions con-
tributives representen el 52,5%.  

El 54,2% de les persones beneficiàries de prestacions contributives són homes.  

L’extinció d’un contracte temporal ha continuat essent la causa majoritària (31,2%) d’accés a la prestació, bàsi-
cament l’extinció d’una relació laboral temporal (27% del total). L’acomiadament exprés29

Prestacions de nivell assistencial 

 va representar el 
23,7% del total i l’acomiadament objectiu, el 22,2%.    

La mitjana de persones beneficiàries de prestacions del nivell assistencial ha estat de 168.132, el 3,1% menys 
que l’any anterior. A desembre de 2013 hi havia 167.424 persones beneficiàries, el 3,6% menys que a desembre 
de 2012. 

Les persones que reben prestacions del nivell assistencial representen el 40,9% del total de persones que perce-
ben prestacions d’atur. El 51% de les persones que l’any 2013 reben aquesta prestació són homes.  

En funció de tipus de subsidi, el col·lectiu que més pes té és el de les persones més grans de 52/55 anys30

Renda activa d’inserció 

 que 
han esgotat una prestació o subsidi previs, que representen el 39,4%  del total. El següent col·lectiu és el de les 
persones menors de 45 anys que han esgotat prestacions d’atur que representen el 27,7% del total. Dins aquest 
col·lectiu, destaquen els que han esgotat una prestació de 6 mesos o més de durada. Aquells majors de 45 anys 
que han esgotat una prestació prèvia i els que no tenien el període mínim cotitzat per accedir a una prestació 
contributiva representen el 15,8% i el 14,1% respectivament del total de persones que reben una prestació del 
nivell assistencial.  

Pel que fa a la mitjana anual de persones beneficiàries de la renda activa d’inserció, el 2013 ha estat de 27.369 
persones, el 16,7% més que l’any anterior. El mes de desembre, però, 29.681 persones rebien la renda activa 
d’inserció, el 20,2% més que el mateix mes de l’any anterior. 

En relació amb el total de persones que reben prestacions d’atur, el nombre de beneficiaris de la renda activa 
d’inserció representa el 6,6%. En l’àmbit de l’Estat, les persones que reben la renda activa d’inserció (240.252) 
representen el 8,4% del total de persones que reben prestacions d’atur i han augmentat el 2,8% respecte l’any 
anterior. 

                                                           
29 Acomiadament regulat per la Llei 45/2002, en el qual es reconeix la improcedència i es paguen 45 dies per any d’antiguitat 
d’indemnització.  
30 El Reial decret llei 20/2012, de 20 de juliol, augmenta de 52 a 55 anys el requisit d’edat a aquest subsidi. 
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2.2.2. DESPESA EN PRESTACIONS D’ATUR 

L’any 2013 la despesa en prestacions d’atur ha estat de 4.855,1 milions d’euros a Catalunya, el 8,6% menys que 
l’any 2012. Aquesta despesa ha representat el 16,2% de l’import de la despesa en prestacions d’atur en el con-
junt de l’Estat, que ha estat de 29.805,1 milions d’euros el 5,9% menys que l’any anterior. 

El 76,7% de la despesa en prestacions d’atur a Catalunya s’ha destinat a prestacions contributives, 3.726,7 mili-
ons d’euros, el 9,7 menys que 2012. Sobre aquest import cal tenir en compte l’efecte tant de la disminució de 
persones beneficiàries com de les reformes introduïdes a través del Reial decret llei 20/2012, que disminueix el 
% aplicable a la base reguladora a partir del setè mes de prestació i elimina la bonificació del 35% que s’aplicava 
a les cotitzacions socials corresponents al treballador que assumia el Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

En prestacions assistencials la despesa ha estat de 989,9 milions d’euros, el 6,7% menys que l’any anterior. 
Aquest import ha representat el 20,3% respecte del total de despesa en prestacions a Catalunya. La despesa en 
renda activa d’inserció, 138,5 milions d’euros, ha continuat la tendència ascendent, si bé ha augmentat a un me-
nor ritme (16,7%) que l’any anterior. Sobre el conjunt de despesa en prestacions d’atur representa el 2,8%.  

GRÀFIC III-20.  Despesa en prestacions d’atur, Catalunya, 2007-2013 

 
Unitat: milions d’euros. 
Nota: mitjana anual. 
Font: elaboració a partir de dades Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

L’import líquid mig de la prestació contributiva ha estat de 821,7 euros mensuals,31

L’import de la prestació de nivell assistencial i de la renda activa d’inserció és el 80% de l’indicador públic de ren-
da d’efectes múltiples (IPREM) vigent. L’any 2013 l’import d’ambdues prestacions ha estat de 426 euros mensu-
als.

 33 euros menys que l’any an-
terior. Aquest import ha estat de 887,7 euros mensuals per als homes i 743,4 euros mensuals per a les dones. 
En el conjunt de l’Estat l’import mig líquid és de 776,7 euros mensuals (831 euros els homes, 704 euros les do-
nes). 

32

 

 

 

 

                                                           
31 Aquest import es correspon amb 890 euros mensuals bruts, als quals s’ha de deduir l’import de la cotització a la Seguretat Social i la reten-
ció a compte de l’IRPF.  
32 En cas de pèrdua de feina a temps parcial, l’import es percep en proporció a les hores prèviament treballades en l’últim contracte. 

2.584,0

3.600,2

5.675,3 5.708,2

5.236,2 5.310,8

4.855,1

2.272,3

3.197,3

4.973,8

4.568,4
4.086,7

4.130,6

3.726,7

300,0 389,1
676,8

1.099,2 1.071,0 1.061,6 989,9

11,6 13,9 24,6 40,5 78,5 118,6 138,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL

Contributiva

Assistencial

Renda activa d'inserció



 

45 

MEMÒRIA  
SOCIOECONÒMICA  

I LABORAL DE 
 CATALUNYA 2013 

3. RELACIONS LABORALS 

3.1. NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 

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

Les darreres dades disponibles són les del 2012, actualitzades a 31 de desembre de 2012.33 Tenint en compte 
que aquestes no estaven disponibles en el moment d’elaboració de l’edició anterior d’aquesta Memòria, 
s’analitzaran en la present. No obstant això, la nota de conjuntura econòmica del mes d’abril de 201434

La font d’informació emprada per a l’elaboració de les dades és el full estadístic que han d’emplenar les comissi-
ons negociadores una vegada 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 de convenis, de vegades, és posterior a l’inici de vigència d’aquests, les dades són 
provisionals fins a un any i mig després de finalitzar l’any d’inici d’efectes econòmics i, per tant, estan sotmeses a 
variacions. Atesa aquesta provisionalitat, no es realitzen comparacions interanuals en l’anàlisi de la negociació 
col·lectiva. 

 ofereix 
algunes dades de negociació col·lectiva de l’any 2013, les quals també s’incorporen en aquest apartat. Aquestes 
dades proporcionen informació pel que fa al nombre de convenis, de persones treballadores afectades, així com 
pel que fa a l’increment salarial pactat. 

Cal indicar que s’analitzen tant els acords col·lectius que tenen la vigència dels efectes econòmics durant l’any 
2012, registrats fins al 31 de desembre de 2012, com els acords que tenen una vigència certa i els efectes eco-
nòmics dels quals inclouen l’any 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. 

3.1.1. ESTRUCTURA, ÀMBITS D’APLICACIÓ I VIGÈNCIA 

Els pactes o convenis objecte d’anàlisi són els convenis col·lectius estatutaris, els convenis extraestatutaris, els 
acords de funcionaris i els mixtos de funcionaris i laborals. Aquests últims tenen la consideració i els efectes pre-
vistos 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 dels Treballadors, per al personal laboral. En aquest sentit s’anomenen acords mixtos EBEP. 

Sota la denominació de convenis col·lectius estatutaris s’inclouen els convenis col·lectius pròpiament anomenats, 
els acords de mediació o laudes arbitrals i els convenis d’adhesió i d’extensió. Sota la denominació del convenis 
extraestatutaris s’inclouen els pactes d’eficàcia limitada. Sota l’etiqueta d’acords de funcionaris s’engloben els 
acords i pactes de funcionaris. Els acords de funcionaris determinen les condicions de treball dels funciona-
ris/àries públics en matèries que són competència del Consell de Ministres, dels consells de govern de les comu-
nitats 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 subs-
criu i vinculen directament les parts. Finalment,els acords mixtos EBEP agrupen els acords i pactes mixtos de fun-
cionaris i laborals. Els acords mixtos de funcionaris i laborals determinen les condicions de treball dels funciona-
ris/àries públics i del personal laboral en matèries que són competència del òrgans de govern de les administra-
cions públiques i, per tal que siguin vàlids i eficaços, han de ser aprovats expressament i formal per l’òrgan com-
petent. Els pactes mixtos de funcionaris i laborals també determinen les condicions de treball dels funciona-
ris/àries públics i del personal laboral, però en matèries que es corresponen estrictament amb l’àmbit competen-
cial de l’òrgan administratiu que els subscriu i vinculen directament el personal de l’àmbit corresponent. 

Fins al 31 de desembre de 2012 s’han registrat 492 convenis col·lectius amb inici d’efectes econòmics a Catalu-
nya durant l’any 2012. Seguint la tendència dels anys anteriors, la gran majoria dels acords, és a dir, el 99,6%, 
són estatutaris, tal i com es pot observar a la taula següent. Dins de la categoria de convenis estatutaris, el 98,4% 

                                                           
33 Consulta interactiva negociació col·lectiva. Generalitat de Catalunya, Observatori d’Empresa i Ocupació. Consulta a 
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.269dd5050bd36e5398740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=c6cfcc77d3a1121
0VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c6cfcc77d3a11210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default. 
34 Nota de conjuntura econòmica, núm. 80 (abril 2014). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Economia i Coneixement. Con-
sulta a http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_Catalana/arxius/NCE_80.pdf. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.269dd5050bd36e5398740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=c6cfcc77d3a11210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c6cfcc77d3a11210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/portal/site/observatoritreball/menuitem.269dd5050bd36e5398740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=c6cfcc77d3a11210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c6cfcc77d3a11210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Economia_Catalana/arxius/NCE_80.pdf�
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són convenis col·lectius pròpiament anomenats; l’1,4% convenis d’adhesió i el 0,2% restant, acords per mediació 
o laudes arbitrals. 

Fins al 31 de desembre de 2013, segons la nota de conjuntura econòmica, esmentada a la introducció d’aquest 
capítol, s’han registrat 245 convenis col·lectius amb inici d’efectes econòmics a Catalunya durant l’any 2013. 

Si bé és cert que el gruix de convenis, tal i com s’ha afirmat, es troba dins de la categoria dels estatutaris, en-
guany hi ha molts menys convenis de les altres categories que els anys anteriors. Així és que no s’ha registrat cap 
conveni extraestatutari. També han perdut pes els convenis de l’àmbit públic, atès que no s’ha registrat cap acord 
o pacte de funcionaris. Tanmateix, pel que fa als acords o pactes mixtos de funcionaris i laborals EBEP, només 
n’hi ha hagut dos, un acord mixt EBEP i un pacte mixt EBEP. 

Tot i que, tal i com s’ha afirmat, a mode introductori, la provisionalitat de les dades sobre la negociació col·lectiva 
resta sentit a la comparació interanual, no es intranscendent afirmar que s’observa un decrement de gairebé la 
meitat del nombre de convenis registrats l’any 2011. Tanmateix, també es manté la tendència a la baixa durant 
l’any 2013. 

TAULA III-31.  Nombre d’acords col·lectius segons l’àmbit i naturalesa de l’acord. Catalunya, 2012 

Àmbit privat 

Conveni col·lectiu 482 

Adhesió 7 

Acord per mediació o laude arbitral 1 

Àmbit públic 

Acord mixt EBEP 1 

Pacte mixt EBEP 1 
Unitats: nombre d’acords. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Segons l’àmbit de negociació, el 82,3% del total d’acords registrats són acords d’empresa i el 17,7% són d’àmbit 
sectorial. Seguint la tendència dels anys anteriors, són els acords d’àmbit sectorial els que engloben la majoria 
d’empreses (99,2%) i persones treballadores (87,5%), tal i com es desprèn del gràfic següent.  

Les dades disponibles per a l’any 2013 mostren la mateixa tendència. Així, el 71,4% del total dels acords regis-
trats són d’àmbit d’empresa i el 28,6% restant, de sector. No obstant això, el 96,1% de les persones treballadores 
estan afectades per acords d’àmbit sectorial. 
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GRÀFIC III-21.  Acords col·lectius, empreses i persones treballadores afectades segons l’àmbit de negociació. 
Catalunya, 2012 

 
Acords col·lectius 
 

 
Unitats: nombre d’acords.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció. 
 

 
Empreses afectades 
 

 
Unitats: nombre d’empreses. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció. 

Persones treballadores afectades 
 

 
                                                                 Unitats: nombre de treballadors. 

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

Pel que fa a les empreses i persones treballadores afectades, desagregades per naturalesa jurídica, la immensa 
majoria d’empreses (99,9%) i de treballadors (99,9%) han estat afectats per acords estatutaris, seguint la ten-
dència observada durant els anys anteriors. Els acords i pactes mixtos EBEP només han afectat una empresa ca-
dascun. Pel que fa a les persones treballadores afectades, els acords mixtos n’han afectat 28 i els pactes mixtos, 
36. 

Per sectors d’activitat, el sector serveis és el que té un major nombre, tant d’acords (52,2%), com d’empreses 
(52,3%) i persones treballadores afectades (53%), seguint la tendència dels anys anteriors. En segon lloc, en el 
sector industrial s’han registrat el 46,3% dels acords, que afecten el 36,9% de les empreses i el 45% de les per-
sones treballadores. En tercer lloc, el sector de la construcció registra el 0,8% dels convenis, que afecten el 
10,8% de les empreses i l’1,9% de les persones treballadores. El sector de l’agricultura se situa en darrer lloc, 
amb poca diferència respecte del sector de la construcció pel que fa al nombre de convenis, atès que només re-
gistra un conveni menys. No obstant això, aquests afecten menys empreses (el 0,04%) i menys persones treba-
lladores (el 0,1%). 

Si s’analitzen els convenis segons la divisió econòmica a la qual pertanyen, s’observa que les activitats amb un 
nombre més elevat d’acords són el tractament de residus (69 acords); les indústries de productes alimentaris (32 
acords); el comerç a l’engròs, excepte vehicles a motor i el transport terrestre i per canonades (25 acords en am-
bdós casos); l’emmagatzematge i afins al transport (24 acords) i el comerç al detall, excepte vehicles de motor, 
amb 23 acords. Cal posar de manifest que, així com els anys anteriors, l’Administració pública, defensa i Segure-
tat Social obligatòria figurava en primer lloc pel que fa al nombre d’acords, enguany només n’ha tingut 7. Pel que 
fa als treballadors afectats, són els 10 acords en matèria de productes metàl·lics, excepte maquinària, els que 
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afecten un nombre més elevat de persones treballadores (287.329). Aquesta divisió econòmica també es la que 
afecta un nombre major d’empreses (20.354). La construcció d’immobles, que a l’any 2011 va destacar com a 
sector capdavanter pel que fa a les empreses afectades, enguany només n’ha afectat dues. 

Segons l’àmbit territorial dels acords, i tal i com es pot observar a la taula següent, Barcelona és la província amb 
un nombre major d’acords. Tanmateix, així com en anys anteriors Tarragona ocupava la segona posició, enguany 
a Girona s’han registrat dos convenis més. Finalment, Lleida és la província amb menys acords, de la mateixa 
manera que els anys anteriors. El nombre de persones treballadores afectades segons la província a la qual s’han 
registrat, segueix la mateixa dinàmica que el nombre d’acords.  

TAULA III-32.  Nombre d’acords, empreses i persones treballadores afectades segons l’àmbit territorial. Cata-
lunya, 2012 

  Acords  Treballadors afectats 

Barcelona 396 631.705 

Girona 134 86.996 

Lleida  93 22.038 

Tarragona 132 77.662 
Unitats: nombre d’acords i de treballadors. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 
Nota: En aquesta taula, els acords es computen a totes les províncies a les quals afecten. És per aquest motiu que la suma dels acords és su-
perior a la del total d’acords registrats a Catalunya. D’altra banda, no es poden oferir les empreses afectades desagregades a nivell provincial. 
 

Pel que fa a la vigència dels acords, es manté la tendència dels anys anteriors. Així doncs, la majoria, el 76%, són 
plurianuals a partir del segon any de vigència. El 20,3% són plurianuals en el seu primer any de vigència i la resta, 
el 3,7%, són acords de nova signatura. Si es desagreguen els acords atenent al seu àmbit, la majoria són acords 
d’empresa plurianuals a partir del segon any de vigència, que representen el 60,2% del total dels acords regis-
trats. Els acords amb un major nombre d’empreses afectades també són els plurianuals a partir del segon any de 
vigència, però d’àmbit sectorial. Aquests representen el 95,8% del total d’empreses afectades. En relació amb les 
persones treballadores, la majoria també estan afectades per acords plurianuals a partir del segon any de vigèn-
cia d’àmbit sectorial (el 80,3% del total).  

TAULA III-33.  Nombre d’acords, d’empreses i persones treballadores afectades segons la seva vigència. Cata-
lunya, 2012 

Acords d'empresa Anuals Plurianuals 

Acords  16 389 

Empreses 18 469 

Treballadors 2.573 99.799 

Acords de sector Anuals Plurianuals 

Acords  2 85 

Empreses 82 61.327 

Treballadors 1.542 714.487 
Unitats: nombre d’acords, empreses i treballadors. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 
 

3.1.2. 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 2012.35

                                                           
35 Tenint en compte que la data d’actualització dels convenis a Catalunya és de 31 de desembre de 2012 i a nivell estatal les dades anuals 
estan actualitzades al mes de setembre de 2013, enguany no es compararan les dades per tal de no induir a error. 
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Segons aquestes dades, la jornada mitjana anual pactada a Catalunya és de 1.751,5 hores. Seguint la tendència 
dels anys anteriors, el nombre d’hores pactades és superior en els acords d’àmbit sectorial que en els acords 
d’empresa, tal i com es desprèn del gràfic següent. 

GRÀFIC III-22.  Jornada anual mitjana pactada per àmbit funcional. Catalunya, 2012 

 
Unitats: nombre d’hores. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Pel que fa a l’àmbit territorial, la província de Girona és la que té un nombre major d’hores pactades (1.762,6), 
seguida de Tarragona (1.760,8), Lleida (1.760) i, en darrer lloc, Barcelona (1.748,6). Si es desagreguen aquestes 
dades per àmbit funcional, en el cas dels acords d’empresa continua sent Girona la província amb una jornada 
més elevada (1.747,2 hores), si bé en el cas dels acords sectorials, és Tarragona on s’han pactat més hores 
(1.764,8). 

Segons la naturalesa dels acords col·lectius, els que tenen un major nombre d’hores pactades són els convenis 
d’adhesió (1.759,8) i els que tenen menys hores pactades són els acords mixtos EBEP (1.635).36

Per sectors d’activitat econòmica, i tal i com es pot observar a la taula següent, es manté la tendència dels anys 
anteriors en el sentit que el sector amb un major nombre d’hores pactades és el de l’agricultura i el que en té un 
nombre menor és el de la indústria, amb una diferència de 38,9 hores entre ambdós sectors. 

 Si es desagre-
guen les dades per àmbit funcional, s’observa que la mitjana anual d’hores pactada en els convenis d’àmbit em-
presarial és de 1.727,7. Aquesta només s’eleva una dècima en el cas dels acords estatutaris, si bé augmenta en 
75,8 hores en el cas dels acords mixtos EBEP. Pel que fa als convenis d’àmbit sectorial, la mitjana anual d’hores 
pactada és de 1.754,9 hores, i en tots els casos són acords estatutaris. 

Si bé s’ha pogut observar que, amb caràcter general, es pacta un nombre major d’hores en l’àmbit sectorial que 
no pas en el de l’empresa, cal exceptuar el sector de l’agricultura, en el qual es pacten 12,9 hores més en l’àmbit 
d’empresa que en l’àmbit sectorial. En canvi, a la resta de sectors es compleix la característica enunciada amb 
caràcter general, sent el sector industrial el que té una diferència major d’hores entre els acords d’empresa i els 
acords de sector (38,9), seguit del sector de la construcció (22,5) i, en darrer lloc, el dels serveis (13,5). Cal asse-
nyalar que, a diferència del que succeeix l’any 2012, durant l’any 2011 fou el sector serveis el que va tenir la di-
ferència més notable d’hores entre els acords d’empresa i els de sector. 

 

 

                                                           
36 Cal tenir en compte el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris de treball del personal funcionari al servei de l’Administració 
de la Generalitat, modificat pel Decret 48/2014, de 8 d’abril, pel qual es modifica el Decret 56/2012, de 29 de maig, sobre jornada i horaris 
de treball del personal funcionari al servei de l’Administració de la Generalitat. DOGC núm. 6601, de 10.04.2014. 
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TAULA III-34.  Jornada mitjana anual pactada per sector d’activitat i àmbit funcional. Catalunya, 2012 

Sector activitat Àmbit funcional Jornada pactada 

Agricultura 
Empresa 1796,9 

Sector 1784 

Total 1785,2 

Indústria 
Empresa 1713 

Sector 1751,9 

Total 1746,3 

Construcció 
Empresa 1749 

Sector 1771,5 

Total 1771,3 

Serveis 
Empresa 1743,2 

Sector 1756,7 

Total 1755,1 
Unitats: nombre d’hores. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 
 

Tenint en compte la vigència dels convenis, en el cas dels acords sectorials i en els totals, els acords de vigència 
anual són els que tenen un nombre més elevat d’hores pactades, destacant especialment els d’àmbit sectorial. 
En canvi i, a diferència de l’any 2011, en el cas dels acords d’empresa són els acords plurianuals en el primer any 
de vigència els que tenen un nombre més elevat d’hores pactades. D’altra banda, tant en els acords empresarials 
com en els sectorials, es pacten més hores en els acords plurianuals en el seu primer any de vigència que en els 
de segons any de vigència, si bé la diferència és més accentuada en els acords d’àmbit sectorial.  

GRÀFIC III-23.  Jornada anual mitjana segons la vigència de l’acord. Catalunya, 2012 

 
Unitats: nombre d’hores. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 
 

3.1.3.  SALARIS PACTATS EN ELS CONVENIS COL·LECTIUS 

En aquest apartat s’analitzen els increments salarials pactats i revisats en els acords col·lectius registrats durant 
l’any 2012, així com la clàusula automàtica. 
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L’increment salarial pactat l’any 2012 ha estat de l’1,88% i, un cop revisat, del 2,03%. Cal assenyalar que l’Acord 
per a l’ocupació i la negociació col·lectiva 2012-2014 va recomanar com a referència per a l’any 2012 un incre-
ment salarial entre l’1,5% i el 2,5% i enguany, tal i com les dades indiquen, s’ha acomplert aquesta recomanació. 

Segons les dades disponibles de l’any 2013, l’increment salarial ha estat del 0,74%, el mateix que un cop revisat. 
Aquest és lleugerament superior al 0,6% recomanat per l’Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva 2012-
2014. 

Si s’analitza l’increment salarial dels convenis per intervals, en el 29,7% dels convenis aquest se situa entre el 
2,01% i el 3%. En el 25,4% dels convenis l’increment salarial està entre el 0,01% i l’1%; en el 21,1% dels conve-
nis, entre l’1,01% i el 2%. En el 3,3% dels convenis hi ha hagut un increment salarial entre el 3,01% i el 4%; en 
l’1,2% dels convenis, entre el 4,01% i el 5% i en el 0,2% dels convenis, entre el 6,01% i el 7%. Cal assenyalar 
també que en el 14% dels convenis no hi ha hagut increment salarial, i en el 0,4% aquest ha estat negatiu. El 
4,7% restant dels convenis són de nova signatura.   

Si s’analitza l’increment salarial pactat segons l’IPC previst, que correspon al 0,5%,37

Si s’analitza l’increment salarial revisat segons l’IPC real, que correspon al 2,9%, succeeix el contrari. És així que 
en la majoria dels acords, el 63,2%, l’increment salarial revisat està per sota de l’IPC real. Aquests acords són els 
que afecten un percentatge més elevat d’empreses (76,3%) i de persones treballadores. En el 17,7% dels acords, 
l’increment salarial revisat es troba per sota de l’IPC real i aquests afecten el 9,7% de les empreses i el 5,4% dels 
treballadors. En el 19,1% dels acords, l’increment salarial revisat equival a l’IPC real. Aquests acords afecten el 
9,7% de les empreses i el 5,4% dels treballadors. 

 en la majoria dels acords, el 
68,1%, l’increment salarial pactat es troba per sobre, tal i com es pot observar a la taula següent. També són 
aquests acords els que afecten un percentatge major d’empreses (91,5%) i de persones treballadores (81,8%). 
En el 20,3% dels acords, l’increment salarial pactat es troba per sota de l’IPC previst, i aquests afecten el 7,1% de 
les empreses i el 13,7% dels treballadors. En l’11,6% dels acords, l’increment salarial equival al valor de l’IPC, tot 
i que, una vegada revisat, se situa per sobre (1,03%). Aquests acords afecten l’1,3% de les empreses i el 4,5% 
dels treballadors. 

TAULA III-35.  Acords col·lectius, empreses, persones treballadores afectades i increment salarial segons IPC 
previst i IPC real. Catalunya, 2012 

Interval increment salarial pactat Acords Empreses  Treballadors Increment pactat Increment revisat 

Sota IPC previst 100 4.415 112.042 0,07 0,08 

IPC previst 57 834 37.030 0,5 1,03 

Sobre IPC previst 335 56.647 669.329 2,25 2,04 

Interval increment salarial revisat Acords Empreses  Treballadors  Increment pactat Increment revisat 

Sota IPC real 311 47.203 705.480 1,81 1,83 

IPC real = 2,9% 94 8.673 68.878 1,92 2,9 

Sobre IPC real 87 6.020 44.043 2,91 3,8 
Unitats: nombre d’acords, empreses i treballadors i percentatges d’increments salarials. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Segons la naturalesa dels acords, en els acords estatutaris l’increment salarial pactat ha estat de l’1,88% i, un 
cop revisat, del 2,03%. Dins d’aquesta categoria, els que han tingut l’increment salarial pactat superior són els 
convenis col·lectius pròpiament anomenats (1,88% i, un cop revisat, 2,03%). Els convenis d’adhesió han tingut un 
increment salarial de l’1,71% i, un cop revisat, de l’1,88%. En el cas dels acords per mediació o laudes arbitrals 
no hi ha hagut increment salarial. Pel que fa als acords/pactes mixtos EBEP, enguany tampoc hi ha hagut incre-
ment salarial. Respecte de l’any anterior s’observa una davallada de l’increment salarial pactat en el cas dels 
acords estatutaris de 0,7 punts percentuals. Pel que fa als acords/pactes mixtos EBEP també s’observa un de-
crement de 0,01 punts percentuals. 

Segons l’àmbit funcional dels acords, s’observa que, seguint la tendència dels anys anteriors, l’increment salarial 
pactat és superior en els acords de sector que en els acords d’empresa. Aquest fet pot respondre al fet que els 

                                                           
37 Límit màxim al creixement del salari pactat per al 2012 recomanat al II Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva per al període 2012-
2014. 
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increments salarials en els acords de sector es realitzen sobre les taules salarials i, en canvi, en els acords 
d’empresa es pren com a referència el salari real. Enguany, l’increment en els acords sectorials ha estat de 
l’1,95%, 0,63 punts percentuals més que en el cas dels convenis d’empresa. Les dades disponibles de l’any 
2013 confirmen la mateixa tendència, sent l’increment salarial dels acords sectorials 0,57 punts percentuals su-
perior als acords d’empresa. 

Pel que fa a la clàusula automàtica (de revisió salarial), la majoria dels acords, el 58,9%, no en tenen, seguint la 
tendència dels anys anteriors. La resta d’acords, el 41,1%, tenen clàusula automàtica i en el 79,9% d’aquests 
aquesta clàusula és retroactiva. En el 12,9% dels acords amb clàusula automàtica, aquesta no és retroactiva i en 
el 7,9% restant, és variable. 

Si es desagreguen els acords per àmbit funcional, tant en l’àmbit d’empresa com en el de sector, predominen els 
que no tenen clàusula automàtica i pel que fa als acords que tenen clàusula automàtica, són majoritaris els que 
la tenen retroactiva. Així, dels 405 acords d’empresa, el 42% tenen clàusula automàtica i, dins d’aquesta catego-
ria, el 83,5% dels acords tenen clàusula retroactiva. Pel que fa als 85 acords sectorials, el 37,6% tenen clàusula 
automàtica i, d’aquests, el 56,3% tenen clàusula retroactiva. 

Pel que fa a les persones treballadores afectades, tant en els acords d’àmbit d’empresa com sectorials, la major 
part dels treballadors estan afectats per acords amb clàusula automàtica. Això denota un canvi de tendència res-
pecte de l’any 2011, en què en els acords d’empresa predominaven els treballadors afectats per acords sense 
clàusula automàtica. La diferència entre els treballadors afectats per acords amb clàusula automàtica i sense 
clàusula automàtica és similar en els acords d’empresa i els de sector (5.334 i 5.523, respectivament). 

En els acords d’àmbit empresarial, els convenis amb clàusula retroactiva són els que afecten un nombre més ele-
vat de treballadors, de la mateixa manera que a l’any 2011. No obstant això, l’any anterior el percentatge de tre-
balladors afectats fou més elevat (enguany ha estat del 47,4% i el 2011 va ser del 92,6%). S’observa un canvi de 
tendència pel que fa als acords d’àmbit sectorial, atès que la majoria de treballadors (el 70,5%) estan afectats 
per acords amb clàusula automàtica no retroactiva, mentre que l’any 2011 predominava la clàusula retroactiva. 
En els acords d’empresa, els que tenen clàusula no retroactiva són els que afecten un nombre menor de treballa-
dors i en els acords sectorials els que tenen clàusula variable són els que afecten menys treballadors. 

En relació amb l’increment salarial pactat, tant en l’àmbit empresarial com sectorial, els acords amb clàusula au-
tomàtica tenen un increment salarial més elevat que els acords sense clàusula automàtica. En l’àmbit empresari-
al es produeix un canvi de tendència respecte de l’any anterior, en què l’increment salarial dels acords sense 
clàusula fou superior al dels acords amb clàusula. Dins de la categoria dels acords amb clàusula, tant en els 
acords d’empresa com en els de sector, l’increment salarial pactat és superior en els acords on aquesta clàusula 
és no retroactiva, seguint la tendència de l’any anterior. Un cop revisat l’increment salarial, tant en els acords 
d’empresa com en els de sector és superior en el cas de clàusula retroactiva. No obstant això, en el cas dels 
acords d’àmbit sectorial és superior l’increment salarial revisar dels acords amb clàusula variable, que no pas el 
dels acords amb clàusula retroactiva i no retroactiva. 

TAULA III-36.  Increments salarials i persones treballadores afectades en els acords d’empresa. Catalunya, 
2012 

      Increments salarials 

  Acords Treballadors Pactats Revisats 

Sense clàusula prevista 235 48.625 1,57 1,57 

Amb clàusula prevista 170 53.959 1,11 2,38 

No retroactiva 15 1.971 2,38 2,38 

Retroactiva 142 48.670 1,08 2,43 

Variable 13 3.318 0,74 1,62 

Total 405 102.584 1,32 2,01 
Unitats: nombre d’acords, de treballadors afectats i percentatges d’increments salarials. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 
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TAULA III-37.  Increments salarials i persones treballadores afectades en els acords sectorials. Catalunya, 
2012 

      Increments salarials 

  Acords Treballadors Pactats Revisats 

Sense clàusula prevista 53 27.943 1,54 1,54 

Amb clàusula prevista 32 33.466 2,34 2,49 

No retroactiva 11 23.608 2,48 2,48 

Retroactiva 18 9.728 1,52 2,54 

Variable 3 130 1,07 2,73 

Total 85 61.409 1,95 2,03 
Unitats: Nombre d’acords, de treballadors afectats i percentatges d’increments salarials. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 
 

Pel que fa a l’increment salarial tenint en compte la vigència dels acords, els acords plurianuals a partir del segon 
any de vigència són els que tenen l’increment salarial  superior, tant pactat (2,03%), com revisat (2,2%). El acords 
plurianuals en el seu primer any de vigència són els que disposen d’un increment superior, que és del 0,36% pel 
que fa al pactat i del 0,39% en el cas del revisat. 

Si s’analitzen els increments salarials segons l’àmbit territorial dels acords, Barcelona és la província amb 
l’increment salarial pactat superior (1,97%), de la mateixa manera que l’any anterior. En segon lloc se situa Giro-
na (1,7%), seguida de Tarragona (1,51%) i, en darrer lloc, Lleida (1,18%). Si s’estudien els acords sense clàusula 
prevista, s’observa que Girona és la província amb l’increment superior (1,62%) i Lleida la que té menys incre-
ment salarial (1,13%), a la inversa que l’any 2011. Pel que fa als acords amb clàusula automàtica no retroactiva, 
es manté la tendència de l’any anterior. Així, Barcelona és la província amb l’increment salarial superior (2,58%) i 
Tarragona la que té l’increment inferior (1,91%). En relació amb els acords amb clàusula retroactiva, Tarragona és 
la que el té superior (1,36%) i Barcelona i Lleida les que el tenen inferior (1,29%, respectivament), contràriament 
al que va succeir l’any anterior. Finalment, pel que fa als acords amb clàusula variable, l’increment salarial de 
Lleida ocupa el primer lloc (1,35%) i el de Tarragona el darrer (0,68%).  

Quant als sectors d’activitat econòmica als quals pertanyen els acords, cal assenyalar que el sector industrial és 
el que té un increment salarial pactat superior (2,17%), si bé, un cop revisat, el sector agrícola passa al capdavant 
(2,97%). El sector de la construcció ha tingut un increment salarial pactat del 2,01% que, un cop revisat, ha estat 
del 2,89%. Finalment, el sector serveis ha tingut un increment salarial pactat de l’1,62% i revisat de l’1,73%.  

3.2. LA CONFLICTIVITAT  LABORAL 

3.2.1. VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS 

En aquest apartat s’analitzen les vagues i els tancaments patronals produïts durant l’any 2013, segons les dades 
publicades pel Departament d’Empresa i Ocupació actualitzades el 14 d’abril de 2014.38

Vagues 

 

Durant l’any 2013 s’han produït 188 vagues, el 33,3% més que l’any 2012, seguint la tendència a l’alça observa-
da ja l’any anterior. També de la mateixa manera que l’any anterior, totes les vagues han estat amb preavís. En 
canvi, es constata un canvi de tendència remarcable tant pel que fa als treballadors participants, com amb relació 
a les jornades no treballades, hores no treballades i hores no treballades per treballador, tal i com es pot observar 
al gràfic següent. Així, s’observa un increment del 214,2% pel que fa a les persones treballadores participants; del 
268,3% en relació a les jornades no treballades; del 269,2% quant a les hores no treballades i del 21,4% pel que 
fa a les hores no treballades per persona treballadora. 

                                                           
38 Estadística de vagues i tancaments patronals, gener-desembre 2013. Generalitat de Catalunya, Observatori d’Empresa i Ocupació. Consulta 
a http://www20.gencat.cat/docs/observatoritreball/Generic/Documents/Treball/Estadistica/Vagues/2013/Arxius/Vagues_anual2013.pdf 

http://www20.gencat.cat/docs/observatoritreball/Generic/Documents/Treball/Estadistica/Vagues/2013/Arxius/Vagues_anual2013.pdf�
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GRÀFIC III-24.  Vagues, treballadors participants i jornades no treballades . Catalunya, 2009-2013 

Vagues 

 

Treballadors/es participants 

 
Unitats: nombre de vagues.                                                                              Unitats: nombre de treballadors/es. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació.    Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa- 
                                                                                                                            ció.     
  
                                                                 Jornades no treballades 
 

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

Si s’analitzen les vagues segons el sector d’activitat econòmica al qual pertanyen, s’observen increments intera-
nuals en els sectors de l’agricultura, la indústria i els serveis. Pel que fa al sector agrícola, l’any passat no es va 
registrar cap vaga i enguany n’hi ha hagut dues. En el cas de la indústria, s’ha produït un increment de 19 vagues, 
a diferència de l’any anterior en què no hi va haver increment. Quant al sector de serveis, es manté la tendència a 
l’alça ja observada l’any anterior, amb 28 vagues més. Finalment, s’observa un canvi de tendència en el sector de 
la construcció, atès que s’han produït dues vagues menys que l’any anterior, la qual cosa contrasta amb 
l’increment interanual constatat l’any 2012. 

Pel que fa al nombre de treballadors participants a les vagues desagregat per sector d’activitat, s’observa un in-
crement en tots els casos, si bé el més notable s’ha produït en el sector agrícola (prop del 500%), la qual cosa 
troba la seva explicació en el fet que, tal i com s’ha dit anteriorment, l’any passat no es va registrar cap vaga en 
aquest sector. En el sector industrial i en el sector serveis els increments han estat del 258,9% del 208,1%, res-
pectivament. En el sector de la construcció l’increment ha estat del 4,3%. Pel que fa a l’índex d’incidència, es 
constaten increments en tots els sectors d’activitats, excepte en el de la indústria, en què disminueix 4,5 punts 
percentuals. En el sector de la construcció es produeix un increment de 33,6 punts percentuals i en els sectors de 
l’agricultura i dels serveis, de 29,4 i 27,3, respectivament. Cal ressaltar que en el sector de la construcció l’índex 
d’incidència de les vagues ha estat del 100%. 

Quant a les hores no treballades per persona treballadora, es produeix un increment en els sectors de 
l’agricultura (8 hores) i dels serveis (4 hores), si bé descendeixen en el sector industrial (3 hores) i el de la cons-
trucció (1 hora). 
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De l’anàlisi segons subsectors d’activitat econòmica, els que han registrat un nombre més elevat de vagues han 
estat el de les activitats relacionades amb l’ocupació (21 vagues), el de la metal·lúrgia (17 vagues) i el del trans-
port terrestre i per canonades (16 vagues). En aquests tres subsectors s’observen increments interanuals, sent el 
més notable el de les activitats relacionades amb l’ocupació, atès que s’han produït 10 vagues més que l’any 
2012. Pel que fa al sector de la metal·lúrgia i al del transport terrestre i per canonades l’augment ha estat de 8 i 5 
vagues respectivament. Tenint en compte aquestes dades, destaca un canvi de tendència en el sector de la me-
tal·lúrgia ja que l’any anterior es va copsar un decrement considerable del nombre de vagues i enguany, tal i com 
s’ha comentat, augmenten. D’altra banda, a l’any 2012 va destacar el sector de vehicles de motor, remolcs i se-
miremolcs com a un dels més conflictius, si bé enguany s’observa un decrement de 7 vagues.  Durant l’any 2013 
s’han registrat vagues en sectors en què no va haver-hi conflictivitat l’any anterior: mediació financera (7); activi-
tats sanitàries (4); agricultura, ramaderia i caça (1); pesca i aqüicultura (1); indústria del cuir i del calçat (1); in-
dústries del paper (1) i energia elèctrica i gas (1). També s’han detectat sectors en què l’any anterior es van regis-
trar vagues i enguany no ha estat així: serveis d’allotjament (4); ràdio i televisió (4); construcció d’obres 
d’enginyeria civil (3); serveis d’informació (2); altres materials de transport (2); activitats esportives i 
d’entreteniment (2); fabricació de begudes (1); aigua (1); edició (1); publicitat i estudis de mercat (1) i activitats 
associatives (1). 

Pel que fa als treballadors/es participants en les vagues, es manté la tendència a l’alça observada l’any anterior 
en el sector educatiu (17.125 treballadors/es), que segueix estant en primer lloc. D’altra banda, s’observen in-
crements interanuals significatius de treballadors/es en els sectors següents: transport terrestre i per canonades 
(69.243 treballadors/es més); indústries de productes alimentaris (15.183 treballadors/es més); telecomunica-
cions (8.055 treballadors/es més); Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria (4.637 treballa-
dors/es més); vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (2.574 treballadors/es més); transport marítim i per vies 
interiors (2.500 treballadors/es més); activitats relacionades amb l’ocupació (1.911 treballadors/es més) i mate-
rials i equips elèctrics (1.448 treballadors/es més). S’observen decrements interanuals en d’altres sectors, sent 
els més significatius el de les arts gràfiques i suports enregistrats (1.694 treballadors/es menys); el dels produc-
tes metàl·lics, excepte maquinària (748 treballadors/es menys). 

L’índex d’incidència de les vagues ha estat del 49,5% (28,6 punts percentuals més que l’any anterior), de la qual 
cosa es desprèn un canvi de tendència respecte del 2012, en què es va constatar una davallada interanual de 
17,4 punts percentuals en l’índex d’incidència. Si s’analitzen l’índex segons l’àmbit funcional de les vagues també 
s’observen diferències respecte de l’any anterior, atès que s’ha produït un decrement de 10 punts percentuals 
pel que fa a l’índex d’incidència de les vagues convocades per tots els centres d’una empresa, que contrasta amb 
l’augment de 17,3 punts observat l’any anterior. En canvi, s’ha produït un increment molt significatiu de l’índex 
d’incidència de les vagues convocades per algun/s centres d’una empresa, de 66,5 punts percentuals, que con-
trasta amb el decrement interanual de  58,5 punts observat l’any anterior. Pel que fa a les vagues convocades pel 
conjunt d’empreses d’un grup, l’any anterior no van tenir incidència i, en canvi, aquest any l’índex d’incidència ha 
estat del 79,2%. També s’observa un canvi de tendència pel que fa a l’índex d’incidència de les vagues de caràc-
ter sectorial ja que augmenta 14,1 punts percentuals, a diferència de l’any anterior, en què van decréixer 14,6 
punts. 

Pel que fa als tipus d’empresa, es manté la tendència observada l’any anterior i, per tant, la major part de les va-
gues, el 86,7%, s’han produït en l’àmbit de l’empresa privada. S’ha produït un increment de 49 vagues respecte 
de l’any anterior pel que fa a aquestes vagues i el seu índex d’incidència ha augmentat 10,2 punts percentuals. 
Enguany hi ha hagut 20 vagues a l’empresa pública, una més que l’any anterior, si bé el seu índex d’incidència ha 
estat del 31,6%, 23 punts percentuals més que l’any 2012. Pel que fa a les vagues que s’han produït a les em-
preses públiques i privades conjuntament es constata un decrement interanual pel que fa el seu nombre (4 va-
gues menys) però l’índex d’incidència és major (8 punts percentuals). Les vagues amb un índex d’incidència més 
elevat han estat les de l’Administració central i organismes autònoms i les de les administracions locals, que ha 
estat del 100% en ambdós casos. En canvi, les vagues de l’any 2012 en el si de les administracions locals no van 
tenir índex d’incidència, atès que no es va produir cap vaga en aquest àmbit i enguany n’hi ha hagut una.  

Si s’analitzen les vagues segons l’àmbit al qual pertany en conveni on s’ha produït la vaga, es manté la tendència 
observada l’any anterior. Per tant, la major part de vagues, el 72,3%, s’han produït en empreses amb conveni 
d’àmbit sectorial. El 20,2% han estat en empreses amb conveni d’àmbit d’empresa; en el 4,3% de les vagues no 
existeix conveni; en el 2,7%, el conveni és de grup d’empreses i en el 0,5% restant, el conveni és de centre de 
treball. Pel que fa al darrer àmbit de conveni esmentat, l’any anterior no va haver-hi cap vaga. Respecte de l’any 
anterior, han augmentat tant les vagues amb conveni d’àmbit d’empresa (el 40,7%) com sectorial (el 36%). En-
guany hi ha hagut una vaga a una empresa amb conveni de centre de treball, a diferència de l’any anterior, en 
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què no n’hi va haver cap. Pel que fa a les vagues produïdes a empreses amb conveni de grup d’empreses o on no 
existeix conveni no hi ha hagut diferències interanuals significatives. 

Pel que fa als motius pels quals s’han convocat les vagues, i seguint la tendència de l’any anterior, el 19,7%, han 
estat causades per impagament de salaris, tal i com es pot observar al gràfic següent. No obstant això, el nombre 
de vagues causades per regulació d’ocupació dista només en dues vagues del de les causades per impagament 
de salaris i s’observa un increment interanual del 118,8%. També s’han produït increments notables en el nom-
bre de vagues causades per la pressió durant la negociació del conveni (350%) i els acomiadaments, sancions o 
altres (80%). En canvi, s’observen decrements pel que fa a les altres causes laborals i tancaments patronals 
(38%) i pel que fa a les altres mesures de política econòmico-social, si bé en aquest cas només hi ha una vaga 
menys. Enguany s’han produït 4 vagues per conflictes relacionats amb causa sindical i 3 vagues per motius de so-
lidaritat, mentre que durant l’any 2012 no es va registrar cap vaga per aquests motius. En canvi, enguany no s’ha 
registrat cap vaga per pressió per negativa a revisar el conveni, a diferència de l’any anterior, en què se’n va pro-
duir una. 

GRÀFIC III-25.  Vagues amb incidència a Catalunya segons motivació. Catalunya 2012-2013 

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

Quant a l’àmbit territorial de les vagues es manté la tendència dels anys anteriors en el sentit que la majoria, el 
63,8%, són d’àmbit municipal. Tanmateix, també es constata un increment de les vagues d’aquest àmbit, del 
54,2%. No obstant això, l’increment més significatiu s’ha produït pel que fa a les vagues d’àmbit provincial, que 
ha estat del 142,9%. També ha ascendit en un 54,2% el nombre de vagues d’àmbit estatal, si bé s’ha produït un 
decrement del 33,3% pel que fa a les vagues d’àmbit comunitari. Contràriament, el nombre de treballadors/es 
participants en aquests tipus de vagues ha augmentat el 190,1%. Aquest increment és molt més accentuat que 
l’observat l’any 2012. No obstant això, les vagues més participades són les d’àmbit municipal (amb un increment 
interanual del 487%), a diferència de l’any anterior, en què ho van ser les d’àmbit estatal. Els treballadors partici-
pants en aquestes últimes han ascendit el 29,8% respecte de l’any anterior. Finalment, cal destacar també un in-
crement molt significatiu, del 554,3%, pel que fa als treballadors/es participants en les vagues d’àmbit provincial. 

Pel que fa a l’índex d’incidència de les vagues segons el seu àmbit territorial, es manté la tendència de l’any ante-
rior i, per tant, són les d’àmbit municipal les que el tenen més elevat, el 97,4%, tot i que s’observa un decrement 
de 2,4 punts percentuals respecte de l’any anterior. En la resta d’àmbits es produeix un increment de l’índex 
d’incidència, essent el més significatiu el de les vagues estatals, de 18,2 punts percentuals. Els increments de 
l’índex a les vagues provincials i comunitàries ha estat de 4,4 i 13 punts percentuals, respectivament. 

Pel que fa al nombre de vagues segons l’àmbit provincial, i, seguint la tendència de l’any anterior, Barcelona és la 
que en té un nombre més elevat, tal i com es desprèn de la taula següent. No obstant, així com durant l’any 2012 
era Girona la província que ocupava el segon lloc, aquest any ho és Tarragona, amb un increment interanual de 
16 vagues. Pel que fa als centres de treball convocats, s’observa un canvi de tendència respecte de l’any anterior, 
atès que enguany augmenten de forma molt significativa (el 111,8%). Pel que fa als treballadors/es implicats a 
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Barcelona, es manté la tendència a l’alça, amb un increment del 44,2%. En canvi a les 3 províncies restants, dis-
minueix el nombre de treballadors/es implicats, especialment a Girona (el 30,1%). 

TAULA III-38.  Nombre de vagues, centres de treball implicats i plantilla, segons àmbit territorial. Catalunya, 
2012-2013 

      Centres de treball implicats 

Àmbit territorial   Vagues Centres Plantilla 

Barcelona 2012 125 3.961 178.393 

2013 169 8.389 257.329 

Girona 2012 28 804 25.127 

2013 39 1.212 17.552 

Lleida 2012 20 1.017 16.071 

2013 25 553 12.284 

Tarragona 2012 25 889 28.181 

2013 41 1.832 27.087 
Unitats: nombre de vagues, centres i treballadors/es convocats. 
Nota: En aquesta taula totes les vagues estan desagregades provincialment, és a dir, a més dels conflictes d’àmbit provincial, aquelles vagues 
d’àmbit de comunitat autònoma o d’àmbit estatal estan desagregades per províncies. S’observen diferències entre el nombre de vagues des-
agregades territorialment que comptabilitza el Departament d’Empresa i Ocupació i el que comptabilitza el Ministeri d’Ocupació i Seguretat 
Social, atès que empren criteris diferents. Mentre que el Ministeri imputa una vaga supraprovincial a totes les províncies convocades, tant si 
té incidència com si no en té, el Departament només la computa a les províncies a les quals té incidència. Això provoca que, pel que fa al 
nombre de vagues, centres i plantilla convocada, la suma de les quatre províncies no quadri amb el total de Catalunya. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

De les 188 vagues amb incidència a Catalunya, n’han acabat la majoria, és a dir, el 93.1%, seguint la tendència 
dels anys anteriors. També de manera coincident amb els anys anteriors, de les 175 vagues acabades, la major 
part, el 58,3%, han acabat per finalització del temps fixat en la convocatòria. El 25,7% han finalitzat per negocia-
ció directa entre les parts; el 13,7%, per decisió dels treballadors i el 2,3% restant, per mediació de tercers. En-
guany no hi ha hagut cap vaga finalitzada per tancament patronal ni per altres causes no determinades, a dife-
rència de l’any anterior, que n’hi va haver una en ambdós casos. Pel que fa a la resta de formes d’acabament, 
s’ha produït un increment interanual en tots els casos, sent el més significatiu el de la decisió dels treballadors 
(118,2%). 

Segons els resultats de les vagues, i, seguint la tendència dels anys anteriors, predomina la manca d’acord (el 
61,6% del total de les vagues acabades). Només el 9,7% de les vagues han estat amb acord. El 22,9% de les va-
gues han acabat sense predomini de cap de els parts; el 3,4%, amb predomini de la postura dels empresaris; 
l’1,7%, amb predomini d’acceptació de les peticions dels treballadors/es i el 0,6% restant, amb manteniment to-
tal de la postura dels empresaris. L’any 2012 no hi va haver cap vaga amb aquest resultat i, en canvi, es va pro-
duir una vaga amb tancament patronal i enguany no se n’ha produït cap amb aquest resultat. Cal destacar que 
les vagues acabades amb predomini de l’acceptació de les peticions dels treballadors/es han passat de 6 a 3 i, 
en canvi, les vagues amb predomini de la postura dels empresaris han passat de 1 a 6. 

Tancaments patronals 

L’any 2013 s’ha produït un tancament patronal amb preavís, de la mateixa manera que l’any anterior. No obstant, 
així com l’any anterior va haver-hi un nombre molt elevat de centres de treball i plantilla convocada, enguany no-
més ha afectat a un centre i a 20 treballadors/es, amb 160 hores no treballades, 8 per persona treballadora. 
L’índex d’incidència ha estat del 100% i el seu àmbit territorial ha estat la província de Barcelona. 

3.2.2. SOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES 

3.2.2.1. CONCILIACIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES 

En aquest apartat s’analitzen les conciliacions, individuals i col·lectives, enteses com l’intent obligatori d’avinença 
entre els interessos en conflicte de treballadors/es i d’empreses amb la intervenció de l’Administració en matèria 
derivada del contracte de treball i de la interpretació de les normes que regulen les relacions laborals. Les dades 
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sobre conciliacions col·lectives s’obtenen dels fulls estadístics que els Serveis territorials emplenen mensualment, 
els quals es depuren en el Servei d’estudis i estadístiques del Gabinet tècnic i posteriorment s’elaboren les esta-
dístiques corresponents. Pel que fa a les conciliacions individuals, les dades s’obtenen des de l’any 2010 de 
l’explotació de l’aplicació de gestió de conciliacions que el Servei d’estudis i estadístiques del Gabinet tècnic fa 
mensualment. Tant les dades referents a les conciliacions individuals com col·lectives de l’any 2013 estan actua-
litzades en data 6 de març de 2013.39

Conciliacions individuals 

 

Enguany n’hi ha hagut 93.254, la qual cosa representa un increment interanual del 8,8% i marca un canvi de 
tendència atès que l’any anterior es va produir un decrement. 

En relació amb els motius al·legats per presentar les conciliacions (acomiadaments, sancions, reclamacions de 
quantitat i diversos) es constaten increments en tots els casos, excepte en el de reclamacions de quantitat, en 
què es produeix un decrement del 10,9% respecte de l’any 2012, tal i com es pot observar a la taula següent. Pel 
que fa a les conciliacions per acomiadaments i per sancions es produeixen increments interanuals del 24,2% i del 
6,8%, respectivament. Quant a les conciliacions causades per motius diversos també s’ha produït un increment 
del 20%. Respecte de l’any anterior, cal assenyalar un canvi de tendència pel que fa a les conciliacions per sanci-
ons, atès que enguany augmenten, tal i com s’ha comentat, i l’any anterior es va observar un decrement del 
12,3%. Pel que fa a les conciliacions per acomiadaments es manté la tendència a l’alça, si bé enguany aquesta 
és més accentuada que l’observada el 2012 (4,8%). En canvi, pel que fa a les conciliacions per reclamacions de 
quantitat, el decrement d’enguany és més moderat que el de l’any anterior (-22,5%).  

TAULA III-39.  Conciliacions individuals segons motiu i forma d’acabament. Catalunya, 2012-2013 

  Acomiadaments Sancions 

  2012 2013 2012 2013 

Amb avinença 17.103 25.102 210 255 

Sense avinença 11.236 11.280 1.594 1.554 

Sense efectes 6.334 5.951 478 494 

No presentades 972 1.894 93 181 

Desistides 914 1.163 81 140 

Total 36.559 45.390 2.456 2.624 

  Reclamacions de quantitat Diversos 

  2012 2013 2012 2013 

Amb avinença 2.836 1.530 788 1.360 

Sense avinença 13.463 10.355 5.765 6.157 

Sense efectes 15.959 14.329 4.316 5.017 

No presentades 1.567 3.257 516 1.115 

Desistides 1.005 1.571 443 549 

Total 34.830 31.042 11.828 14.198 
Unitats: nombre de conciliacions. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 
 

 

Pel que fa a la forma d’acabament de les conciliacions, durant l’any 2013 el percentatge més elevat el tenen les 
que acaben sense avinença, ja que representen el 31,5% del total de conciliacions. En segon lloc, a poca distàn-
cia de les anteriors, cal esmentar les conciliacions amb avinença, que representen el 30,3% del total de concilia-
cions. Les conciliacions intentades sense efecte representen el 27,7% sobre el total i les considerades i no pre-
sentades i les desistides, el 6,9% i el 3,7%, respectivament. En comparació amb l’any 2012, cal posar de mani-

                                                           
39 Estadística de conciliacions laborals, dades de l’any 2013. Generalitat de Catalunya, Observatori d’Empresa i Ocupació. Consulta a 
http://www20.gencat.cat/docs/observatoritreball/Generic/Documents/Treball/Estadistica/Conciliacions%20individuals%20i%20col_/2013/
Arxius/conciliacions2013%20anual.PDF.  

http://www20.gencat.cat/docs/observatoritreball/Generic/Documents/Treball/Estadistica/Conciliacions%20individuals%20i%20col_/2013/Arxius/conciliacions2013%20anual.PDF�
http://www20.gencat.cat/docs/observatoritreball/Generic/Documents/Treball/Estadistica/Conciliacions%20individuals%20i%20col_/2013/Arxius/conciliacions2013%20anual.PDF�
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fest que, si bé enguany segueix havent-hi més conciliacions sense avinença que amb avinença, la diferència entre 
les conciliacions amb aquestes dues formes d’acabament és molt menor que l’any 2012. Així, enguany la diferèn-
cia entre ambdós tipus de conciliacions és del 3,9%, mentre que l’any anterior va ser del 53,1%. Aquest fet es deu 
a un increment interanual del 34,9% de les conciliacions amb avinença i un decrement del 8,5% de les conciliaci-
ons sense avinença. Pel que fa a les conciliacions intentades sense efecte es produeix un decrement del 4,8%. En 
canvi, en relació amb les conciliacions considerades i no presentades i les desistides i altres es constaten incre-
ments del 104,8% i del 40.1%, respectivament. 

Si s’analitzen les formes d’acabament per motiu de la conciliació, en el cas de les conciliacions per acomiada-
ment, la majoria, el 55,3%, acaben amb avinença i s’ha produït un increment del 46,8% pel que fa a aquest tipus 
de conciliacions.  De les conciliacions per sancions, la majoria, és a dir, el 59,2%, acaben sense avinença i s’ha 
produït un decrement interanual lleuger, del 2,5%, pel que fa  aquest tipus de conciliacions. En relació amb les 
conciliacions en què hi ha reclamacions de quantitat, predominen les intentades sense efectes (el 46,2% del total 
de conciliacions d’aquest tipus), si bé es constata un decrement del 10,2% respecte de l’any 2012. Finalment, 
quant a les conciliacions per motius diversos predominen les que acaben sense avinença (el 43,4%), que aug-
menten el 6,8% respecte de l’any anterior. També cal assenyalar que les conciliacions d’aquest tipus amb avi-
nença han tingut un increment del 72,6%. 

En relació amb les quantitats acordades en les conciliacions individuals, tal i com es pot observar a la taula se-
güent, s’ha produït un increment del 25,4% respecte de les quantitats acordades l’any anterior, seguint la ten-
dència del 2012, en què es va produir també un increment interanual, tot i que més accentuat que el que s’ha 
produït enguany (del 67,1%). Si s’analitzen les quantitats acordades tenint en compte el motiu de les conciliaci-
ons, es conclou que s’han produït increments en tots els casos, excepte en el de les reclamacions de quantitat, 
en què les quantitats han disminuït el 47,2%. Aquesta davallada pot tenir relació amb el decrement pel que fa a 
les conciliacions per aquest motiu, que s’ha esmentat anteriorment. Pel que fa a les quantitats acordades en 
conciliacions per acomiadaments el decrement ha estat del 26,6% i en el cas dels motius diversos, del 47,2%.  
Pel que fa a les conciliacions per sancions, tal i com es pot veure a la taula, l’any passat no es va acordar cap 
quantitat, a diferència del que ha succeït enguany.  

Quant a la demarcació territorial on es produeix la conciliació, en relació amb la quantitat acordada, Barcelona és 
la província amb la quantitat més elevada (89,1% del total), seguida per Tarragona (5,8%), Girona (2,9%) i, fina-
ment, Lleida (2,3%). Tal i com es pot observar a la taula, es produeixen increments interanuals a totes les demar-
cacions, excepte en les reclamacions de quantitat de Girona i Tarragona. 

TAULA III-40.  Quantitats acordades per motiu de la conciliació i demarcació territorial 

  Acomiadaments Sancions 

  2012 2013 2012 2013 

Barcelona 515.162.033,9 653.808.344,7 0 65.246,5 

Girona 16.554.426,5 19.564.126,7 0 0 

Lleida 8.906.785 15.199.049,1 0 0 

Tarragona 35.113.408,2 40.496.003,5 0 0 

Catalunya 575.736.653,6 729.067.524,0 0 65.246,5 

  Reclamacions de quantitat Diversos 

  2012 2013 2012 2013 

Barcelona 9.510.582,3 4.028.142,4 5.319.706,4 8.103.699,3 

Girona 1.280.714,7 728.472,7 1.440.458,5 1.541.374,8 

Lleida 477.073,8 881.426,7 371.881,9 876.773,3 

Tarragona 1.140.923 912.760,9 1.239.015,2 1.624.865,3 

Catalunya 12.409.293,8 6.550.802,7 8.371.062,0 12.146.712,7 
Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 
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Conciliacions col·lectives 

Durant l’any 2013 s’han dut a terme 226 conciliacions col·lectives, el 17,1% més que l’any anterior, la qual cosa 
confirma la tendència a l’alça que es va endegar l’any 2012, després de dos anys de decrements interanuals. Pel 
que fa a les empreses afectades (16.038) i les persones treballadores afectades (404.127), s’han produït incre-
ments en ambdós casos. Cal remarcar l’increment de les empreses ja que ascendeix al 7.647,8%, a diferència de 
l’any anterior, en què va ser del 95,8%. Pel que fa a les persones treballadores afectades, l’increment ha estat 
199,7%, 103,9 punts percentuals més que l’any anterior. 

Pel que fa a la forma d’acabament de les conciliacions col·lectives, tal i com es desprèn de la taula següent, i, se-
guint la tendència dels anys anteriors, la major part, el 70,8%, acaben sense avinença. De la mateixa manera, la 
majoria d’empreses (el 99,6%) i treballadors (el 88,1%) estan afectats per aquest tipus de conciliacions. 
L’increment de les empreses i treballadors que s’ha anunciat a nivell genèric en el paràgraf anterior és degut, en 
gran part, a les conciliacions sense avinença, en què es produeixen increments del 10.201,9%, pel que fa a les 
empreses, i del 22,6,6% pel que fa a les persones treballadores afectades. En relació amb les conciliacions amb 
avinença es produeix un decrement del 42,9% pel que fa al nombre i del 42,9% i el 93,6% pel que fa a les empre-
ses i persones treballadores afectades. En relació amb les conciliacions intentades sense efectes es produeixen 
increments, tant pel que fa al seu nombre (131,8%), com a les empreses (116%) i treballadors afectats (21,3%). 
Pel que fa a les desistides, cal assenyalar que, si bé disminueix el seu nombre (22,2%) i les empreses afectades 
(20%), els treballadors afectats augmenten de manera considerable (399,5%). 

TAULA III-41.  Conciliacions col·lectives en via administrativa i empreses i persones treballadores afectades se-
gons el resultat de la conciliació. Catalunya, 2012-2013 

  Conciliacions Empreses Treballadors 

  2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Amb avinença 14 8 14 8 6.161 395 

Sense avinença 145 160 155 15.968 109.006 356.039 

Intentades sense efectes 22 51 25 54 13.334 16.169 

No presentades 3 0 3 0 19 0 

Desistides 9 7 10 8 6.311 31.524 

Total 193 226 207 16.038 134.831 404.127 
Unitats: nombre de conciliacions, d’empreses i persones treballadores afectades. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 
 

Segons la demarcació territorial on es produeixen les conciliacions, la majoria, és a dir, el 75,7%, es produeixen a 
Barcelona, seguint la tendència dels anys anteriors. El 21,2% es produeixen a Tarragona i el 3,1% restant a Giro-
na. Enguany no s’ha produït cap conciliació a Lleida, de la mateixa manera que l’any anterior. A Barcelona i Girona 
s’han produït increments interanuals, del 31,5% i el 250%, respectivament. En canvi, a Tarragona s’ha produït un 
decrement del 21,3%. Pel que fa a les empreses i els treballadors afectats, destaquen els increments que s’han 
produït a Barcelona, del 12.183,8% i el 201,4%, respectivament. 

Si s’analitzen les conciliacions col·lectives segons el sector econòmic al qual pertanyen, es manté la tendència 
dels anys anteriors. Així, la major part, el 64,2%, s’han produït al sector serveis; el 26,5%, al sector industrial; el 
6,6% al sector de la construcció i el 2,7% restant, al sector de l’agricultura. Per divisió econòmica, les activitats 
més destacades han estat les sanitàries, amb 31 conciliacions; l’Administració pública, defensa i Seguretat Social 
obligatòria, amb 20 conciliacions; les activitats de seguretat i investigació, amb 18 conciliacions; el transport ter-
restre i per canonades, amb 14 conciliacions i la metal·lúrgia, amb 11 conciliacions. Respecte dels anys anteriors, 
no es trivial comentar que no figuraven entre els sectors amb més conciliacions ni l’Administració pública ni les 
activitats de seguretat i investigació. 

3.2.2.2. MEDIACIONS 

Enguany s’han dut a terme 93 mediacions, el 15,5% més que l’any anterior, la qual cosa confirma la tendència in-
teranual a l’alça observada l’any 2012.  
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De la mateixa manera que els anys anteriors, la majoria de les mediacions, el 54,8%, s’han dut a terme com a 
conseqüència de la convocatòria d’una vaga. El 30,8% han estat causades per conflictes col·lectius i el 14,4% res-
tant, per altres tipus de conflictes. Respecte de l’any anterior, s’ha produït un increment pel que fa al nombre de 
mediacions causades per una vaga (del 10,3%), si bé aquest ha tingut menys incidència que l’observat l’any ante-
rior. Les mediacions causades per conflictes col·lectius i per altres tipus de conflictes han tingut increments inter-
anuals en ambdós casos, del 20,7% i del 26,7%, respectivament. En aquest sentit, es constata un canvi de ten-
dència respecte de l’any anterior, en què el nombre d’aquests tipus de mediacions va decréixer. 

Pel que fa a la forma d’acabament, predomina la manca d’acord en les mediacions De les 290 mediacions que 
s’han dut a terme com a conseqüència d’una vaga, el 60,7% han estat sense acord; el 35,9% amb acord i el 3,4% 
restant amb reunions prèvies a l’acord. De les 163 vagues derivades de conflictes col·lectius, el 98,2% han acabat 
sense acord i l’1,8% restant amb acord. Finalment, de les 76 vagues derivades d’altres conflictes, el 36,8% han 
acabat sense acord; el 28,9% amb acord i la resta, el 34,3%, amb reunions prèvies a l’acord.  

TAULA III-42.  Mediacions dutes a terme per l’autoritat laboral catalana segons el tipus de conflicte i l’òrgan 
mediador. Catalunya 2012-2013 

  Vagues Conflictes col·lectius Altres tipus  Total 

  2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Direcció General de Relacions Laborals 87 93 12 14 13 40 112 147 

Serveis territorials de Barcelona 122 164 117 136 13 16 252 316 

Serveis territorials de Girona 23 7 1 7 33 12 57 26 

Serveis territorials de Lleida 6 1 0 0 0 1 6 2 

Serveis territorials de Tarragona 21 24 5 6 1 6 27 36 

Serveis territorials de Terres de l'Ebre 4 1 0 0 0 1 4 2 

TOTAL 263 290 135 163 60 76 458 529 
Unitats: nombre de mediacions. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 
 

Segons l’òrgan mediador, predominen les mediacions dels Serveis Territorials de Barcelona, seguint la tendència 
dels anys anteriors (el 59,7% del total de les mediacions). La Direcció General de Relacions Laborals ha dut a 
terme el 27,8% de les mediacions. A Tarragona s’han dut a terme el 6,8% de les mediacions; a Girona, el 4,9% i a 
Lleida i Terres de l’Ebre hi ha hagut el mateix nombre de mediacions, que representen el 0,4% del total en am-
bdós casos. Respecte de l’any anterior, es manté la tendència a l’alça pel que fa a les mediacions dutes a terme 
per la Direcció General i pels Serveis Territorials de Barcelona i Tarragona, del 31,3%, 25,4% i 33,3%, respectiva-
ment. En canvi, a diferència de l’any 2012, s’han produït decrements als Serveis Territorials de Lleida (66,7%) , 
Girona (54,4%) i Terres de l’Ebre (50%).    

3.2.2.3. ACTIVITAT DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA 

En aquest apartat s’analitza l’activitat duta a terme pel TLC, sistema extrajudicial i extraadministratiu de solució 
de la conflictivitat laboral, configurat com un instrument de resolució de conflictes de treball, la finalitat del qual 
és objectivitzar al màxim el conflicte laboral, cercant la proporció de la raó de les posicions de les parts i oferint 
solucions ràpides i eficaces. 

Segons les dades d’informació estadística que publica el TLC,40

                                                           
40 Informació estadística, any 2013. Tribunal Laboral de Catalunya; Tribunal TRADE de Catalunya. Consulta a 

 durant l’any 2013 el Tribunal ha tramitat 1.298 
expedients, els quals han afectat 14.468 empreses i 775.682 persones treballadores. Respecte de l’any anterior, 
es manté la tendència a l’alça pel que fa al nombre d’expedients, si bé enguany l’increment (27,1%) és més ac-
centuat que l’any 2012. Pel que fa al nombre de persones treballadores afectades es produeix un canvi de ten-
dència respecte de l’any anterior, ja que es constata un increment del 182,8%. En canvi, pel que fa a les empre-
ses es manté la tendència a l’alça, tot i que enguany l’increment (16,7%) és notablement més moderat que el de 
l’any anterior, tal i com es desprèn del gràfic següent, que mostra l’evolució de l’activitat del TLC en els darrers 
cinc anys. 

http://www.tribulab.cat/wp-
content/uploads/2014/04/ANY2013x.pdf.  

http://www.tribulab.cat/wp-content/uploads/2014/04/ANY2013x.pdf�
http://www.tribulab.cat/wp-content/uploads/2014/04/ANY2013x.pdf�
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GRÀFIC III-26.  Evolució de l’activitat del TLC. Catalunya, 2008-2012 

Expedients tramitats pel TLC 

 

Empreses afectades pels expedients 

 
Unitats: nombre d’expedients.                                                                         Unitats: nombre d’empreses. 
Font: elaboració pròpia a partir del TLC.                                                          Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 
 

Persones treballadores afectades pels expedients 

 
                                                                Unitats: nombre de persones.       
                                                                Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 
 

La majoria dels expedients, el 91%, són conciliacions; el 7,7%, mediacions i la resta, l’1,4%, arbitratges. Enguany 
es manté la tendència interanual a l’alça pel que fa al nombre de conciliacions (25,9%), si bé és més significatiu 
que l’observat l’any anterior (1%). En el cas dels arbitratges segueix la tendència decreixent (5,6%), tot i que 
aquesta és més moderada que la de l’any anterior (18,25%). Finalment, i de manera coincident amb l’any 2012, 
augmenta el nombre de mediacions (53,9%) tot de manera més moderada que l’any anterior (209,5%). 

Pel que fa al nombre d’empreses i treballadors/ores afectats, s’observa un canvi de tendència respecte de l’any 
anterior, atès que es produeixen increments en tots els casos, a diferència del 2012, que només es va constatar 
increment pel que fa a les empreses afectades per conciliacions/mediacions.41

Pel que fa a les conciliacions, seguint la tendència de l’any anterior, la majoria, el 81,7%, són col·lectives i la resta, 
el 18,3%, individuals. De les 216 conciliacions individuals, no n’hi ha hagut cap tramitada pel Tribunal TRADE a 
diferència de l’any anterior en què, tot i haver-se constatat un decrement interanual pel que fa a aquests tipus de 
conciliacions, n’hi va haver tres. 

 Així, durant l’any 2013 augmen-
ten les empreses i persones treballadores, destacant especialment el cas dels treballadors/ores afectats pels ar-
bitratges, que augmenten el 774%. Pel que fa als treballadors/ores afectats per les conciliacions/mediacions, 
l’increment és del 179,6%. Quant a les empreses afectades per les conciliacions/mediacions i pels arbitratges, 
l’increment interanual ha estat del 16% i del 430%, respectivament. 

                                                           
41 Cal recordar que, tal i com ja es va assenyalar a l’edició anterior d’aquesta Memòria, l’estadística del TLC analitza de manera conjunta les 
empreses i persones treballadores afectades per les conciliacions i les mediacions. 
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Pel que fa al resultat de les conciliacions i, tal i com es desprèn del gràfic següent, la major part, el 86%, han es-
tat tramitacions efectives, seguint la tendència dels anys anteriors. D’aquestes, el 56,1% han acabat sense acord; 
el 42,2%, amb acord i la resta, l’1,7%, amb acord parcial. El 14% del total de conciliacions han estat tramitacions 
no efectives, de les quals el 72,5% han estat intentades i sense efecte; el 15%, desistides i la resta, el 12,5%, ar-
xivades. En relació amb l’any 2012, es constata un increment notable de les conciliacions sense acord, del 
41,8%, a diferència de l’any anterior, en què el nombre d’aquestes conciliacions va decréixer. Pel que fa a les 
conciliacions amb acord, es manté la tendència a l’alça, si bé enguany el creixement (3,6%) és més moderat que 
el de l’any anterior (12,8%). 

Si es desagreguen les conciliacions en individuals i col·lectives, s’observa que el 87,6% de les conciliacions 
col·lectives han estat tramitacions efectives i la resta, el 12,4%, no efectives. De les 965 conciliacions col·lectives, 
83 s’han tramitat a causa d’una vaga i, d’aquestes, el 91,6% han estat tramitacions efectives, seguint la tendèn-
cia de l’any anterior. Tot i així, s’observen diferències pel que fa als resultats d’aquestes conciliacions tramitades 
a causa d’una vaga, atès que enguany predomina la manca d’acord (68,4%) enfront de l’acord (31,6%), reprenent 
la tendència de l’any 2011. De les 882 conciliacions sense vaga, el 87,2% han estat tramitacions efectives i, 
d’aquestes, el 58,9% han acabat sense acord, el 39%, amb acord i el 16% restant amb acord parcial. De les tra-
mitacions no efectives (el 12,8% restant), la major part, el 77,2% han estat intentades i sense efectes, de la ma-
teixa manera que l’any anterior. El 13,3% han estat arxivades i l’11,5% desistides. 

Pel que fa a les conciliacions individuals, el 79,2% han estat tramitacions efectives i el 20,8% restant, no efecti-
ves. De les 171 tramitacions efectives, el 61,4% han estat amb acord; el 38%, sense acord i la resta, el 0,6%, 
amb acord parcial. De les 45 tramitacions no efectives, el 80% han estat intentades sense efecte; el 13,3% han 
estat desistides i el 6,7% restant, arxivades. 

Quant al resultat de les mediacions, i, seguint la tendència de l’any anterior, la majoria, el 96%, han estat 
col·lectives i només el 4% individuals. Segons el seu resultat, la major part, el 90%, han estat tramitacions efecti-
ves. D’aquestes, el 63,3% han acabat amb acord i el 36,7%, sense acord. De les tramitacions no efectives (el 
10% del total), el 70% han estat intentades sense efecte; el 20% arxivades i el 10% desistides.  

Si es desagreguen les mediacions en individuals i col·lectives, s’observa que, pel que fa a les col·lectives, el 90,6% 
han estat tramitacions efectives i la resta, el 9,4%, no efectives. Seguint la tendència de l’any anterior, de les 96 
mediacions col·lectives, només una s’ha tramitat com a conseqüència d’una vaga, si bé ha estat una tramitació 
efectiva amb acord, a diferència de l’any 2012, en què no hi va haver acord. Les 95 restants han estat sense va-
ga i el 90,5% d’aquestes han estat tramitacions efectives. D’aquestes, el 61,3% han acabat amb acord i el 38,4%, 
sense acord. De les tramitacions no efectives, el 77,8% han estat intentades sense efecte i el 22,2% desistides. 

Pel que fa a les mediacions individuals, del total de 4, 3 han estat efectives i una no efectiva. De les tramitacions 
efectives, totes han estat amb acord i, pel que fa a les no efectives, totes han estat desistides. 

GRÀFIC III-27.  Resultat de les conciliacions i mediacions del TLC. Catalunya, 2012-2013 

Resultat de les conciliacions 

 

Resultat de les mediacions 

 
Unitats: nombre de conciliacions. 
Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 

Unitats: nombre de mediacions. 
Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 
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Segons l’àmbit territorial i seguint la tendència dels anys anteriors, Barcelona és la província que aglutina un ma-
jor nombre d’expedients, el 85,4% del total. Dins d’aquesta província també es produeix un increment interanual, 
del 21,9%, més accentuat que el de l’any anterior. Girona segueix ocupant el segon lloc, amb el 7% del total dels 
expedients. En aquesta província es produeix un increment del 44,4%, a diferència de l’any anterior, en què va 
baixar el nombre d’expedients. En tercer lloc, a Tarragona s’han tramitat el 6,8% dels expedients i, també tren-
cant la tendència de l’any anterior, es copsa un increment interanual del 137,8%. Finalment, a Lleida s’han trami-
tat el 0,8% dels expedients, el 8,3% menys que l’any anterior. L’any 2012 el nombre d’expedients en aquesta 
província es va mantenir estable respecte al de l’any anterior. Si s’analitzen els procediments per comarques, co-
incideixen amb els anys anteriors les comarques amb el nombre més elevat de procediments. Així, al Barcelonès 
s’han tramitat el 43,6% dels expedients; al Vallès Occidental, el 14,6% i al Baix Llobregat, el 10,5%. Respecte de 
l’any anterior s’han produït increments del nombre d’expedients en el cas del Barcelonès (44%) i del Baix Llobre-
gat (5,4%), si bé al Vallès Occidental han disminuït el 5%. Tanmateix hi ha comarques, com el Baix Penedès, el 
Berguedà, el Solsonès i la Ribera d’Ebre, on l’any passat no es va tramitar cap expedient i enguany sí. De la ma-
teixa manera, l’any 2012 hi va haver expedients a l’Alt Urgell i enguany no se n’ha tramitat cap. Pel que fa a les 
empreses i persones treballadores afectades, desagregades a nivell comarcal, es constata que s’han produït in-
crements en tots els casos. En podem destacar alguns com l’increment de les persones treballadores afectades 
al Barcelonès (238,6%), que contrasta amb el decrement observat l’any anterior; l’increment dels treballa-
dors/ores del Maresme (679,1%); del Garraf (297,4%); del Tarragonès (137,7%) i del Vallès Occidental (52,7%). 

Pel que fa als temes sobre els quals versen els procediments, s’observa la mateixa tendència pel que fa als expe-
dients que han sorgit per temes salarials (29,4%) i per discrepàncies en matèria de jornada, calendari o vacances 
(13,2%), que són els que mostren un percentatge més elevat respecte del total de procediments. Durant l’any 
2012 van destacar també els procediments per incompliment de convenis col·lectius o pactes d’empresa, si bé 
aquest any han decrescut 3,1 punts percentuals. En canvi, pel que fa als procediments iniciats a causa de la ne-
gociació col·lectiva o pactes d’empresa s’observa un increment d’1,8 punts percentuals. Enguany hi ha hagut 15 
expedients motivats per incapacitat temporal, a diferència de l’any anterior, en què no va haver-n’hi cap. En canvi, 
enguany no hi ha hagut cap expedient motivat per acomiadaments col·lectius/plurals ni per plans de viabilitat o 
de reestructuració. 

GRÀFIC III-28.  Procediments tramitats pel TLC per temes. Catalunya, 2013 

 
Unitats: nombre de procediments. 
Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 

Si s’analitzen els procediments tenint en compte els sectors econòmics als quals pertanyen les empreses afecta-
des pels procediments, es manté la tendència de l’any anterior pel que fa als sectors amb més procediments. Així, 
el primer lloc l’ocupa el sector del metall (15,6% del total); el segon lloc, el de la sanitat (23,2%); el tercer lloc, el 
dels transports (12,3%) i finalment el de les indústries químiques (6,9%) i el comerç (5,6%). Cal assenyalar que 
aquest any s’afegeix com a sector destacat el de l’hostaleria, amb el 5,6% del total dels procediments, la qual co-
sa suposa un increment d’1,8% punts percentuals (34 procediments més) respecte de l’any anterior. Tampoc s’ha 
d’obviar l’increment interanual que s’ha produït en el sector de la sanitat, que ha passat de 104 a 301 procedi-
ments. 
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Cal fer menció també que enguany hi ha hagut procediments sobre temàtiques inexistents l’any anterior: Adminis-
tració pública (19 procediments); sector agrícola (5 procediments); banca (5 procediments); comunicacions (11 
procediments); energia (10 procediments); enginyeria (5 procediments); jocs i espectacles (10 procediments); mi-
neria (2 procediments) i serveis (13 procediments). 

Finalment, pel que fa a la grandària de les empreses afectades pels procediments del TLC, cal assenyalar que 
aquesta és inversament proporcional al nombre de procediments, seguint la tendència de l’any anterior. No obs-
tant això, cal exceptuar d’aquesta premissa les empreses de més de 500 treballadors, a les quals s’observa un 
increment dels procediments (19,3% del total), que són més nombrosos que els de les empreses de 101 a 250 
treballadors (17,7% del total) i els de les empreses de 251 a 500 treballadors (17,7%). Les empreses de menys 
de 50 treballadors han aglutinat el 29,5% dels procediments i, finalment, les de 50 a 100 treballadors, el 29,5%. 

3.3. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ 

Prèviament a l’anàlisi de les dades estadístiques referents als expedients de regulació d’ocupació, en endavant, 
EROS, cal recordar que, tal i com ja es va posar de manifest a l’apartat normatiu de l’edició anterior d’aquesta 
Memòria, el Reial decret Llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, tramitat posterior-
ment com a Llei 3/2012 i l’Ordre ESS/487/2012, sobre vigència transitòria de determinats articles del Regla-
ment dels procediments de regulació d’ocupació i d’actuació administrativa en matèria de trasllats col·lectius, 
aprovat pel Reial decret 801/2011, han introduït algunes modificacions a la regulació d’ocupació. 

Entre les modificacions, destaca l’eliminació de l’autorització administrativa (excepte en els expedients per causa 
de força major o de socis treballadors de cooperatives de treball associat), per la qual cosa la finalització de 
l’expedient no ve determinada per la resolució administrativa, sinó per la comunicació de la decisió empresarial 
que efectua l’empresa a l’autoritat laboral una vegada finalitzat el període de consultes. 

Atès que la Llei 3/2012 entra en vigor el 12 de febrer de 2012, cal aclarir42

§ Forma d’acabament: amb acord, sense acord i desistits. 

 que els EROS iniciats a partir 
d’aquesta data es classifiquen segons els conceptes següents:  

§ Efecte: només té sentit per als expedients no desistits i pot ser suspensió o extinció de les relacions de treball 
o reducció de la jornada. Les jubilacions anticipades es consideren estadísticament com a extincions. 

Com a conseqüència també del canvi de legislació s’han produït canvis pel que fa a les fonts d’informació empra-
des per obtenir les dades dels ERO. Així, la font per als ERO iniciats a partir de 12 de febrer de 2012 és doble: 

§ D’una banda hi ha els comunicats d’acomiadaments col·lectius, de suspensions de contractes i de reduccions 
de jornada temporals que recullen les decisions empresarials i que es dipositen en els Serveis Territorials o 
en la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d’Empresa i Ocupació i 
en la Direcció General de Treball del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. En aquesta publicació només 
s’inclouen els expedients comunicats als òrgans que depenen del Departament d’Empresa i Ocupació. 

§ Només en el cas dels EROS de força major i d’aquells que afecten els socis treballadors de societats coopera-
tives es manté el procediment de resolució de les autoritats laborals existents abans de l’entrada en vigor del 
Reial decret llei 3/2012. 

Atesos aquests canvis assenyalats, les dades són provisionals i s’està procedint a integrar la informació entre el 
sistema antic i el nou. 

Segons les dades disponibles, actualitzades a 6 de març de 2014,43

                                                           
42 Tenint en compte també que en el moment de l’elaboració de la Memòria de l’any 2012 no estaven disponibles les dades anuals referents 
als ERO. 

 l’any 2013 s’han tramitat 3,797 expedients, 
els quals han afectat 63.150 persones treballadores. Dels expedients tramitats, el 98,3% han estat comunicats a 
l’autoritat laboral i la resta, l’1,7%, resolts. Respecte de l’any anterior, tal i com es pot observar al gràfic següent, 
s’observa un canvi de tendència significatiu, atès que es produeixen decrements interanuals, tant pel que fa al 

43 Estadística de regulació d’ocupació, dades de l’any 2013. Generalitat de Catalunya, Observatori d’Empresa i Ocupació. Consulta a 
http://www20.gencat.cat/docs/observatoritreball/Generic/Documents/Treball/Estadistica/Conciliacions%20individuals%20i%20col_/2013/
Arxius/regulacio_ocupacio2013anual.PDF.  

http://www20.gencat.cat/docs/observatoritreball/Generic/Documents/Treball/Estadistica/Conciliacions%20individuals%20i%20col_/2013/Arxius/regulacio_ocupacio2013anual.PDF�
http://www20.gencat.cat/docs/observatoritreball/Generic/Documents/Treball/Estadistica/Conciliacions%20individuals%20i%20col_/2013/Arxius/regulacio_ocupacio2013anual.PDF�
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nombre d’expedients (-35,5%), com en relació als treballadors/ores afectats (-25%). En canvi, l’any 2012 es van 
produir increments interanuals del 74,8%, pel que fa al nombre d’expedients, i del 65,2% pel que fa als treballa-
dors afectats. 

GRÀFIC III-29.  Expedients de regulació d’ocupació acabats i treballadors/ores afectats. Catalunya, 2008-2013 

Expedients acabats 

 

Treballadors/es afectats 

 
Unitats: nombre d’expedients acabats. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció. 

Unitats: nombre de treballadors. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció. 

Dels expedients comunicats, el 89,9% han estat amb acord, el 6,8%, sense acord i el 5,4% restant, desistit. Res-
pecte de l’any 2012, s’observen decrements pel que fa als comunicats amb acord (-24,6%) i sense acord (-
23,8%), si bé els desistits augmenten el 67,2%. Pel que fa als expedients resolts, el 90,5% han estat autoritzats, 
el 4,8% no autoritzats i la resta, el 4,8%, desistits. S’observen decrements interanuals molt significatius pel que fa 
a les tres formes d’acabament dels expedients resolts. En els expedients desistits aquest decrement és del 
96,3%; en els autoritzats, del 94,2% i en els no autoritzats, del 81,2%. 

Tal i com es pot observar a la taula següent, i, segons s’ha comentat anteriorment, només té sentit parlar dels 
efectes dels EROS en el cas dels expedients comunicats no desistits i dels resolts autoritzats. En el cas dels co-
municats no desistits, predominen els de suspensió de contacte, que representen el 47,6% del total de comuni-
cats no desistits. Els de reducció de la jornada representen el 41,2% i els d’extinció del contracte, l’11,1% restant. 
Si bé la diferència entre el nombre d’expedients comunicats de suspensió de contracte i de reducció de la jornada 
no és molt significativa, sí que ho és el nombre de treballadors/ores afectats, atès que, tal i com es pot observar a 
la taula, els treballadors afectats per expedients comunicats no desistits de suspensió de contracte representen 
el 71,4% del total de treballadors afectats per aquests tipus d’expedients. De l’anàlisi de l’evolució interanual se 
n’extreu una davallada pel que fa als tres efectes, sent la més remarcable la del nombre d’expedients amb sus-
pensió del contracte, del 31%. No obstant això, són aquests expedients els únics en què s’observa un increment 
interanual, dels treballadors afectats, del 0,9%. En el cas dels comunicats desistits amb extinció del contracte es 
produeix una davallada del 20,6% pel que fa al nombre d’expedients i del 23,1% pel que fa a les persones treba-
lladores afectades. Finalment, en els comunicats no desistits amb reducció de la jornada, el decrement pel que fa 
al nombre d’expedients és del 16,7% i, quant al nombre de treballadors, del 22,7%. 

En el cas dels resolts autoritzats, també predominen els de suspensió del contracte, que representen el 36,8% 
del total de resolts autoritzats. Els d’extinció del contracte representen el 33,3% i els de reducció de la jornada, el 
29,8% restant. De la mateixa manera que en els comunicats no desistits, el major nombre de treballadors afec-
tats el tenen els expedients amb suspensió del contracte, que representen el 61,6% del total de treballadors afec-
tats per expedients resolts autoritzats. De l’anàlisi de l’evolució interanual d’aquests expedients se’n desprenen 
decrements molt significatius en tots els casos, tant pel que fa al nombre com als treballadors afectats. Així, en el 
cas dels de suspensió del contracte hi ha hagut el 95,9% menys d’expedients i el 98,3% de persones treballado-
res menys. En el cas dels expedients d’extinció del contracte el decrement ha estat del 87,3% pel que fa al nom-
bre d’expedients i del 98,2% pel que fa als treballadors afectats. Finalment, pel que fa als expedients de reducció 
de la jornada, la davallada ha estat del 94,7% pel que fa al nombre d’expedients i del 97,5% pel que fa als treba-
lladors afectats. 
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TAULA III-43.  Nombre d’expedients comunicats no desistits i autoritzats segons tipus i efectes. Catalunya, 
2013 

  Comunicats no desistits 

  Total Suspensió contracte Reducció jornada Extinció contracte 

Expedients 3.535 1.684 1.457 394 

Treballadors afectats 59.169 42.227 8.940 8.002 

Homes 40.496 30.349 4.868 5.279 

Dones 18.673 11.878 4.072 2.723 

  Resolts autoritzats 

  Total Suspensió contracte Reducció jornada Extinció contracte 

Expedients 57 21 17 19 

Treballadors afectats 284 175 69 40 

Homes 145 87 34 24 

Dones 76 39 27 10 
Unitats: nombre d’expedients i persones treballadores. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 
Nota: Els comunicats no desistits són els expedients iniciats a partir de 12 de febrer de 2012 i es comptabilitzen temporalment segons la data 
de la comunicació de la decisió empresarial un cop finalitzat el període de consultes. Els expedients resolts autoritzats només inclouen, des 
del 12 de febrer de 2012, expedients de força major i els que afecten els socis treballadors de societats cooperatives. 

Segons les causes al·legades en els ERO comunicats no desistits i expedients autoritzats, en relació amb el nom-
bre de persones treballadores afectades, en el 49,6% dels casos s’ha al·legat aplicació de mesures econòmiques; 
en el 21,1% dels casos s’han al·legat causes organitzatives; en el 17,7%, de força major; en el 8,6% dels casos els 
motius al·legats són de producció i en el 2,9% restant s’han al·legat motius de producció. 

Si es comparen les causes al·legades amb les de l’any anterior, cal destacar el decrement dels treballadors/ores 
afectats pels EROS en què s’al·leguen causes econòmiques. En canvi, pel que fa als EROS produïts per força ma-
jor es produeix un increment del 97% de les persones treballadores afectades. En relació amb els EROS produïts 
per causes organitzatives s’ha produït un increment del 84,2% i pel que fa als produïts per acuses tècniques 
també s’ha produït un augment de l’11,8%. 

Pel que fa als sectors d’activitat econòmica al qual pertanyen els ERO comunicats no desistits i expedients auto-
ritzats, es manté la tendència dels anys anteriors, en el sentit que el sector industrial és el que té un major nom-
bre de persones treballadores afectades, el 52,6% del total. Els ERO del sector serveis afecten el 26,2% dels tre-
balladors; el sector de la construcció, el 12,6% i, finalment, el sector de l’agricultura, el 8,6% restant. Si bé aquest 
darrer sector és el que ha afectat un nombre menor de persones, cal assenyalar que s’observa un increment in-
teranual del 225%. En canvi, a la resta de sectors s’observen decrements, essent el més significatiu el del sector 
serveis, del 43,9%. En el sector industrial i de la construcció els decrements han estat del 23,4% i del 17,6%, res-
pectivament. 
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TAULA III-44.  Nombre de persones treballadores afectades pels ERO comunicats no desistits i autoritzats, se-
gons sexe, tipus i sector d’activitat econòmica. Catalunya, 2013 

  Efectes 

  Suspensió contracte Reducció jornada Extinció contracte 

Sector econòmic Total Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones 

Agricultura 3.937 3.042 895 342 212 130 853 673 180 

Indústria 25.370 18.817 6.553 2.743 1.678 1.065 3.171 2.221 950 

Construcció 5.395 4.513 882 1.159 611 548 920 694 226 

Serveis 7.700 4.093 3.607 4.765 2.407 2.358 3.098 1.718 1.380 

Total 42.402 30.465 11.937 9.009 4.908 4.101 8.042 5.306 2.736 
Unitats: nombre de treballadors. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 
 

De l’anàlisi dels treballadors afectats pels ERO comunicats no desistits i autoritzats desagregats per divisió eco-
nòmica se n’extreu que en el sector primari, ha estat l’agricultura, ramaderia i caça la divisió econòmica amb un 
nombre major de treballadors afectats (245), en la qual s’ha produït un increment interanual del 51,2%. En el 
sector industrial, destaca la divisió econòmica dels vehicles a motor, remolcs i semiremolcs (15.490 treballadors), 
la dels productes metàl·lics, excepte maquinària (2.269 treballadors) i la de les indústries tèxtils (2.031 treballa-
dors). Cal assenyalar que en el cas dels vehicles a motor, remolcs i semiremolcs s’ha produït un increment signifi-
catiu respecte de l’any 2012, del 144,6%. En canvi, pel que fa als productes metàl·lics i les indústries tèxtils s’han 
produït decrements, del 53,8% i del 32,5%, respectivament. En el sector de la construcció destaca la divisió eco-
nòmica d’activitats especialitzades en la construcció (3.042 persones treballadores, el 42,9% menys que l’any an-
terior). En el sector serveis, destaca el comerç a l’engròs, excepte vehicles a motor (2.408 treballadors, el 43% 
menys que l’any anterior) i els serveis a edificis i de jardineria (2.011 treballadors, el 29,9% més que l’any anteri-
or). 

Pel que fa als treballadors afectats per comarca, destaquen el Baix Llobregat (16.291), el Barcelonès (12.041), el 
Vallès Oriental (7.974) i el Bages (2.219). Cal assenyalar que respecte de l’any 2012 hi ha hagut un decrement 
important pel que fa als treballadors afectats al Barcelonès (8.455 treballadors menys) i, en canvi, han augmen-
tat significativament els treballadors del Baix Llobregat (6.235 treballadors més). També s’han produït decre-
ments al Vallès Occidental (5.804 treballadors menys) i al Bages (837 treballadors menys).  

Pel que fa a l’òrgan de comunicació o de resolució dels ERO acabats, tant comunicats com resolts, el 69,2% per-
tanyen als Serveis Territorials de Barcelona; el 10,5%, als Serveis Territorials de Girona; el 6,8%, als Serveis Terri-
torials de Tarragona; el 5,1%, als Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre; el 5%, als Serveis Territorials de Llei-
da i el 3,5% restant, a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball. 

3.4. EMPRESES SOTMESES AL PROCEDIMENT CONCURSAL 

En aquest apartat s’analitzen les empreses sotmeses al procediment concursal a Catalunya, en comparació amb 
el conjunt d’Espanya. Per tal de fer l’anàlisi es desagreguen les dades per naturalesa jurídica de les empreses, 
per activitat econòmica, per grandària i per volum de negoci. La font emprada és l’INE i les dades disponibles de 
l’any 2013 estan actualitzades a 6 de febrer de 2014.44

Durant l’any 2013 hi ha hagut 1.849 empreses concursades a Catalunya i 8.934 al conjunt d’Espanya. S’ha man-
tingut la tendència a l’alça dels anys anteriors i, en aquest sentit, s’ha produït un increment del 9% Espanya i del 
14,6 a Catalunya. No obstant això, el creixement ha estat més moderat que l’any anterior. Així, en el cas de Cata-
lunya aquest ha estat 20,8 punts percentuals per sota i, pel que fa a Espanya, 19,4 punts. 

 Per tal de realitzar la comparació amb l’any 2012 s’han 
utilitzat les dades actualitzades a 20 de març de 2013. 

Segons l’anàlisi de les empreses concursades per naturalesa, també es repeteix la tendència de l’any anterior i, 
per tant, predominen les societats de responsabilitat limitada, que representen el 75,4% del total d’empreses 
concursades a Catalunya. El 20,9% són societats anònimes, el 2,4% són persones físiques amb activitat empre-
sarial i la resta, l’1,2%, tenen altres formes jurídiques. Respecte de l’any anterior, s’observa un increment pel que 
                                                           
44 Nota de premsa de l’INE, 6 de febrer de 2014. Consulta a http://www.ine.es/daco/daco42/epc/epc0413.pdf. 
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fa a les societats anònimes (13,5%) i de responsabilitat limitada (8,5%), la qual cosa confirma la tendència obser-
vada l’any anterior. No obstant això, els increments d’enguany són menors que els observats l’any 2012: del 
34,2% i del 28,7%, respectivament. Pel que fa a les persones físiques s’ha produït un decrement del 6,3% i el 
nombre d’empreses amb altres formes jurídiques s’ha mantingut respecte de l’any anterior (22). 

Pel que fa a l’activitat econòmica principal de l’empresa concursada, de la mateixa manera que els anys anteriors 
són la construcció, la indústria i el comerç a l’engròs les activitats que engloben un major nombre d’empreses, tal 
i com es pot observar al gràfic següent. De les 428 empreses del sector de la construcció, la major part, el 63,3%, 
tenen com a activitat principal l’edificació i la promoció immobiliària. De les 342 empreses concursades del sec-
tor de la indústria, el 41,5% tenen com a activitat principal els béns intermedis; el 27,2%, els béns de consum no 
durador; el 24,6%, els béns de capital i el 6,7% restant, els béns de consum durador. Respecte de l’any anterior, 
es produeix un increment pel que fa a les empreses de béns de consum no durador, que passen de 58 a 93. 

Respecte de l’any anterior s’observa un canvi de tendència pel que fa a la construcció, atès que durant el 2012 
es va produir un increment interanual de les empreses concursades i enguany decreixen el 10,6%. Finalment, pel 
que fa a les activitats administratives s’ha produït un decrement del 8,3%, mentre que l’any anterior van augmen-
tar el 33,3%. També cal fer incidència en el sector de l’energia, atès que l’any 2012 es va produir un decrement 
del 66,7% i enguany han augmentat el 550%. 

GRÀFIC III-30.  Empreses concursades a Catalunya per activitat econòmica principal. Catalunya, 2012-2013 

 
Unitats: nombre d’empreses. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Pel que fa a la grandària de les empreses concursades, i, seguint la tendència dels anys anteriors, el major nom-
bre d’empreses concursades són les que tenen un nombre menor de persones treballadores. Així, el 43,6% de les 
empreses tenen fins 5 treballadors. D’aquestes, el 35,6% tenen entre una i dues persones treballadores; el 
33,7% tenen entre tres i cinc treballadors i la resta, el 30,5%, són autònoms. El 33,5% de les empreses concur-
sades tenen entre 6 i 19 persones treballadores; el 10,8%, entre 20 i 49; el 3,5%, entre 50 i 99 i el 2,2%, més de 
100. El 6,4% restant de les empreses no estan classificades. Respecte de l’any anterior, s’observen increments 
en tots els trams d’assalariats, excepte en el de les empreses de 20 a 49 treballadors/ores, en què es produeix 
un decrement del 4,3%. 

Segons el volum de negoci de les empreses, també es reprodueix la tendència dels anys anteriors, en el sentit 
que hi ha més empreses concursades amb un volum de negoci reduït. Així, la majoria d’empreses concursades 
tenen un volum de negoci de menys de dos milions d’euros. El 13,6% tenen un volum de dos a conc milions 
d’euros; el 4,3%, de cinc a deu milions i el 4,2%, de més de 10. La resta, el 10,4%, són empreses no classificades 
per volum de negoci. 
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4. PREVENCIÓ DE RISCOS I SINISTRALITAT LABORAL 

4.1. ANÀLISI DE LA SINISTRALITAT 

4.1.1. ACCIDENTS DE TREBALL 

L’evolució del total dels accidents de treball (en endavant AT), comparada amb l’any anterior, mostra un descens 
dels AT registrats que es quantifica en 1.855 accidents menys, el -0,8%. L’any 2012 es van registrar 218.864 
mentre que el 2013 han estat 217.009. Aquesta afirmació no es pot aplicar d’igual manera als AT in itinere, ja 
que en el període de referència han augmentat el 2,8% (382 AT més). La variació interanual presenta valors posi-
tius de reducció de la sinistralitat entre els AT en jornada laboral, amb baixa i sense baixa (-1,2% i -1%, respecti-
vament).  

La major part del conjunt d’AT registrats al llarg del 2013 s’han produït en jornada laboral i no han causat baixa. 
Aquest tipus d’accidentalitat absorbeix el 60% dels AT totals (130.212) i quasi duplica els AT en jornada laboral 
causants de baixa (72.802). En xifres més discretes se situen els AT in itinere, amb 13.995 AT registrats.    

TAULA III-45.  AT 2013. Catalunya  

AT en jornada laboral amb baixa AT Variació absoluta Variació relativa % Dones sobre el total 

Total 72.802 -914 -1,2% 32,7% 

Lleus 72.208 -873 -1,2% 32,9% 

Greus  544 -24 -4,2% 14,9% 

Mortals 50 -17 -25,4% 4,0% 

Agricultura 1.667 38 2,3% 9,1% 

Indústria 16.859 -1.140 -6,3% 18,0% 

Construcció 6.409 -1.675 -20,7% 2,0% 

Serveis  47.273 1.269 2,8% 43,0% 

Fix 53.697 -669 -1,2% 31,6% 

Eventual 16.999 -817 -4,6% 33,6% 

Sense especificar 1.512 -22 -1,4% 16,3% 

AT en jornada laboral sense baixa AT Variació absoluta Variació relativa % Dones sobre el total 

Total  130.212 -1.300 -1,0% - 

Agricultura 1.953 88 4,7% - 

Indústria 33.271 -1.352 -3,9% - 

Construcció 10.874 -1.800 -14,2% - 

Serveis  84.114 1.764 2,1% - 

AT in itinere AT Variació absoluta Variació relativa % Dones sobre el total 

Total 13.995 382 2,8% - 

Lleus 13.727 387 2,9% - 

Greus  238 -13 -5,2% - 

Mortals 30 8 36,4% - 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.  

El descens del nombre d’AT registrats és una bona notícia en qualsevol dels casos, si bé la significació real 
d’aquest efecte està condicionat entre d’altres, pel nombre de persones ocupades i exposades als riscos, així com 
per les condicions laborals a les quals s’exposen. Una via d’estudi que permet evitar aquesta possible desviació 
és la que analitza els índexs d’incidència que indiquen el nombre d’AT per cada 100.000 treballadors o treballa-
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dores exposats amb les contingències professionals cobertes, de tal forma que les fluctuacions de la població 
ocupada i assalariada s’integren en els resultats.45

GRÀFIC III-31.  Evolució dels índexs d’incidència dels AT segons tipologia. Catalunya 2000-2013 

 

Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades 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 de l’evolució dels índexs d’incidència posa de manifest que, tal i com es pot observar en el gràfic anteri-
or, la reducció en la població ocupada dels darrers anys s’ha acompanyat d’un descens en la sinistralitat lleuge-
rament superior, producte principalment de les accions dutes a terme en matèria preventiva, de la reducció del 
nombre de persones assalariades amb contracte temporal (el -2,1%), que són les que tenen una proporció més 
alta d’accidentalitat, o de la disminució de persones ocupades en els sectors amb els índexs d’incidència superi-
ors, la construcció i la indústria (la població ocupada a la construcció ha vist minvades les seves xifres en el -
7,4%, i la indústria en el -3,5%). Així, els valors dels índexs d’incidència dels AT laborals amb i sense baixa mos-
tren una tendència decreixent. Amb tot, enguany els AT in itinere trenquen aquesta pauta i presenten un lleuger 
repunt en els índexs d’incidència.  

Pel que fa a l’anàlisi del període entre l’any 2000 i el 2013 destaca la tendència decreixent dels AT amb baixa i la 
dels AT sense baixa fins al 2008. Aquest any constitueix un punt d’inflexió a partir del qual ambdues tipologies, 
que fins aleshores mostraven valors similars, es polaritzen. Els AT amb baixa mantenen la tendència decreixent, 
mentre que els AT sense baixa augmenten les seves xifres, fins al 2011, moment en el qual comença la seva da-
vallada. Les fluctuacions dels AT in itinere són constants al llarg de tot el període de referència.  

4.1.1.1. AT EN JORNADA LABORAL SENSE BAIXA 

El 2013 s’han registrat 130.232 AT sense baixa, fet que suposa una reducció respecte a l’any precedent de l’1% 
(1.280 accidents menys), alhora que manté la tendència decreixent iniciada el 2012. Tot i el descens, el nombre 
d’AT en jornada laboral sense baixa concentra el 64,1% de l’accidentalitat en jornada laboral i el 60%, si es con-
sidera el total dels AT, i quasi dobla el dels que produeixen baixa. La disparitat entre els AT que produeixen baixa i 
els que no s’ha intensificat de forma significativa a partir del 2008.      

La distribució dels AT sense baixa entre els sectors econòmics és molt similar a la que s’observa en els AT amb 
baixa. En aquesta ocasió, el 64,6% s’han produït en el sector serveis, el 25,6% a la indústria, el 8,4% a la cons-
trucció i l’1,5% a l’agricultura. A nivell sectorial la variació interanual mostra un descens del nombre d’AT sense 
baixa a la construcció (-14,2%) i a la indústria (-3,9%), mentre que a l’agricultura i als serveis augmenten (4,7% i 
2,1%, respectivament).    

                                                           
45 S’inclou el règim general, el règim especial de la mineria i el carbó, el règim especial de la mar, el règim especial agrari i els afiliats al règim 
especial de treballadors autònoms amb les contingències cobertes.  
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GRÀFIC III-32.  Comparativa de l’evolució dels AT sense baixa i dels AT amb baixa. Catalunya 2000-2013 

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

En la desagregació per activitats econòmiques s’observa que el 51,4% dels AT sense baixa es concentren en 9 
activitats econòmiques concretes: Adm. pública, defensa i SS obligatòria (11.827); comerç detall, exc. vehicles 
motor (11.002); activitats sanitàries (7.740); comerç a l’engròs, exc. vehicles motor (7.204); activitats especialit-
zades construcció (7.041); serveis de menjar i begudes (5.956); productes metàl·lics, exc. maquinària (5.919); 
serveis a edificis i de jardineria (5.173) i indústries de productes alimentaris (5.071). 

Els índexs d’incidència sectorials mostren valors més intensos en el sector de la construcció i de la indústria 
(9.872,15 i 8.350,53), mentre que l’agricultura i els serveis tenen índexs més moderats (4.542,91 i 4.471,55).  

Les activitats econòmiques que tenen més risc de patir un AT sense baixa pertanyen al sector de la indústria. Així, 
els índexs d’incidència més alts es donen en el suport a les indústries extractives (279.069,77), a l’antracita, hu-
lla i lignit (71.428,57), a la gestió de residus (38.497,65) i a la metal·lúrgia (20.480,63).  

4.1.1.2. AT EN JORNADA LABORAL AMB BAIXA 

Segons el perfil de les persones accidentades 

En comparar les xifres absolutes dels AT en jornada laboral amb baixa entre els homes i les dones s’observa que 
l’accidentalitat dels homes és més elevada. Tot i això, l’anàlisi de la sinistralitat femenina entre els anys 2000-
2013 posa de manifests que, si bé en general les xifres absolutes disminueixen, el pes relatiu dels AT de les do-
nes s’incrementa amb el temps.46

 El 2013 són els homes els que han patit el 67,3% dels AT (48.956 AT els homes i 23.823 les dones). Aquesta si-
nistralitat més alta dels homes no guarda relació directa amb la seva participació en el mercat de treball, ja que el 
percentatge d’homes ocupats és sens dubte molt inferior, el 52,7%. Una explicació a aquesta circumstància se’n 
deriva de possible exposició a riscos. L’exposició a riscos que poden ocasionar AT físics és més elevada en alguns 
sectors o branques econòmiques en les quals els homes estan representats en major mesura, com ara la cons-
trucció, sector molt masculinitzat i on el percentatge de dones ocupades és del 2,1%. Concretament, en aquest 
sector els índexs d’incidència registrats, com es veurà més endavant, són notòriament més alts, tot i que en ter-
mes absoluts el nombre d’AT sigui menor. El desequilibri entre l’accidentalitat registrada per cadascun dels dos 
gèneres s’evidencia molt més a mesura que la gravetat de l’AT s’incrementa. Entre els AT més mortals el pes de 
les dones disminueix de forma acusada. Així, dels cinquanta AT mortals només dos d’ells han estat patits per do-

   

                                                           
46 En l’estudi de la ANACT francesa es conclou que si bé la sinistralitat descendeix globalment, per a les dones es produeix un augment, situa-
ció que es repeteix en l’anàlisi dels AT in itinere i en les MP, que augmenten dues vegades més ràpid per a les dones que per als homes. 
Photographie statistique des accidents de travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles en France selon le sexe entre 2001 
et 2012: des tendances d’évolution différenciées pour les femmes et les hommes. F. Chappert i P. Therry. France: Agence Nationale pour 
l’Amélioration des Conditions de Travail, 2014. 
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nes (el 4% del total). En el cas dels AT greus el percentatge dels patits per les dones s’eleva al 14,9% del total (81 
AT greus patits per dones enfront els 545 AT totals). Els AT lleus registrats pels homes ascendeixen a 48.956 AT, 
mentre que en el cas de les dones són 23.823 (el 32,7%). 

GRÀFIC III-33.  Relació entre la proporció d’AT declarats i distribució de la població ocupada el 4rt trimestre 
2013 segons sectors econòmics i sexe i pes relatiu de la sinistralitat de les dones. Catalunya 2013 

Dones 

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

Homes 

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

 Evolució del pes relatiu dels AT de les dones sobre el total. Catalunya 2000-13 

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

Els AT de les dones es concentren quasi exclusivament en el sector serveis (86%), sens dubte com a conseqüèn-
cia d’una ocupabilitat més gran en el sector (87,8%). Igualment, destaca una proporció més alta d’AT en el sector 
de la indústria que la que correspondria pel grau d’ocupació femení en el sector (la proporció d’AT és del 12,8% 
mentre que el pes de l’ocupació femenina a la indústria és del 10,6%). En el cas del homes la dispersió de 
l’ocupabilitat entre els diferents sectors econòmics és més gran, com també ho és l’accidentalitat. Entre els AT 
patits pels homes destaca que la meitat ha tingut lloc en el sector dels serveis (27.095 AT, el 55,3%), el 28,5% a 
la indústria (13.956 AT), el 13,0% a la construcció (6.368 AT) i el 3,1% a l’agricultura (1.537 AT).  

Pel que fa a l’edat no es disposa de dades desagregades per a Catalunya, si bé les dades per al conjunt d'Espa-
nya que publica el MEYSS assenyalen que en el 61,3% dels casos els AT tenen lloc entre els 35 i els 54 anys. 
Aquest percentatge s’incrementa al 63,3% en el cas de les dones i es redueix al 61,2% en el cas dels homes. En-
tre els AT greus i mortals destaca el pes dels patits per les persones de 55 i més anys. Pel que fa als AT greus, el 
23,2% s’han patit a partir dels 55 anys, percentatge que s’eleva fins el 31,2% entre els AT de les dones. Una situ-
ació més extrema en conjunt es dóna entre els AT mortals de les persones més grans de 55 anys que constituei-
xen el 28,2% del total a Espanya, 28,4% en el cas dels AT dels homes. 
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Segons les condicions laborals 

Entre els factors relatius a les condicions laborals que tenen un poder explicatiu respecte a la incidència de la si-
nistralitat entre els treballadors i les treballadores és troba el tipus de contracte. El tipus de contracte es relaciona 
amb algunes de les circumstàncies que poden tenir una influència més marcada en l’accidentalitat, com ara 
l’experiència o la inexperiència en les tasques que cal realitzar, l’accessibilitat a la formació o la informació i el 
coneixement de les eines i espais on es desenvoluparan els treballs, entre d’altres.  

GRÀFIC III-34.  AT en jornada laboral amb baixa de persones amb contractes eventuals i taxa de temporalitat 
segons sector econòmic i sexe. Catalunya 2010-2013 

Pes relatiu dels AT sobre el total d’AT del sector 

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

Taxa de temporalitat població assalariada (16-64 anys) 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: les taxes de temporalitat del sector de l’agricultura i la construcció 
(2012-13) no són estadísticament significatives.  
Font: elaboració pròpia a partir de les microdades de l’EPA. 

Pes relatiu dels AT declarats de persones amb contractes eventuals i taxa de temporalitat de la població assala-
riada segons sexe. Catalunya 2012-2013 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació i de les microdades de l’EPA. 

La distribució del nombre d’AT segons el tipus de contracte mostra que la major part d’ells els han patit persones 
amb contractes fixos (74,3% dels AT, 54.100 AT).47

                                                           
47 En l’anàlisi percentual cal tenir en compte que s’han registrat 1.538 AT sense especificar el tipus de contracte de la persona accidentada 
(el 2,1% del total registrat).   

 En principi, la major incidència de la sinistralitat entre les per-
sones amb contracte fix troba la seva lògica en la proporció de la població ocupada que té aquest tipus de con-
tracte (81,5%). Tot i així, cal tenir en compte que la taxa de temporalitat (18,5%) és molt inferior a la proporció 
d’AT de les persones amb contracte eventual (23,6%), fet que posa de manifest que l’accidentalitat d’aquest 
col·lectiu és més intensa. Respecte a l’any passat el pes dels AT de persones amb contracte eventual s’ha reduït, 
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passant del 24,2% el 2012 a l’esmentat 23,6% del 2013, encara que la població assalariada amb contracte tem-
poral s’ha reduït més, el 2,1%.48

Atenent el tipus de gravetat també s’observen algunes diferències. Els AT lleus de les persones amb contracte 
eventual concentren el 23,5% del total, si bé a mesura que la gravetat augmenta també ho fa la proporció d’AT. 
Així, els AT greus absorbeixen el 24,6% del total d’aquesta categoria i els mortals, el 32,0%.   

  

La sinistralitat més elevada de les persones amb contractes de treball eventuals es produeix en tots els sectors 
econòmics, tal i com es pot observar en els gràfics. Especialment significatives són les diferències entre la pro-
porció d’AT i les taxes de temporalitat en el sector de la construcció, si bé cal esmentar que aquest sector ha vist 
reduïdes les seves xifres d’AT de persones amb contracte temporal el darrer any.  

Malauradament per a Catalunya no es disposa de les dades desagregades respecte al lloc de feina de les perso-
nes accidentades segons la Classificació nacional d’ocupacions (CNO). En les dades agregades per a tota Espa-
nya s’observa que sis de cada 10 AT (el 60,8%) tenen lloc en alguna de les cinc següents ocupacions: peons de 
l’agricultura, la pesca, la construcció, indústries manufactureres (15,3%); treballadors/ores qualificats de les in-
dústries manufactureres (13,7%); treballadors/ores dels serveis de restauració i comerç (12,0%), treballa-
dors/ores no qualificats en serveis (11,7%) i treballadors/ores qualificats de la construcció (8,0%). Entre els AT 
mortals destaquen els patits per les persones amb l’ocupació de conductors i operadors de maquinària mòbil 
(23,4% del total d’AT mortals), peons de l’agricultura, la pesca, la construcció, indústries manufactureres (10,6%); 
els treballadors qualificats de la construcció (10,4%) i els treballadors/ores qualificats de les indústries manufac-
tureres (10,0%). Només aquestes quatre ocupacions absorbeixen la meitat de l’accidentalitat mortal (el 54,4%).  

Una altra de les característiques amb influència en les condicions laborals són les derivades del règim d’afiliació a 
la Seguretat Social dels treballadors/ores. En aquest cas un esment especial requereixen els AT dels treballa-
dors/ores autònoms/mes amb les contingències professionals cobertes. I, malgrat que no sigui possible la desa-
gregació de les dades per a Catalunya, les referides al conjunt de l’Estat espanyol recollides a’estudi de l’INSHT 
sobre la sinistralitat notificada dels treballadors autònoms a Espanya49

Segons les característiques dels accidents 

 mostren que el nombre de treballa-
dors/ores amb la contingència d’AT i MP coberta s’ha incrementat des de 2009 en el 21,6%. Concretament, es 
computen 647.411 treballadors/ores autònoms de mitjana anual a tot l’Estat espanyol el 2012 front els 532.592 
del 2009. Del total d’AT registrats al sistema Delt@ el 2012 (471.153 AT), 13.564 van correspondre a treballa-
dors/ores autònoms, dels quals 13.475 van ser en jornada laboral amb baixa. Dels AT en jornada de treball dels 
homes destaquen els que van tenir lloc en la construcció, atès que concentren el 29,5% del total, seguits per 
aquells produïts en activitats de l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura i la pesca (26,3%). Entre les dones la 
proporció més elevada es dóna també en les activitats agrícoles (33,9%), si bé els percentatges dels produïts en 
el sector comerç i en l’hosteleria són força significatius (17,2% i 14,3%, respectivament). Amb tot, es tracta d’un 
reflex de l’ocupabilitat més elevada en aquestes activitats econòmiques segons el sexe. Comparativament amb 
les persones assalariades destaca que la proporció d’AT patits en el centre de treball és més elevada (80,2% per 
als autònoms/mes i 75,5% per als assalariats/ades), com també ho és entre aquells que tenen lloc en els des-
plaçaments (13,7% i 7,2%, respectivament). Per contra, els AT in itinere tenen un pes relatiu més reduït (0,7% i 
13,7%, respectivament). Entre les formes que ocasiones els AT també hi ha similituds, atès que el sobreesforç fí-
sic és la causa majoritària (29,4%), si bé la segona causa en aquesta ocasió són els cops o xocs com a conse-
qüència de caigudes (22,1%). Els índexs d’incidència més elevats en aquest cas es donen en les activitats eco-
nòmiques de l’Administració pública i defensa (5.058,0); la construcció (4.814,0) i el subministrament d’aigua, 
activitats de sanejament i gestió de residus (4.241,0).  

Enguany, com en els anys precedents, la forma o contacte50

                                                           
48 Tal i com s’indica en l’apartat dd’Anàlisi delMercat de Treball d’aquesta Memòria, l’any 2013 la població amb contracte temporal s’ha redu-
ït un 2,1%. La taxa de temporalitat ha augmentat 0,2pp, fins al 18,5%, fruit de la major pèrdua de població ocupada amb contracte indefinit (-
3,4%).  

 que ocasiona més lesions en les persones treballa-
dores a Catalunya se’n deriva de la categoria que agrupa el sobreesforç físic, el trauma psíquic, les radiacions, el 
soroll, la llum o la pressió. Les dades del MEYSS estatal mostren un predomini molt acusat d’aquests AT respecte 

49 Estudi de situació: perfil sociodemogràfic, condicions de treball i sinistralitat notificada dels treballadors autònoms. C. Díaz, M. Zimmermann 
i Mª V. de la Orden. Madrid: Departament d'Investigació i Informació de l'INSHT, 2013. 
50 La forma o el contacte descriu el mode en el qual la víctima ha estat lesionada per l’agent material (objecte, substància, instrument, vibra-
ció, màquina, persona o animal) que ha provocat la lesió. 
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a altres causes o formes de contacte (el 40,1% de tots els AT).51

Per demarcacions, aquesta tipologia d’AT és més freqüent a Tarragona on absorbeix el 43,1% dels AT i a Barcelo-
na el 40,7%, mentre que a Girona la proporció es redueix fins al 36,1%. En segon terme a la demarcació de Giro-
na destaquen els valors dels contactes amb agents materials tallants, punxants o durs que són superiors a la mit-
jana catalana (17,2% i 9,5%, respectivament). Per la seva banda, Lleida registra un comportament similar a Giro-
na ja que el sobreesforç físic concentra el 34,6% dels AT, significativament més baix, tot i que en aquesta ocasió 
són els xocs contra objecte en moviment o immòbil els que presenten una proporció superior a la mitjana catala-
na (17,4% i 23,1% respectivament, respecte a 21% i 14,6% al conjunt català). A Barcelona els xocs contra objecte 
immòbil absorbeixen el 21,5% dels AT de la demarcació.  

 Amb tot, cal tenir en compte que si bé aquesta 
categoria agrupa diverses formes o contactes possibles, són els trastorns musculoesquelètics derivats dels riscos 
ergonòmics els que constitueixen el primer problema de salut relacionat amb el treball. 

GRÀFIC III-35.  Comparativa de la distribució del nombre d’AT segons la forma o el contacte que ha ocasionat la 
lesió. Catalunya 2008 i 2013 

Unitats: percentatges.  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS. 

En conjunt, s’observa que l’agrupació de les categories de sobreesforç físic i les de xocs o cops contra objectes 
immòbils o mòbils concentren el 75,8% dels AT. 

Tal com ja s’ha esmentat, en el període des de l’any 2008 al 2013 el nombre d’AT amb baixa s’ha reduït conside-
rablement, el -51,1%. A partir de les dades del MEYSS dels 141.577 AT del 2008 s’ha passat a registrar 69.287 
AT amb baixa a tot Catalunya el 2013. En general totes les formes o contactes que ocasiones la lesió veuen redu-
ïdes les seves xifres en aquest període 2008-13, si bé la variació numèrica més rellevant en aquest quinquenni 
correspon a les tres categories predominants. Especialment destaca la disminució del nombre d’AT ocasionats 
pels sobreesforços físics (27.392 AT menys). La variació percentual més intensa es dóna en les categories cor-
responents als ofegaments o restar sepultat i a altres formes de contacte no incloses en la resta de categories (-
70,4 i -73,4%, respectivament). Pel que fa a altres categories, les seves xifres han minvat, sense que això signifi-
qués seguir el ritme decreixent general. Tal és el cas dels accidents de trànsit i els infarts, vessaments cerebrals i 
altres patologies no traumàtiques. Per a aquestes categories la variació percentual en el període de referència és 
menor, del -34,2% i del -34,8% respectivament.  

Els accidents de trànsit mostren una progressió quantitativa a la baixa, en tant que amb dades del 2008 s’han 
produït 1.266 AT menys per aquesta causa; malgrat això el 2013 aquesta forma absorbeix el 3,5% dels AT men-
tre que cinc anys enrere n’era del 2,6%.  

                                                           
51 En aquesta ocasió la font estadística analitzada és el MEYSS. ) Fins al desembre de 2008 el MEYSS va tabular els accidents en funció de la 
data d’acceptació de l’autoritat laboral, tal i com fa el Departament d’Empresa i Ocupació; a partir de gener de 2009 el MEYSS tabula les da-
des en funció de la data de baixa mèdica. Això implica que les dades no siguin directament comparables. 
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Segons gravetat  

L’anàlisi quantitativa dels AT en jornada laboral amb baixa reflectida a la primera taula d’aquest apartat mostra 
que per a qualsevulla de les tipologies en funció de la gravetat de la lesió52

En el gràfic següent sobre l’evolució de la sinistralitat segons la gravetat destaca que el 2013 es registren els va-
lors més baixos de tot el període per a qualsevol del graus de gravetat, confirmant la tendència a la baixa mantin-
guda els darrers anys. A més, el gràfic amb la seva doble escala, permet veure com l’evolució dels índexs 
d’incidència dels AT lleus i greus manté pautes similars en els anys de referència.  

 hi ha un descens del nombre d’AT 
respecte als registres de l’any precedent. El descens més rellevant s’evidencia en la sinistralitat mortal, ja que, 
amb una reducció de 17 AT mortals menys, la variació percentual és del -25,4%. En termes absoluts les xifres 
d’AT lleus són les més notòries, 873 AT lleus menys.  

GRÀFIC III-36.  Evolució dels índexs d’incidència dels AT segons gravetat. Catalunya 2000-2013 

Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes*100.000. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Segons sector i branca d’activitat 

La sinistralitat no té un comportament uniforme entre els quatre sectors econòmics, ni entre les diferents bran-
ques d’activitat. 

El sector serveis és el que registra un nombre més alt d’AT registrats per a tots els nivells de gravetat. En total 
s’han produït 47.575 AT, dels quals, 47.255 són lleus, 293 greus i 27 mortals. El segueix la indústria, si bé 
s’observen marcades diferències numèriques (17.017 AT, 16.854 lleus, 149 greus i 14 mortals). També amb 
molta distància se situen els AT registrats pel sector de la construcció (6.497 AT) i de l’agricultura (1.690 AT).    

La variació respecte al 2012 posa en evidència una disminució del nombre d’AT en la construcció (-1.587 AT) i en 
la indústria (-982AT), sent més acusada en el sector de la construcció que, a més, presenta les dades més positi-
ves en la variació relativa (-19,6%). Per contra, el sector serveis i l’agricultura incrementen les seves xifres 
(+1.571 AT més i +61 AT, fet que suposa el 3,4% i el 3,4% d’augment, respectivament).  

                                                           
52 La fiabilitat de l’assignació en els nivells de gravetat dels AT ha estat discutida intensament en el debat acadèmic, on es defensa 
l’existència de biaixos en la qualificació de la gravetat real dels AT. A Espanya la qualificació correspon al facultatiu que atén la persona acci-
dentada, que cal que especifiqui en la comunicació mèdica de baixa si les lesions produïdes són lleus, greus, molt greus o mortals. Posterior-
ment, l’empresa, responsable de complimentar la comunicació d’AT, trasllada les dades de la comunicació de baixa. Aquestes són les dades 
que es recullen a les estadístiques d’AT que publica el MEYSS. Una breu recensió sobre aquesta qüestió es troba a l’article: Gravedad de los 
accidentes: no parecen estar todos los que son. Revista ERGA on line, núm. 134 (abril 2014). Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo.  
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L’anàlisi de les xifres interanuals segons la gravetat dels AT en els quatre sectors econòmics mostra alguns mati-
sos. En el sector serveis, on es registren les xifres més elevades, han augmentat els AT lleus (+1.591), mentre 
que els greus i els mortals es redueixen (-11 i -9, respectivament). L’accidentalitat a la construcció ha disminuït 
significativament entre els AT lleus i greus (-1.569 AT lleus i -21 AT greus). Amb tot, en aquest sector el nombre 
d’AT mortals ha augmentat el 60% amb 3 AT mortals més. Val a dir que en els altres tres sectors econòmics 
aquests sinistres mortals s’han reduït notòriament (-4 AT menys a l’agricultura, -7 a la indústria i -9 als serveis). 
En la indústria també ha crescut el nombre d’AT greus (+9 AT greus), mentre que a l’agricultura es manté cons-
tant.  

La prelació entre els sectors en funció dels índexs d’incidència presenta algunes diferències. Sota aquest càlcul la 
possibilitat de patir un accident és més elevada en el sector de la construcció amb valors dels índexs d’incidència 
que quasi tripliquen els del sector serveis (6.271,4 i 2.508,5, respectivament). La indústria es manté en segon 
lloc (4.271,0). L’agricultura, en darrer terme en l’anàlisi numèrica de l’accidentalitat, se situa en aquesta ocasió 
en tercer lloc (3.509,1).  

L’evolució dels índexs d’incidència dels sectors en la darrera dècada mostra una tendència a la baixa, tal com es 
pot observar en el gràfic següent, si bé en la variació interanual s’observen petits repunts en l’agricultura i en els 
serveis, mentre que la construcció i la indústria mantenen la tendència reduccionista.  

L’anàlisi segons l’activitat econòmica concreta en la qual s’han registrat els AT posa de manifest que un gran 
nombre dels AT tenen lloc en les indústries manufactureres (15.323), en el comerç a l’engròs i el detall (10.012), 
en l’Administració pública (7.594), en les activitats administratives i serveis auxiliars (7.171), en la construcció 
(6.497) i en les activitats sanitàries i de serveis socials (6.038). Aquestes 6 activitats econòmiques concentren el 
72,3% dels AT registrats.   

Entre les activitats econòmiques la probabilitat més gran de patir un AT és dóna en les branques industrials, con-
cretament en la branca de l’antracita, hulla i lignit, amb un índexs d’incidència de 214.285,7 i en la de suport a 
les indústries extractives 162.790,7. Cal tenir en compte que aquestes dues activitats han incrementat en quatre 
vegades més els valors del 2012, atès que aleshores els índexs d’incidència van ser de 51.021,4 i de 41.666.7. 
En tercer lloc destaca, a l’igual que l’any precedent, el valor de l’activitat de silvicultura i explotació forestal 
(19.468,2).  

Pel que fa als AT mortals els índexs d’incidència més elevats es donen en la divisió econòmica dels minerals no 
metàl·lics ni energètics (87,4) i en la de les activitats artístiques i d’espectacles (32,2). Altres activitats econòmi-
ques amb índexs d’incidència mortals superiors a 10 són: l’aigua (16,4), les indústries de fusta suro, excepte mo-
bles (16,4), tractament de residus (12,6) i construcció (10,8).   
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GRÀFIC III-37.  AT segons sector econòmic o activitat econòmica. Catalunya 2000-13 

Índex d’incidència dels AT segons sector econòmic i 
gravetat. Catalunya 2013 

 
Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les 
contingències professionals cobertes *100.000. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 

Nombre d’AT segons sector econòmic i gravetat. Cata-
lunya 2013 

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

Nombre d’AT declarats segons activitat econòmica. Catalunya 2012-13 

Unitats: nombres absoluts. 
Nota: A, Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca; B; Indústries extractives; C, Indústries manufactureres; D, Subministrament d’energia elèc-
trica, gas, vapor i aire condicionat; E, Subministraments d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus, i descontaminació; F, Construc-
ció; G, Comerç a l’engròs i al detall, reparació de vehicles a motor i motocicletes; H, Transport i emmagatzematge; I, Hostaleria; J, Informació i 
comunicacions; K, Activitats financeres i d’assegurances; L, Activitats immobiliàries; M, Activitats professionals, científiques i tècniques; N, Ac-
tivitats administratives i serveis auxiliars; O, Administració pública, defensa i SS obligatòria; P, Educació; Q, Activitats sanitàries i de serveis so-
cials; R, Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment; S, Altres serveis; T, Llars que ocupen personal domèstic i llars que produeixen 
béns i serveis d’ús propi i U, Organismes extraterritorials.   
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Evolució dels índexs d’incidència dels sectors econòmics. Catalunya 2000-12 

Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes *100.000. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 
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4.1.1.3. AT IN ITINERE 

El nombre d’AT in itinere a Catalunya ha estat de 13.613 l’any 2013, dels quals 13.726  són lleus, 238 greus i 30 
mortals.  

Respecte a l’any anterior s’ha produït un increment en el nombre global del 2,8%, fet que quantitativament res-
pon a 381 AT in itinere més.53

En l’evolució dels índexs d’incidència s’observa un repunt en els corresponents als AT lleus i mortals, mentre que 
els AT greus continuen la tendència a la baixa.  

 El creixement percentual més elevat s’ha registrat entre els mortals, del 36,4% (8 
accidents més), si bé en nombres absoluts els que més augmenten són els lleus (385 més). Per contra, els AT in 
itinere  greus redueixen el seu nombre (12 menys).  

GRÀFIC III-38.  Evolució dels índexs d’incidència dels AT in itinere  segons gravetat. Catalunya 2000-2013 

 
Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les contingències professionals cobertes*100.000. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació.  

Les dades del Servei Català de Trànsit sobre la sinistralitat viària mostren que el 2013 hi va haver 32.395 vícti-
mes d’accidents de trànsit, de les quals 10.772 van ser d’accidents en trajectes motivats per desplaçaments la-
borals.54

Dels accidents de treball declarats com accidents de trànsit, 8.188 accidents van ser in itinere, en trajectes 
d’anada o tornada, i 2.584 durant la jornada, en missió. Respecte al total d’AT in itinere, els accidents de trànsit 
suposen el 58,8% del total, i el percentatge es dispara si es comparen els AT mortals (el 86,7%, 26 de 30 AT in 
itinere mortals,).

 Aquesta xifra representa un 33,3% del total de les víctimes d’accidents de trànsit a Catalunya, i un 
12,4% del total de les víctimes d’accidents de treball amb baixa.   

55

Aquest percentatge és doblement preocupant, pel volum que suposa i perquè s’observa que entre els accidents 
de trànsit en general s’ha produït un descens del nombre de morts en franja nocturna i en cap de setmana (-
29,7%), però la reducció pel que fa als dies feiners és menor, del 3,5% (de 113 morts s’ha passat a 109). 

  En conjunt, cal tenir en compte que gairebé la meitat dels morts per accident laboral van ser a 
causa d’un sinistre viari (el 48,8%, 39 de 80 AT mortals).  

                                                           
53 El dret laboral anomena accidents in itinere  els produïts a l’anada o la tornada del centre de treball, sempre que el camí recorregut sigui el 
que habitualment es realitza, sense interrompre’l voluntàriament. 
54 Infotrànsit de la Generalitat de Catalunya. Barcelona: Servei Català de Trànsit, 2014. 
55 Dossier de premsa 2/1/2014 Departament d’Interior. La major part dels trajectes per carretera, especialment en dies feiners, responen a 
l’anomenada mobilitat obligada per motius laborals (in itinere i en missió). De fet, una part significativa dels accidents laborals es produeixen 
a la carretera. Pla estratègic de seguretat viària de Catalunya 2014–2020. 
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GRÀFIC III-39.  Índexs d’incidència dels AT in itinere segons gravetat i demarcació. Catalunya 2013 

I.I. AT in itinere lleus 

Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb 
les contingències professionals cobertes*100.000. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
d’Empresa i Ocupació.  

I.I. AT in itinere greus i mortals 

 
Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la SS amb les 
contingències professionals cobertes*100.000. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament 
d’Empresa i Ocupació.  

Per demarcacions els AT in itinere són més nombrosos a Barcelona, que concentra el 84,5% del total d’aquesta 
tipologia (11.824 accidents), seguida de Girona amb el 6,4% (899) i Tarragona amb el 5,8% (818). A Lleida 
l’accidentalitat in itinere és menor i absorbeix el 3,2% (453). Tot i això, com es pot observar en els següents grà-
fics, l’índex d’incidència dels accidents és més on menys intens en algunes demarcacions segons la gravetat. Així, 
destaca com els accidents lleus i greus són més habituals a Barcelona, mentre que a Tarragona els accidents 
mortals són lleugerament més freqüents.  

4.1.2. MALALTIES PROFESSIONALS 

Una malaltia professional (en endavant MP) és aquella malaltia que es contrau com a resultat de l’exposició a al-
gun factor de risc relacionat amb el treball. Alguns d’aquests riscos han disminuït com a conseqüència d’una se-
guretat més gran, dels avenços tècnics i d’una millor reglamentació. Amb tot, en l’actualitat encara apareixen 
símptomes de malalties amb factors de risc eradicats, prohibits o corregits temps enrere, com poden ser les rela-
cionades amb l’asbest, les neumoconiosis dels treballadors del carbó o les silicosis. Això es deu a què poden 
transcórrer anys des de la primera exposició fins a l’aparició dels símptomes. A més, paral·lelament, els canvis 
tecnològics, socials i organitzatius registrats en els treballs comporten nous riscos, reptes i l’aparició de noves 
malalties professionals. Entre els riscos emergents s’inclouen les condicions ergonòmiques deficients, l’exposició 
a la radiació electromagnètica i els riscos psicosocials.56

A Catalunya el nombre de notificacions de malalties professionals realitzades el 2013, segons les dades registra-
des mitjançant el sistema CEPROSS, trenca la tendència decreixent dels darrers anys.

 

57

L’evolució experimentada en el nombre de notificacions d’MP i del nombre de notificacions tancades com MP en 
el període 2008-2013 es reflecteix en el gràfic següent.  

 Concretament, l’any de 
referència s’han registrat 3.516 notificacions (311 més que al 2012), situació que suposa un increment del 9,7%. 
A tota Espanya s’han realitzat 16.901 notificacions, fet que evidencia que una de cada cinc de les comunicades a 
tot l’Estat s’ha fet a Catalunya (20,8%).  

                                                           
56 La prevenció de les malalties professionals, Dia mundial de la seguretat i la salut en el treball, 28 d’abril 2013. Ginebra: Organització Inter-
nacional del Treball (OIT), 2013. 
57 Una notificació és un expedient d’MP que ha estat tramitat per l’entitat gestora o col·laboradora que assumeix la cobertura de contingències 
professionals d’acord amb la normativa vigent i que ha suposat l’existència d’una visita del treballador/a a un facultatiu que diagnostica una 
MP catalogada en el quadre d’MP recollit en el RD 1299/2006.  
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GRÀFIC III-40.  Evolució de les notificacions realitzades i tancades com a MP. Catalunya 2008-13 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS (Sistema de comunicació CEPROSS). 

La distribució entre les notificacions d’MP que han causat baixa i les que no es mostra relativament equilibrada, 
decantant-se lleugerament cap a les que han causat baixa, ja que concentren el 52,9% del total. La proporció de 
notificacions amb baixa dels homes i de les dones es presenta similar, atès que en ambdós casos concentra al 
voltant del 53% del total.  

En l’anàlisi de la variació interanual destaca l’augment registrat per les notificacions d’MP sense baixa, que tripli-
ca el de les que causen baixa. Les notificacions d’MP sense baixa s’han incrementat en 227 unitats, amb un crei-
xement percentual del 15,9%, enfront les 84 notificacions d’MP amb baixa de més, el 4,7% més. A més, s’observa 
que l’increment en el nombre de notificacions sense baixa de les dones és superior al dels homes (99 i 128, res-
pectivament).   

TAULA III-46.  Notificacions realitzades i tancades com a MP. Catalunya 2012-13 

Notificacions realitzades  Homes Dones  Total  Variació 2012-13 
Homes Dones  Total  

Total 1.685 1.831 3.516 9,1% 10,2% 9,7% 
Sense baixa 787 868 1.655 14,4% 17,3% 15,9% 
Amb baixa  898 963 1.861 4,9% 4,6% 4,7% 

Notificacions tancades com MP Homes Dones  Total  Variació 2012-13 
Homes Dones  Total  

Total 894 968 1.862 8,5% 2,9% 5,5% 
Durada mitjana en dies  59,3 63,4 61,4 -1,15 -3,89 -2,67 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS (Sistema de comunicació CEPROSS).  

Les notificacions tramitades en la seva totalitat i que han estat tancades com MP amb baixa han estat 1.862 (el 
25,4% de tota Espanya). En aquest cas l’augment es quantifica en 97 notificacions més. Val a dir que l’augment 
es mostra desigual entre homes i dones, sent més intens en el cas dels primers (70 notificacions menys, front de 
les 27 en el cas de les dones). Per contra, les dones destaquen per haver disminuït més la durada de les baixes 
(63,4 dies el 2013 i 67,3 dies el 2012).  

En relació amb les malalties causades s’observa que majoritàriament són MP del Grup 2 que agrupa les causa-
des per agents físics (1.593, el 85,6% del total). Aquestes MP són provocades per postures forçades i moviments 
repetitius en el treball. Amb molta distància se situen les MP de la pell agrupades en el Grup 5 (103), les del Grup 
1 causades per agents químics (65), les del Grup 4 causades per inhalació de substàncies (64), les del Grup 3 
causades per agents biològics (28) i, finalment, les del Grup 6 causades per agents carcinògens (9). Aquesta pre-
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lació entre els grups d’MP també es manté en els índexs d’incidència respectius amb els valors següents: G2 amb 
un valor de 102,2; G5 de 5,9; G1 de 3,4; G3 de 4,9 i G6 de 0,4.  

De nou enguany la indústria manufacturera és la branca d’activitat amb un nombre més alt d’MP amb baixa labo-
ral (897), seguida del comerç i la reparació de vehicles de motor i motocicletes (249), de les activitats administra-
tives i serveis auxiliars (160), de la construcció (131) i de les activitats sanitàries i de serveis socials (125). En to-
tes les altres activitats econòmiques el nombre de notificacions tancades com MP amb baixa són inferiors a 100.   

D’altra banda, mitjançant el sistema PANOTRATSS a partir del 2010 es poden estudiar les patologies no traumà-
tiques causades pel treball i protegides pel sistema de SS, així com les patides amb anterioritat per la persona 
treballadora, però que s’agreugen com a conseqüència de la lesió constitutiva d’accident.58

 
  

A Catalunya al llarg del 2013 s’han presentat 1.129 notificacions (el 14,5% d’Espanya),59

GRÀFIC III-41.  Evolució del nombre de notificacions de les patologies no traumàtiques causades pel treball i 
protegides pel sistema de SS segons sexe i causants de baixa. Catalunya 2011-2013 

 que en aquesta ocasió 
corresponen a processos patits per dones en el 54,8% dels casos, mentre que el 2011 la proporció era inversa 
sent en el 59,4% dels casos patits pels homes. El 54,5% de les notificacions són de processos que no han causat 
baixa (615). La variació interanual mostra un increment del 14,6%, tot i que les dades encara són inferiors a les 
registrades el 2011.Les notificacions sense baixa augmenten el 18,0% i les que han causat baixa el 10,8%. 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS (Sistema de comunicació PANOTRATSS). 
 
A partir de les dades per al conjunt d’Espanya es pot afirmar que el nombre de les notificacions de malalties cau-
sades pel treball és més rellevant que el de malalties o defectes agreujats pel treball (6.156 i 1.646, respectiva-
ment, en total 7.802).Tot i així, ambdues categories coincideixen en les patologies i les malalties més comunes, 
que són les de la columna vertebral i de l’esquena i altres malalties de l’aparell locomotor. En un tercer nivell es 
troben els trastorns del sistema nerviós central i perifèric. Les activitats econòmiques on s’ha presentat un nom-
bre més elevat de notificacions són el comerç al detall (972), l’Administració pública (530), la indústria de 
l’alimentació (408) i les activitats de construcció especialitzades (403). Per ocupacions destaca el nombre de no-
tificacions realitzades per dependents en botigues i magatzems i les realitzades per peons del transport, descar-
regadors i reposadors (493 i 484, respectivament). 

Una altra mesura que s’obté a partir de les comunicacions al sistema CEPROSS és el sistema d’alerta, que per-
met localitzar “els focus de risc” de malalties professionals, amb l’objectiu de facilitar una eficiència més alta en 
                                                           
58 L’objectiu principal és conèixer aquestes patologies, estudiar el seu origen i les causes que les produeixen per facilitar les mesures de pre-
venció. Es tracta del desenvolupament de l’art. 115 de la Llei general de la SS que fa esment de les malalties, no incloses a la relació de ma-
lalties professionals, que desenvolupin les persones treballadores amb motiu de la realització del seu treball, sempre que es provi que la ma-
laltia té per causa exclusiva l’execució del treball o bé que s’agreugi com a conseqüència d’una lesió constitutiva d’accident.  
59 La comunitat autònoma amb un nombre més alt de notificacions és Catalunya (1.129), seguida de València (1.002), Galícia (968) i Madrid 
(964). 
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les accions de prevenció. Aquest sistema possibilita, en temps real, localitzar les empreses que superen els límits 
de sinistralitat establerts per cada grup de malaltia professional. En la determinació final d’aquests límits es te-
nen 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 2013 les empreses que han superat els límits de sinistralitat a Espanya han estat 158, front a les 126 
detectades al 2012. Aquestes empreses representen l’1,79% de les empreses amb alguna malaltia professional. 
Del total espanyol, 26 són empreses catalanes en les quals s’han superat 33 vegades els límits dels diferents 
grups de malalties.60

De les 33 alertes, 20 corresponen a la superació dels límits per malalties del Grup 2 causades per agents físics. 
Així, segons les notificacions realitzades, les malalties més freqüents són les causades per postures forçades i 
moviments repetitius en el treball. Aquest tipus de malalties han incrementat el nombre d’alertes respecte a l’any 
precedent, quan van ser 17. Altrament, enguany s’han emès 5 alertes de malalties en la pell causades per subs-
tàncies i agents no compresos en els altres apartats (Grup 5); 4 alertes de malalties causades per agents biolò-
gics (Grup 3); 3 de malalties causades per agents carcinogènics (Grup 6) i 1 alerta per malalties causades per in-
halació de substàncies i agents no compresos en altres apartats (Grup 4) .   

 Aquestes xifres són superiors a les registrades el 2012, quan eren 24 empreses les que van 
superar els límits de sinistralitat específics en 31 ocasions.  

La distribució de les alertes entre les activitats econòmiques és variada, tot i que destaca que hi ha 4 centres 
d’activitats hospitalàries, 3 empreses dedicades al processament i la conservació de la carn, 2 al comerç al detall 
en establiments no especialitzats, 2 a la fabricació d’altres components, peces o accessoris per a vehicles de mo-
tor, 2 a la neteja general d’edificis, 2 a la fabricació d’especialitats farmacèutiques i 2 a la fabricació de perfums i 
cosmètics.  

4.1.3. INCAPACITAT TEMPORAL 

La incapacitat temporal (en endavant IT) té un impacte socioeconòmic que afecta les persones treballadores, les 
famílies, l’empresariat i la societat. La taula següent mostra els principals resultats de les prestacions d’IT a Cata-
lunya 2013 i posa de manifest que tant la durada mitjana de les incapacitats de les quals s’ha registrat l’alta, 
com el nombre de processos mensuals o la mitjana del nombre de processos mensuals inicials al període per ca-
da 1.000 persones protegides (incidència) varien en funció del tipus de contingència causant de la IT –comuna o 
professional-  i de l’entitat gestora o col·laboradora que la tramita –INSS (Instituto Nacional de la SS), MATEPSS 
(mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la SS) o ISM (Institut Social de la Marina)-. 

En aquesta taula també s’observa clarament que el gran gruix de les prestacions el conformen les derivades 
d’una contingència comuna (66.616), mentre que les que deriven d’un AT o una MP redueixen notòriament el seu 
nombre (7.640, el 10,3% del total).  

Pel que fa a les IT derivades de contingències professionals destaca que quasi en la seva totalitat són gestiona-
des per les mútues (MATEPSS), si bé les poques que gestionen l’INSS i l’ISM tenen una durada superior. Les MA-
TEPSS també gestionen gran part dels processos derivats de contingències comunes, encara que l’INSS manté 
una presència més alta que en el cas de les contingències professionals.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Una mateixa empresa pot superar els límits específics establerts en més d’una ocasió o bé en grups de malalties diferents. 
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TAULA III-47.  Prestacions per IT segons el tipus de contingència causant i l’entitat gestora o col·laboradora de 
la tramitació. Catalunya 2013 

Contingències 
professionals 

Durada 
(dies) Incidència 

Mitjana mensual 
nombre processos 

Var. 
Durada 

Var. 
Incidència 

Var. Mitjana 
processos 

Total 32,9 3,2 7.640,0 -0,8 0,1 -77,0 

MATEPSS 32,8 3,2 7.624,0 -0,8 0,0 -78,0 

INSS 64,2 0,5 16,0 -25,6 0,1 2,0 

ISM  74,8 3,6 1,0 24,6 -2,8 0,0 

Contingències comunes 
(excepte autònoms i llar) 

Durada 
(dies) Incidència 

Mitjana mensual 
nombre processos 

Var.  
Durada 

Var.  
Incidència 

Var. Mitjana  
processos 

Total 28,9 24,2 61.575,0 -1,4 -0,2 -5.062,0 

MATEPSS 27,6 26,2 44.847,0 -2,9 1,1 1.721,0 

INSS 32,4 20,2 16.688,0 2,5 -2,9 -3.771,0 

ISM  77,2 9,8 40,0 16,5 -2,1 -12,0 

Contingències comunes  
d'autònoms i llar 

Durada  
(dies) Incidència 

Mitjana mensual 
nombre processos 

Var.  
Durada 

Var. 
 Incidència 

Var. Mitjana 
 processos 

Total 88,6 9,8 5.041,0 -4,3 0,0 -217,0 

MATEPSS 82,6 9,4 3.794,0 -6,9 0,3 251,0 

INSS 105,8 11,3 1.247,0 7,0 -0,5 -468,0 
Unitats: nombre absoluts (dies i mitjana de processos) i percentatges per cada mil persones protegides (incidència). 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MEYSS. 

El 2013 els principals indicadors de la IT per contingència professional segueixen amb la tendència a la disminu-
ció dels darrers anys: hi ha menys població activa, menys episodis d’IT i aquest any són de durada més curta. La 
variació interanual mostra que ha disminuït lleugerament el nombre mitjà mensual de processos iniciats en el pe-
ríode (-1,0%, 77 processos menys). La prevalença o nombre de processos registrats en vigor al final del període 
(7.067) per cada mil treballadors/ores protegits a la seva fi (2.404.996 en total), se situa en 2,9, i mostra un petit 
repunt respecte a la xifra de 2012. Aquest creixement està provocat per un augment en el nombre de processos a 
la fi del període (490) i per una reducció en el nombre de treballadors/ores protegits (-46.471).  

GRÀFIC III-42.   Evolució de les prestacions per IT per contingències professionals. Catalunya 2006-2013 

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

En la desagregació segons el sexe de les dades de processos d’IT gestionats per les MATEPSS no es perceben 
grans diferències en la durada mitjana requerida per les incapacitats en les quals s’ha produït un alta en el perío-
de, 33,2 dies pels homes i 32,3 per les dones. Per contra, les xifres dels processos que s’han donat d’alta en el 
període presenten dades molt dispars, amb un volum més elevat en el cas dels homes amb 57.568 processos i 
33.350 en el cas de les dones.  

4.2. ACTUACIONS DE LA ITC PER A LA PREVENCIÓ DELS RISCOS LABORALS 

L’any 2013 les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) es quantifiquen en  52.064 
visites. Com a conseqüència d’elles s’ha constatat la comissió d’infraccions recollides en 10.726 actes d’infracció 
en el conjunt de les àrees (relacions laborals, seguretat i salut laboral, ocupació i estrangeria, seguretat social i al-
tres àrees). 

Les ordres de servei finalitzades en l’àrea de seguretat i salut laboral han estat 18.676, el 18,6% de les realitza-
des a tota Espanya, constituint la xifra més alta de les realitzades a totes les comunitats autònomes. 

Un dels instruments preventius en matèria de seguretat i salut laboral d’especial importància és la figura del re-
queriment. Mitjançant el requeriment s’insta al subjecte passiu la correcció de les deficiències observades, en un 
termini determinat. A Catalunya el 2013 s’han efectuat 26.920 requeriments, dels quals 22.660 són en l’àrea de 
seguretat i salut laboral (el 84,2%).61

Comparativament amb l’any precedent, s’observa una reducció del nombre d’ordres de servei finalitzades que es 
concreta en el -18,6% (4.280 ordres menys) i que s’acompanya també per un menor import de les sancions pro-
posades (-1.136.690,75€ menys). Malgrat que el nombre d’infraccions en acta i requeriments d’administració 
disminueix no ho fa en la mateixa mesura ja que percentualment es redueix en el -5,2% (139 actes menys). Les 
propostes de recàrrec també veuen minvades les seves xifres en el -6,8%, fet que correspon a 54 propostes, i hi 
ha 9.303 treballadors/ores afectats menys. Aquestes reduccions sens dubte es poden relacionar amb dos fets, 
tal i com s’exposa en l’Informe de la ITSS 2013 estatal, el descens que s’ha produït en el nombre d’empreses ins-
crites en la Seguretat Social, així com a la baixada de les dades d’afiliació, i també en l’especial dedicació que des 
de la ITSS s’està fent en matèries com la lluita contra el frau laboral i de seguretat social, fet que pot condicionar 
els recursos disponibles en les altres àrees.   

 En aquesta mateixa àrea cal esmentar que s’han emès 2.036 actes 
d’infracció per incompliments en matèria de prevenció de riscos, si bé en total s’hi computen 2.509 infraccions, 
amb una afectació de 11.281 treballadors/ores. L’import de les sancions proposat ha estat de 6.646.947,25€. A 
més, les propostes de recàrrec han estat 744.  

Un tret positiu s’extreu de les ordres de paralització, atès que el 2013 únicament s’han hagut d’ordenar 3 paralit-
zacions de treballs en els quals s’ha apreciat un risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 
Aquest nombre és certament discret si es compara amb les realitzades a Galícia (37) o Madrid (30). La variació 
interanual reforça el caràcter de millora, atès que l’any 2012 es van ordenar 14 paralitzacions i si bé està condi-
cionat als arguments anteriorment exposats supera de forma notòria la disminució en les xifres d’afiliació.  

D’altra banda, una de les comeses fonamentals de la ITC és la investigació d’AT i MP, i si bé en aquest cas no es 
disposa de dades desagregades per a Catalunya, la informació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) 
constata que en tot l’Estat s’han realitzat 5.131 ordres de servei per investigar AT greus i mortals, 5.048 per AT 
lleus i 1.788 per MP. Com a conseqüència de les ordres de servei esmentades, s’han investigat 8.968 AT (el -
3,0% respecte del 2012, 9.244) i MP 747 MP (el 22,5% més respecte del 2012, 610). 

Finalment, cal destacar que per a l’any 2013 s’ha posat l’accent en diverses campanyes dins de les actuacions 
planificades de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i concertades a nivell estatal.62

                                                           
61 Aquestes xifres s’extreuen de les dades provisionals publicades per la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS).  

 A més, d’acord amb allò 
establert en les comissions territorials celebrades amb les CA s’han desenvolupat diverses campanyes centrades, 
entre d’altres, en les empreses de sinistralitat més alta, en el control de la gestió preventiva o en el sector de la 
construcció.    

62 Campanya SEGUMAR dirigida al control de les condicions de treball i de seguretat en els  vaixells de pesca; Campanya INSPECMAR dirigida 
al compliment de les obligacions derivades de la ratificació per Espanya del Conveni de l’OIT sobre treball marítim 2006, que entra en vigor el 
20 de gener de 2013; Campanya de riscos psicosocials, que dóna continuïtat als treballs iniciats el 2012; Campanya sobre trastorns múscul- 
esquelètics, com a conseqüència de l’alt percentatge que suposen aquests riscos en els AT i l a Campanya sobre seguretat vial que pretén 
abordar des de la gestió preventiva de l’empresa aspectes que poden contribuir a la disminució de la sinistralitat laboral.   
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5. NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES 

5.1. NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES EN POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ 

Àmbit internacional 

A través de la Declaració d'Oslo s'adopta una resolució en l'àmbit de l'OIT amb l'objectiu de restablir la confiança 
en l'ocupació i el creixement.63

Àmbit de la Unió Europea 

 

El Consell de la Unió Europea manté les orientacions per a l'ocupació de la Decisió 2010/707/UE, que han de ser 
tingudes en compte pels estats membres en les seves polítiques d’ocupació:64

§ Augmentar la participació de dones i homes al mercat de treball, reduir l’atur estructural i fomentar l’ocupació 
de qualitat 

  

§ Aconseguir una població activa qualificada que respongui a les necessitats del mercat de treball i promoure 
l’aprenentatge permanent 

§ Millorar la qualitat i els resultats dels sistemes educatius i de formació en tots els nivells i incrementar la par-
ticipació a l’ensenyament superior o equivalent 

§ Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa. 

D’acord amb les prioritats previstes a l’Estudi prospectiu anual per al creixement 2013,65 el Consell Europeu de 
14 i 15 de març, insta la UE a aplicar el Pacte per al creixement i l’ocupació i destaca especialment que el repte 
més important és la lluita contra la desocupació i, per tant, les polítiques actives en l’àmbit social, de l’ocupació i 
del mercat laboral requereixen prioritat i atenció especials, i en particular el foment de l’ocupació juvenil.66

En aquesta línia, en base a la proposta de la Comissió Europea,

 

67 s’aprova la Recomanació del Consell sobre la 
Garantia Juvenil,68

                                                           
63 

 que té per objectiu garantir que tots els joves menors de vint-i-cinc anys, inscrits o no als ser-
veis d'ocupació, rebin una oferta concreta i de bona qualitat en un termini de quatre mesos acabada la seva for-
mació o iniciada la situació d'atur. L'oferta, que hauria d'adaptar-se a les necessitats i situacions individuals, pot 
consistir en un treball, un període de pràctiques, una formació en una empresa o un curs en un centre d'ense-
nyament. La posada en marxa del sistema de Garantia Juvenil exigeix una estreta cooperació entre les parts inte-
ressades: administracions públiques, serveis d'ocupació, centres d'orientació professional, centres d'educació i 
formació, serveis de suport a la joventut, empreses, sindicats, organitzacions empresarials, etc. Els estats mem-
bres han d'elaborar els plans nacionals d'aplicació de la Garantia Juvenil. En el subapartat següent s'analitza l'a-
plicació que n'ha fet l'Estat espanyol. La Recomanació fa una crida específica a prestar especial atenció a la pro-
blemàtica dels joves que ni estudien ni treballen i a donar suport als emprenedors joves i a les empreses socials. 
El seguiment de la posada en pràctica del sistema de Garantia Juvenil s’encomana al Comitè d’Ocupació. A la 
Comissió li correspon analitzar l’impacte de les polítiques aplicades i fer recomanacions als estats membres. 

Declaració d'Oslo. Novena reunió regional europea de 8-10 d'abril de 2013. Ginebra: Oficina Internacional del Treball, 2013. 
64 Decisió del Consell 22 d’abril de 2013 relativa a les orientacions per a les polítiques d’ocupació dels estats membres. DOUE L 118, de 
30.04.2013. En la mateixa línia, l'Informe conjunt sobre l'ocupació posa de manifest que els estats membres han de seguir fent tot el possible 
per atendre diverses prioritats entre les quals destaquen d’una banda augmentar la participació en el mercat laboral i reduir l'atur estructural 
i, d’altra banda, com aconseguir una població activa qualificada que respongui a les necessitats del mercat laboral. Consell d’Ocupació de 
28.02.2013. 
65 Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento 2013. Bruselas: Comisión Europea,  2012. Consulta a 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/ags2013_es.pdf. 
66 Conclusions del Consell Europeu de 14 i 15 de març de 2013. Brussel·les, 14.03.2013. 
67 Nota de premsa de 05.12.2012 de la Comissió Europea: Ocupació juvenil: la Comissió proposa un paquet de mesures. Consulta a 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1311_es.htm.  
68 Recomanació del Consell de 22 d'abril de 2013 sobre l'establiment de la Garantia Juvenil. DOUE C 120, de 26.04.2013. 
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La Garantia Juvenil es complementa amb la Iniciativa sobre ocupació juvenil,69

El Consell Europeu de juny

 aprovada pel Consell Europeu de 7 
i 8 de febrer. Està dotada amb un pressupost de 6.000M€ i es destina als països amb un taxa d'atur juvenil que 
superi el 25%. Es finança a través de l’FSE i d'una línia pressupostària específica.  

70 acorda que la UE mobilitzarà tots els seus instruments disponibles de suport a 
l’ocupació juvenil i, partint de la Comunicació de la Comissió sobre l’ocupació juvenil,71

§ Aplicar els fons estructurals fent èmfasi en l’ocupació juvenil en particular reprogramant els fons sense gas-
tar, quan sigui escaient. En especial s’han d’aprofitar les possibilitats que brinda el Fons Social Europeu;  

 acorda un enfocament 
global per fer-hi front que es basa en l’acceleració de la Iniciativa sobre ocupació juvenil, concentrant l’esforç al 
principi del període i de l’execució de la Garantia Juvenil. En l’àmbit de la UE, aquest enfocament global s’ha de 
basar en: 

§ Fer els preparatius necessaris per tal que la Iniciativa sobre ocupació juvenil sigui plenament operativa al ge-
ner de 2014. En aquest sentit, s’acorda que el desembors dels 6.000 M€ que se li han assignat es faci entre 
el 2014 i el 2015; 

§ Contribució del BEI a través de la iniciativa "Treball per als joves" i del Programa "Inversió en la capacitació"; 

§ Impuls de la mobilitat dels joves, reforçant el programa "La teva primera feina EURES" i el programa "Eras-
mus+".  

§ Foment de l’alta qualitat en la formació d’aprenents i l’aprenentatge a la feina, en particular a través de l’ Ali-
ança Europea per a la Formació d’Aprenents, que té com a objectiu canviar les actituds cap a la formació pro-
fessional i lluitar contra l'atur juvenil a través de la millora de la qualitat i l'oferta de formació d'aprenents a la 
UE mitjançant d'una àmplia col·laboració de les parts interessades en matèria d'ocupació i educació. L’Aliança 
es posa en marxa el mes de juliol.72

§ Aprovació del marc de qualitat pels períodes de pràctiques a principis de 2014. La Comissió Europea aprova 
una Comunicació que recull les dades recents sobre els problemes de qualitat relacionats amb els períodes 
de pràctiques i les opcions d'actuació a nivell de la UE així com una Proposta de Recomanació del Consell al 
respecte.

 

73

En l’àmbit dels estats membres, el Consell reconeix les mesures que aquests estan prenent però els insta a fer 
més, en particular als estats amb altes taxes d’atur juvenil, que han d’intensificar les polítiques actives 
d’ocupació. Alhora que reconeix les competències dels estats membres en aquest àmbit, el Consell Europeu re-
corda la importància de reduir la pressió fiscal sobre el treball, en particular reduint les contribucions socials, com 
a mitjà per a incrementar l’ocupabilitat i impulsar la creació d’ocupació i la competitivitat.  

  

El Consell Europeu d’octubre de 201374

El Consell Europeu de desembre

 ratifica que la lluita contra l’atur juvenil continua essent un objectiu fo-
namental de l’Estratègia de la UE per fomentar el creixement, la competitivitat i l’ocupació. Recorda la necessitat 
que la Iniciativa sobre ocupació juvenil sigui plenament operativa el gener de 2014 i demana els estats membres 
que estableixin ràpidament la Garantia Juvenil i que apliquin la declaració del Consell sobre l’Aliança Europea per 
a la Formació d’Aprenents. 

75

                                                           
69 Consell Europeu de 7 i 8 de febrer de 2013 sobre el punt relatiu al Marc financer plurianual. Consulta a 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/135370.pdf. 

 conclou, en matèria d’ocupació, que els estats membres i la Unió Europea se-
guiran actuant amb determinació per fomentar el creixement sostenible, l’ocupació i la competitivitat i que el Pac-

70 Conclusions del Consell Europeu de 27 i 28 de juny de 2013. 
71 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Consell Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les 
Regions. Treballar junts pels joves europeus. Una crida a l’acció contra l’atur juvenil. COM (2013) 447 final, de 19.06.2013.  
72 Es posa en marxa el 02.07.2013 a través d’una declaració conjunta de la Comissió Europea, la Presidència del Consell de la Unió Europea, 
i les federacions europees de sindicats i d’empresaris. Consulta la nota de premsa a http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-634_es.htm. 
73 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Cap a un 
marc de qualitat pels períodes de pràctiques. Segona fase de la consulta dels interlocutors socials a escala europea d’acord amb l’article 154 
del TFUE. Proposta de Recomanació del Consell relativa al desenvolupament d’un marc de qualitat per als períodes de pràctiques. COM 
(2013) 857 final, de 05.12.2013. 
74 Consell Europeu de 24 i 25 d’octubre de 2013. Consulta a 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/139219.pdf.  
75 Consell Europeu de 19 i 20 de desembre de 2013. Consulta a  
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te per al creixement i l’ocupació aprovat el juny de 2012 continua essent un dels principals instruments de la UE 
per rellançar el creixement, la inversió i l’ocupació i per fer que Europa sigui més competitiva. Així mateix, referma 
la importància de la lluita contra l’atur juvenil i insta el estats membres a presentar els plans nacionals d’aplicació 
de la Garantia Juvenil.  

Després d’un llarg procés iniciat l’any 2011, durant 2013 les institucions comunitàries i els estats membres han 
aprovat el Marc financer plurianual (MFP) per al període 2014-2020, que estableix la dotació pressupostària de 
les diferents polítiques públiques de la UE.76 El MFP es divideix en sis partides de despesa corresponents a diver-
sos àmbits de les activitats de la UE. D’entre aquestes partides, als efectes d’aquest apartat s’ha de destacar en 
especial la que fa referència al creixement intel·ligent i inclusiu que aborda tant la competitivitat per al creixement 
i l’ocupació com la cohesió econòmica, social i territorial. En aquest context s’aprova el Fons Social Europeu pel 
període 2014-202077

S'acorda mantenir durant el període 2014-2020 l'ajut a les persones treballadores que han perdut l'ocupació com 
a conseqüència de la globalització i se'n modifica la regulació.

 com a instrument per ajudar els estats membres a complir els objectius de  d’ocupació i re-
ducció de la pobresa d’Europa 2020 i en el qual s’inclou expressament la Iniciativa d’ocupació juvenil a la qual 
s’ha fet esment. 

78

Finalment, cal fer esment que els interlocutors socials europeus

  

79 acorden el Marc d'accions d'ocupació juvenil,80

Àmbit estatal 

 
que, després de fer un diagnòstic de l’atur juvenil a la UE i identificar els reptes principals, recull les accions que, 
a curt i llarg termini, han de desenvolupar els interlocutors socials així com les recomanacions a les institucions 
de la Unió Europea i dels estats membres. Les prioritats d’acció afecten els aspectes estratègics següents: edu-
cació, transició al mercat laboral, ocupació i esperit empresarial. 

En l’àmbit estatal, s’han aprovat diverses mesures de lluita contra l’atur. A través del Reial decret llei 1/2013:81

§ Es prorroga fins el mes d’agost de 2013 el Programa de requalificació professional de les persones que esgo-
tin la seva protecció d'atur, creat el 2011, i se n’acorda la pròrroga automàtica, per períodes de sis mesos, 
quan la taxa d’atur, segons l’EPA anterior, sigui superior al 20%. La primera pròrroga automàtica es produeix 
el mes d'agost, atès que la taxa d'atur del segon trimestre de 2013 és del 26,26 %.

 

82

                                                                                                                                                                                                 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/ec/140263.pdf

  

.  
76 L’aprovació formal es fa per unanimitat del Consell el 2 de desembre que aprova el Reglament que estableix el Marc financer plurianual de 
la Unió Europea per al període 2014-2020, després de l’acord del Parlament Europeu de 19 de novembre sobre la política de cohesió, rubricat 
pel Consell Europeu de 2 de desembre. La dotació total del nou MFP és de 960.000 M€ aproximadament, que representa una reducció de re-
cursos del 3,5% respecte al marc financer del període anterior (2007-2013).  
77 Reglament UE núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es dero-
ga el Reglament CE núm. 1081/2006 del Consell. DOUE L 347, de 20.12.2013. Així mateix, cal tenir en compte el Reglament (UE)  
1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al 
Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al 
Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell. DOUE 
L 347, de 20.12.2013. 
78 Reglament (UE) núm. 1309/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 , sobre el Fons Europeu d'Adaptació a 
la Globalització (2014-2020) i pel que es deroga el Reglament (CE) núm. 1927/2006. DOUE L 347, de 20.12.2013. 
79 Businesseurope, Centro Europeu d'Empreses Públiques, Unió Europea de la Petita i Mitjana Empresa i la Confederació Europea de Sindi-
cats. 
80 Framework of actions on youth employment, June 2013. ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME i CEEP. Consulta a  
http://www.ceep.eu/images/stories/pdf/Press/joint/foajune.pdf. 
81 Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener, pel qual es prorroga el Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la se-
va protecció per atur i s’adopten altres mesures urgents per a l’ocupació i la protecció social de les persones aturades. BOE núm. 23, de 
26.01.2013. Convalidat per Resolució de 14 de febrer de 2013, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de 
convalidació del Reial decret llei 1/2013, de 25 de gener, pel qual es prorroga el Programa de requalificació professional de les persones que 
esgotin la seva protecció per atur i s’adopten altres mesures urgents per a l’ocupació i la protecció social de les persones aturades. BOE núm. 
45, de 21.02.2013. A través de la Resolució de 13 de febrer de 2013, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, BOE núm. 40, de 15.02.2013, es 
determina la forma i terminis de presentació de les sol·licituds així com la tramitació i el pagament dels ajuts econòmics d'acompanyament in-
closos en aquest Programa. 
82 A través de la Resolució d'1 d'agost de 2013, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, BOE núm. 196, de 16.08.2013, es determinen la forma i 
els terminis de presentació de les sol·licituds així com la tramitació i el pagament dels ajuts econòmics d'acompanyament inclosos en aquest 
Programa. 
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§ Atesa la sequera de 2012, es redueix de trenta-cinc a vint el número de jornades reals cotitzades que 
s’exigeixen als treballadors eventuals agraris d’Andalusia i Extremadura per poder ser beneficiaris del subsidi 
per atur o de la renda agrària. 

§ S’amplia un any el dret de reposició de la prestació d’atur consumida per suspensions del contracte o reduc-
cions de jornada seguides de l’extinció definitiva del contracte per causes objectives o per procediment con-
cursal. La suspensió o reducció s’ha d’haver produït fins al 31.12.2013 i l’extinció fins al 31.12.2014. 

§ En relació amb el contracte per a la formació i l’aprenentatge, s’amplia fins al 31.12.2013 el règim transitori 
(que expirava el 12 de febrer de 2013) que admet la possibilitat de fer aquest contracte en matèries en les 
que no existeix certificat de professionalitat o títol de formació professional. El Reial decret llei 16/2013, que 
s’analitza més endavant, torna a ampliar aquesta possibilitat fins 31.12.2014. El procediment que cal seguir 
en aquests casos s’estableix a través de l’Ordre ESS/2518/2013.83

El mes de febrer es presenta, a través d’un comunicat conjunt del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i els in-
terlocutors socials,

  

84

§ Incentivar la contractació i la iniciativa empresarial entre els joves 

 l’Estratègia d'emprenedoria i ocupació jove 2013-2016, que ha de ser l’instrument d’impuls 
de les mesures dirigides a reduir l’atur juvenil i que, segons el preàmbul, aborda tant els problemes estructurals 
de l’atur juvenil com els conjunturals derivats de la crisi. L’Estratègia s’emmarca en el Programa nacional de re-
formes i respon a les recomanacions europees en relació amb l’ocupació jove, en particular la Garantia Juvenil. 
Els objectius de l’Estratègia són millorar l’ocupabilitat dels joves, augmentar la qualitat i l’estabilitat de l’ocupació, 
fomentar l’esperit emprenedor i promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat de treball. L’Estratègia 
consta de cent mesures, quinze d’impacte immediat i la resta a llarg termini, que es vertebren sobre els següents 
eixos:  

§ Adequar l’educació i la formació que reben els joves a la realitat del mercat de treball 

§ Reduir la taxa d’abandonament escolar prematur 

L’Estratègia es concreta inicialment a través del Reial decret llei 4/2013,85 posteriorment tramitat com a Llei 
11/2013.86 Ambdues normes tenen un contingut molt divers,87 que és fonamentalment econòmic, vinculat al fo-
ment de la iniciativa i el finançament empresarial. Pel que fa a les mesures dirigides a fomentar l’ocupació juvenil, 
s’estableix un conjunt de mesures fins que la taxa d’atur de les persones menors de trenta anys se situï per sota 
del 15%.88

§ S’incentiva la contractació per un any, prorrogable dotze mesos, a temps parcial amb vinculació formativa de 
joves aturats sense experiència laboral a través de la reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social 
per contingències comunes, el 100% o el 75% en funció de la dimensió de l’empresa.  

 Entre aquestes, destaquen les següents:  

§ S’incentiva la contractació indefinida de joves per part d’autònoms i d’empreses de fins a nou treballadors 
amb una reducció del 100% de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes durant 
el primer any.  

§ S’incentiven els “nous projectes d’emprenedoria jove”: s’incentiva que els autònoms menors de trenta anys 
contractin de forma indefinida per primera vegada, a temps complet o parcial, treballadors de quaranta-cinc 
anys o més grans, amb una durada mínima d’un any, amb la reducció del 100% de les quotes empresarials, 

                                                           
83 Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre, per la qual es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l’aprenentatge, 
en desenvolupament del Real decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i l’aprenentatge i 
s’estableixen les bases de la formació professional dual. BOE núm. 10, d’11.01.2014. 
84 Comunicat conjunt del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, de la CEOE i CEPYME i de CCOO i UGT. Ministeri d’Ocupació i Seguretat Soci-
al, 2013. 
85 Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul al creixement i de la creació d’ocupació. BOE 
núm. 47, de 23.02.2013. Convalidat per Resolució de 14 de març de 2013, del Congrés dels Diputats. BOE núm. 69, de 21.03.2013. Si bé en 
la presentació de l’Estratègia es destaca que ha estat elaborada després d’un procés de diàleg i participació amb els interlocutors socials,  
86 Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul al creixement i de la creació d’ocupació. BOE núm. 179, de 
27.07.2013. 
87 A part de les mesures de contingut laboral, conté normes relatives al finançament empresarial, al finançament dels proveïdors de les enti-
tats locals, comunitats autònomes i de lluita contra la morositat, mesures en el sector ferroviari i mesures en el sector dels hidrocarburs.  
88 En canvi, el Reial decret llei 1/2013 relaciona el manteniment del PREPARA amb una taxa del 20% d’atur juvenil. 
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incloses les contingències professionals. S’ha de tractar de persones que hagin estat inscrites ininterrompu-
dament com a aturades dotze mesos dins els divuit precedents o que resultin beneficiaris del Programa de 
requalificació professional de les persones que esgotin la prestació d’atur. 

§ Es crea el contracte "primera ocupació jove", nova modalitat contractual temporal (de durada de tres a sis 
mesos de durada ampliable a dotze per conveni sectorial) la causa del qual és aconseguir una primera ocu-
pació. Es dirigeix a joves menors de trenta anys en situació d’atur que no tinguin experiència laboral o amb 
una experiència inferior a tres mesos. S’incentiva també la transformació en indefinit d’aquest contracte a 
través de bonificacions (500 euros/any durant tres anys, 700 euros/any si es subscriu amb dones) sempre i 
quan la jornada sigui com a mínim del 50% d’un treballador comparable a temps complet.  

§ S’incentiva el contracte en pràctiques per als joves de fins a trenta anys que hagin acabat el seu període for-
matiu perquè puguin tenir la primera experiència laboral vinculada a la seva titulació. Així, s’elimina el màxim 
de cinc anys en el qual un títol permet l’ús d’aquest contracte. Així mateix, es permet fer-lo en base a un certi-
ficat de professionalitat obtingut a través d’un contracte per a la formació i l’aprenentatge. D’altra banda, 
s’incentiva la conversió del contracte en pràctiques en indefinit. 

§ Es bonifica la incorporació de menors de trenta anys en entitats d’economia social amb diferents imports en 
funció del tipus d’entitat (cooperatives, societats laborals, empreses d’inserció) 

Es regulen també mesures per millorar la intermediació laboral.  

§ Es modifica la Llei de contractes del sector públic per admetre la possibilitat de fer acords marc conjunts en-
tre els òrgans públics de contractació corresponents (del Servei Públic d’Ocupació Estatal o de les comunitats 
autònomes) amb un o més empresaris per a facilitar la intermediació laboral.  

§ Es modifica la Llei d’ocupació per substituir la referència a un lloc comú en xarxa telemàtica que possibiliti el 
coneixement pels ciutadans de les ofertes, demandes d’ocupació i oportunitats de formació existents a 
l’Estat i als països de l’Espai Econòmic Europeu per la referència a una base de dades que s’ha d’anomenar 
Portal Únic d’Ocupació. S’especifica que els serveis públics d’ocupació registraran totes les ofertes i deman-
des d’ocupació en les bases de dades del Sistema d’informació dels Serveis públics d’Ocupació i que el Ser-
vei Públic d’Ocupació Estatal garantirà la difusió d’aquesta informació com a garantia de transparència i uni-
tat de mercat. El registre de la informació esmentada per part dels serveis públics d’ocupació autonòmics és 
un requisit previ de l’abonament dels fons destinats a possibilitar les funcions d’intermediació laboral per 
part de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals. 

§ S’habilita les empreses de treball temporal (ETT) a fer contractes per a la formació i aprenentatge amb els 
treballadors contractats per ser posats a disposició de les empreses usuàries, i s’especifica que les ETT són 
les responsables dels aspectes formatius i que la formació pot impartir-se a la pròpia empresa de treball 
temporal si compleix els requisits exigits. A l’empresa usuària hi ha d’haver un tutor que tutelarà el desenvo-
lupament de l’activitat laboral del treballador i que actuarà com a interlocutor amb l’ETT a aquests efectes.  

La Llei 11/2013 incorpora algunes modificacions al text inicial del Reial decret llei 4/2013. S’admet que els con-
tractes de posada a disposició es puguin signar entre una ETT i una empresa usuària en els mateixos supòsits i 
amb les mateixes condicions i requisits en què l’empresa usuària podria signar un contracte de treball de primera 
ocupació jove. Es permet a les empreses usuàries accedir a les bonificacions en cas de contractar indefinida-
ment, sense solució de continuïtat, els treballadors amb els quals hagin celebrat un contracte de primera ocupa-
ció jove. S’amplia la possibilitat de celebrar contractes a temps parcial amb vinculació formativa amb aquells jo-
ves sense qualificació (títol oficial d’educació secundària, de formació professional o de certificat de professionali-
tat). S’estén al col·lectiu de joves menors de trenta-cinc anys i amb una discapacitat de grau igual o superior al 
33% l’aplicació dels incentius a la contractació que s’han analitzat. Per acabar, cal destacar que la Llei 11/2013 
modifica la Llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, per incloure entre els beneficia-
ris de les reduccions de quotes en els contractes per a la formació i l’aprenentatge les empreses usuàries quan 
aquestes formalitzin un contracte de treball indefinit quan finalitzi el contracte de posada a disposició amb l’ETT. 
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L’Ordre ESS/2518/2013 desenvolupa els aspectes formatius del contracte per la formació i l’aprenentatge en 
desenvolupament del Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre. 89

Així mateix, es modifica la regulació dels certificats de professionalitat per tal d’adequar-la al nou contracte de 
formació i aprenentatge.

  

90 El Govern de la Generalitat, atès el dictamen 5/2013 del Consell de garanties estatu-
tàries,91

El Reial decret llei 5/2013

 planteja un requeriment d’incompetència atès que s’atorguen funcions executives al Servei Públic 
d’Ocupació Estatal en matèria de teleformació sense respectar les competències de la Generalitat. 

92 recull modificacions rellevants en el règim de les pensions de jubilació i de les apor-
tacions econòmiques en cas d’acomiadaments de treballadors de cinquanta o més anys en empreses amb bene-
ficis que s’analitzen al subapartat “Relacions Laborals” d’aquest Capítol i al Capítol V d’aquesta Memòria. Pel que 
fa al contingut del present apartat, s’ha de fer referència a la restricció de l’accés al subsidi per a més grans de 
cinquanta-cinc anys. Així, per a la determinació del requisit de carència de rendes93

S'aprova el Programa nacional de reformes d'Espanya (PNR)

 passen a computar-se les 
rendes de la unitat familiar i no només la renda individual. D’altra banda, el col·lectiu de persones més grans de 
cinquanta-cinc anys que hagin esgotat les prestacions d’atur, contributives o subsidi, o no hi tinguin dret, es con-
sidera col·lectiu prioritari per a l’accés a les polítiques actives d’ocupació a fi de fomentar la seva permanència al 
mercat de treball i prolongar la seva vida laboral.  

94 que, juntament amb el Programa d’estabilitat 
d’Espanya 2013-2016, recull l’agenda reformadora del 2013 amb l’objectiu de perseverar en la correcció dels 
desequilibris i establir les bases de la recuperació i la creació d’ocupació el 2014. Una vegada analitzat el PNR, el 
Consell Europeu fa un conjunt de recomanacions, que en matèria d’ocupació són les que a continuació 
s’exposen:95

§ Finalitzar l'avaluació de la reforma del mercat de treball de 2012, abastant tots els seu objectius i mesures el 
juliol de 2013 i, si escau, presentar modificacions el mes de setembre.  

  

§ Aprovar un Pla nacional d'ocupació de 2013, com a màxim el mes de juliol de 2013. 

§ Reformar ràpidament les polítiques actives d'ocupació, orientades a la consecució de resultats, inclòs l'enfor-
timent dels objectius i de l'eficiència de les orientacions; reforçar i modernitzar els serveis públics d'ocupació 
per garantir una assistència individualitzada a les persones aturades segons els seus perfils i necessitats de 
formació; reforçar l'eficàcia dels programes de requalificació pels treballadors de més edat i escassa qualifi-
cació; posar totalment en funcionament el portal únic d'ocupació i accelerar l'aplicació de la col·laboració pu-
blicoprivada en els serveis de col·locació per garantir l'aplicació efectiva el 2013. 

§ Aplicar les mesures de lluita contra l'atur juvenil exposades a l'Estratègia d'emprenedoria i ocupació jove 
2013-2016 i fer un estret seguiment de la seva eficàcia; prosseguir la tasca encaminada a reforçar la perti-
nença de l'educació i la formació pel mercat de treball. 

§ Adoptar i aplicar les mesures necessàries per reduir el nombre de persones en risc de pobresa o exclusió so-
cial reforçant les polítiques actives d'ocupació amb l'objectiu d'aconseguir augmentar l'ocupabilitat de les 

                                                           
89 Ordre ESS/2518/2013, de 26 de desembre per la que es regulen els aspectes formatius del contracte per a la formació i l’aprenentatge, 
en desenvolupament del Reial decret 1529/2012. BOE núm. 10, d’11.01.2014. 
90 Reial decret 189/2013, de 15 de març, pel que es modifica el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de 
professionalitat i els reials decrets pels que s’estableixen certificats de professionalitat dictats en aplicació. BOE núm. 69, de 21.03.2013. 
Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certifi-
cats de professionalitat i els reials decrets pels que s’estableixen certificats de professionalitat dictats en aplicació d’aquest. BOE núm. 249, 
de 17.10.2013. L’ordre desenvolupa la modalitat de teleformació per a la impartició dels certificats de professionalitat així com altres aspec-
tes de la resta de modalitats d’impartició. 
91 Dictamen 5/2013, de 20 de juny,  sobre el Reial decret 189/2013, de 15 de març, pel qual es modifica el Reial decret 34/2008, de 18 de 
gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en 
la seva aplicació. Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, 2013. 
92 Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure 
l’envelliment actiu. BOE núm. 65, de 16.03.2013. El preàmbul fa referència a la necessària compatibilitat entre polítiques de protecció social i 
d’ocupació. D’altra banda, en concordança amb les modificacions de la pensió de jubilació, es modifica la regulació del contracte a temps 
parcial i del contracte de relleu.  
93 No superar el 75% del salari mínim interprofessional exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries, per a l’any 2013, 483,98 
€. 
94 Remès a la Comissió Europea per Acord del Consell de Ministres del 26.04.2013 conjuntament amb el Programa d’estabilitat d’Espanya 
2013-2016. 
95 El Consell de 27 i 28 de juny aprova l'Informe del Consell, de 25 de juny de 2013, sobre les recomanacions específiques per país de 2013. 
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persones amb menor accés al mercat de treball i millorant l'objectiu, l'adequació, l'eficiència i l'eficàcia de les 
mesures de suport. 

El mes de juny es fa públic l’Informe per la reforma de les administracions públiques (Informe CORA)96

§ Polítiques actives d’ocupació. Es definirà un nou sistema de programació, seguiment i avaluació del Pla anual 
de política d’ocupació que simplifiqui i vertebri els plans anuals d’ocupació de l’Estat i les comunitats autò-
nomes. Es redefinirà el Sistema d’informació del Servei Públic d’Ocupació per millorar el seguiment i 
l’avaluació de les polítiques actives d’ocupació i coordinar la informació. Tal com està previst al  Reial decret 
llei 4/2013, es posarà en marxa un Portal únic d’ocupació i es formalitzarà un Acord marc amb les agències 
de col·locació.  

 que detec-
ta diverses disfuncions i ineficiències en relació amb les polítiques d’ocupació i fa les propostes següents:  

§ Polítiques passives d’ocupació. Es coordinaran els sistemes de cita prèvia per garantir que el tràmit 
d’inscripció com a demandant d’ocupació és anterior o simultània al moment de la presentació de la 
sol·licitud de la prestació d’atur. 

§ Prestacions assistencials o no contributives. S’incorporaran i actualitzaran al registre de prestacions socials 
públiques totes les prestacions i subsidis vinculats a la situació d’atur que atorguin l’Estat, les comunitats au-
tònomes, les diputacions i les corporacions locals. 

§ Formació professional per a l’ocupació. A part de l’Estratègia per a la implantació de la formació professional 
dual a través del contracte per la formació i l’aprenentatge,97

§ Observatoris d’ocupació, mercat de treball i relacions laborals. En l’àmbit estatal s’acorda integrar 
l’Observatori per a la Formació en l’Ocupació en l’Observatori de les Ocupacions. En l’àmbit autonòmic es 
proposa eliminar els observatoris autonòmics i que les seves funcions siguin assumides per l’Observatori es-
tatal. 

 per al període 2013-2015 es preveu també im-
plantar un model de coordinació i col·laboració entre les administracions i institucions públiques concernides 
en la implantació de la formació professional dual. Així mateix, es preveu crear i mantenir un nou mapa inte-
gral de la formació professional d’actualització permanent i elaborar un pla estratègic de difusió i comunica-
ció. 

En seguiment de les recomanacions referides al PNR i les propostes incloses a l’informe CORA, el mes d’agost es 
publica l’Informe d'avaluació de l'impacte de la reforma laboral98 i s’aprova el Pla anual de política d’ocupació 
2013,99

D’acord amb el Pla nacional de política d’ocupació 2013 i els criteris acordats a la 55ª Conferència Sectorial 
d’Ocupació i Afers Laborals,

 que estableix els objectius de l’Estratègia espanyola d’ocupació per a l’any 2013 en el conjunt d’Espanya 
i de cadascuna de les comunitats autònomes, així com els indicadors que cal emprar per valorar-ne el grau de 
consecució. El Pla implanta un nou model de programació, avaluació i finançament orientat cap a la consecució 
d’objectius, seguint els sis eixos prioritaris d’actuació que a continuació es detallen: orientació professional, for-
mació, oportunitats d’ocupació, igualtat d’oportunitats, emprenedoria i millora del marc institucional del Sistema 
Nacional d’Ocupació. Dins aquests eixos es classifiquen les tres-centes cinquanta mesures i accions que el Servei 
Públic d’Ocupació Estatal i les comunitats autònomes preveuen fer durant 2013. 

100

En relació amb les polítiques actives, també cal tenir en compte la interposició

 s’aprova la distribució territorial de les subvencions en l’àmbit laboral així com dels 
ajuts previs a la jubilació ordinària. Del total de 1.350 M€, a Catalunya n’hi correspon gestionar 193,98 M€. 

101 d’un recurs 
d’inconstitucionalitat per part del Govern de la Generalitat, atès el  Dictamen 3/2013,102

                                                           
96 Reforma de las administraciones públicas. Madrid: Gobierno de España, Comisión Virtual para la Reforma de las Administraciones Públicas, 

 del Consell de Garanties 

http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/reforma_aapp/INFORME-LIBRO/INFORME%20LIBRO.PDF.  
97 La Generalitat acorda presentar conflicte positiu de competència contra el Reial decret 1529/2012 de regulació de la formació professio-
nal dual en el sistema educatiu, en considerar que vulnera la distribució competencial constitucional i estatutària i constitueix una invasió de 
les competències pròpies de la Generalitat. 
98 Presentat pel Consell de Ministres el 02.08.2013.  
99 Resolució de 28 d'agost de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 2 d'agost de 
2013, pel qual s'aprova el Pla Anual de Política d'Ocupació per a 2013. BOE núm. 217, de 10.09.2013. 
100 Ordre ESS/2198/2013, de 21 de novembre, per la qual es distribueixen territorialment per a l’exercici econòmic de 2013, per a la seva 
gestió per les comunitats autònomes amb competències assumides, subvencions de l’àmbit laboral finançades amb càrrec als pressupostos 
generals de l’Estat. BOE núm. 283, de 26.11.2013. 
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Estatutàries, contra la disposició addicional vuitanta-unena de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2013 atès que es considera que vulnera la competència de la Generalitat en establir la regla general de la 
reserva directa de gestió en favor del Servei Públic d’Ocupació Estatal d’una sèrie de mesures, accions i progra-
mes,103

S’aprova l’Acord marc per complementar la intermediació dels serveis públics d’ocupació al mercat de treball a 
través d’un sistema de col·laboració publicoprivada amb les agències de col·locació.

 la no territorialització dels fons afectats i l’exclusió absoluta de la participació de la Generalitat. 

104

§ Eficiència en la selecció de les agències, dotant d’un pes important (60%) l’oferta de preu que proposi 
l’agència de col·locació per a cadascun dels col·lectius identificats. 

 Aquest Acord marc implica 
l’establiment d’una base homogènia de condicions tècniques i econòmiques per la col·laboració amb les agències 
de col·locació. El model de col·laboració té els elements destacats següents:  

§ Primacia de l’eficàcia en els serveis prestats amb retribucions basades en resultats, mesurats en termes 
d’ocupació mantingut en el temps: mínim de sis mesos, amb incentius addicionals per durades superiors. 

§ Primacia de l’avaluació i el seguiment, per identificar possibles via de millora dels serveis d’intermediació. 

Catorze comunitats autònomes formalitzen la seva voluntat de participació a través de la signatura dels correspo-
nents convenis. Catalunya, com Andalusia i el País Basc, no s’hi ha adherit, atès que considera que aquest projec-
te prioritza l’actuació dels grans operadors i no té en compte les necessitats específiques de proximitat sectorial i 
territorial del mercat laboral català.  

A través del Reial decret llei 11/2013105

D’altra banda, el Reial decret llei 11/2013 modifica la Llei de Seguretat Social en compliment de la Sentència del 
Tribunal Constitucional (STC) 104/2013

 s’aproven mesures de contingut divers, entre les quals, a efectes 
d’aquest apartat, destaquen les relatives a la protecció d’atur que, segons el preàmbul de la norma, tenen per ob-
jectiu garantir més seguretat jurídica. Es modifica la Llei general de la Seguretat Social, la Llei d’ocupació i la Llei 
d’infraccions i sancions en l’ordre social per afegir com a requisit formal per percebre prestacions d’atur estar 
inscrit com a demandant d’ocupació al servei públic d’ocupació competent, és a dir, l’autonòmic. Aquesta inscrip-
ció s’ha de mantenir durant tot el període de percepció de la prestació i no fer-ho constitueix una infracció lleu 
sancionable amb la pèrdua temporal o l’extinció de la prestació. Aquesta conducta infractora (no mantenir la ins-
cripció) substitueix la que abans del Reial decret llei 11/2013 s’establia com no renovar la demanda d’ocupació. 
El servei públic d’ocupació autonòmic ha de verificar el manteniment de la inscripció i comunicar els casos 
d’incompliment al Servei Públic d’Ocupació Estatal, al qual correspon iniciar el procediment sancionador. 

106 que va declarar inconstitucional i nul·la l’atribució de la competència 
sancionadora a l’entitat gestora (el Servei Públic d’Ocupació Estatal) en els supòsits de determinades infraccions 
relatives als sol·licitants i perceptors de prestacions d’atur, entre les quals inicialment s’incloïa la no renovació de 
la demanda d’ocupació (reformulada pel Reial decret llei 11/2013 com no mantenir la inscripció). El Reial decret 
llei 11/2013 reconeix al servei públic d’ocupació autonòmic la potestat sancionadora en relació amb aquestes in-
fraccions,107

D’acord amb el Dictamen 14/2013 del Consell de Garanties Estatutàries,

 sense perjudici que l’execució correspon al Servei Públic d’Ocupació Estatal com a entitat gestora de 
la prestació, prèvia comunicació per part del servei públic d’ocupació autonòmic. No obstant això, se n’exclou la 
sanció de la conducta consistent en no mantenir la inscripció com a demandant d’ocupació, que com s’ha vist 
s’atribueix al Servei Públic d’Ocupació Estatal.  

108

                                                                                                                                                                                                 
101 Acord de Govern de 19.03.2013. 

 el Govern de la Generalitat formula 
recurs d’inconstitucionalitat, atès que entén que l’atribució de la potestat sancionadora al Servei Públic 

102 Dictamen 3/2013 del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, 2013. Consulta a 
https://www.cge.cat/admin/uploads/docs/20130325152315-1.pdf. 
103 Accions i mesures d’àmbit supraautonòmic que exigeixen mobilitat geogràfica i necessiten una coordinació unificada; accions i mesures de 
millora de l’ocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal amb òrgans de l’Administració de l’Estat per a la realització d’accions formatives; ac-
tuacions en origen per a la integració de treballadors immigrants i programes excepcionals l’execució dels quals afecti tot el territori estatal. 
104 Referencia del Consejo de Ministros de 02.08.2013. Gobierno de España, 2013. Consulta a 
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Enlaces/020813AcuerdoMarco.htm. 
105 Reial decret llei 11/2013, de 2 d’agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ordre econòmic i 
social. BOE núm. 135, de 03.08.2013. Convalidat per Resolució del Congrés dels Diputats de 12.09.2013. Tramitat com a llei pel procedi-
ment d’urgència, s’aprova la Llei 1/2014.  
106 BOE núm. 123, de 23.05.2013. Consulta a http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/23/pdfs/BOE-A-2013-5447.pdf. 
107 Les infraccions dels articles 24.3 i 25.4 del Text refós de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social. 
108 Dictamen 14/2013 del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya. Consulta a 
https://www.cge.cat/admin/uploads/docs/20131018133523-1.pdf. El recurs afecta als articles 7 i 8.5 del Reial decret llei 11/2013. 
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d’Ocupació Estatal en relació amb la conducta infractora consistent en el no manteniment de la inscripció109

El Reial decret llei 11/2013 conté altres modificacions relatives a les prestacions d’atur. Així, arran de la doctrina 
del Tribunal Suprem sobre la no pèrdua de la prestació en cas de passar noranta dies fora d’Espanya,

 vul-
nera la competència de la Generalitat, atesa la STC 104/2013 esmentada.  

110

D’altra banda, es modifica la regulació de les agències de col·locació per introduir una excepció a la prohibició de 
subcontractació amb tercers de la realització de l’activitat objecte de l’autorització concedida. L’excepció consis-
teix en l’admissió de la subcontractació amb altres agències de col·locació autoritzades.  

 es modi-
fica la regulació de la suspensió i l’extinció del dret a prestacions. S’introdueixen més limitacions als desplaça-
ments fora d’Espanya atès que el manteniment de la prestació es condiciona a la comunicació prèvia i autoritza-
ció de la sortida per part de l’entitat gestora. D’altra banda, pel que fa als terminis d’estades fora, després del Re-
ial decret llei es distingeix entre els trasllats per un període inferior a un any amb el propòsit declarat de buscar o 
fer un treball, perfeccionament professional o cooperació internacional i entre les estades de fins 90 dies com a 
màxim durant cada any. 

Finalment, es modifica el Reglament que regula la prestacions d’atur111

La Llei 14/2013

 per tal d’evitar la compatibilització inde-
guda de sol·licitud o percepció de prestació d’atur amb el treball per compte propi o d’altre.      

112

A través del Reial decret llei 16/2013

 té per objectiu el foment de l’autoocupació des de la perspectiva de la Seguretat Social, a tra-
vés de l’establiment de reduccions i bonificacions en la cotització del règim especial de treballadors autònoms, i 
el seu contingut s’analitza al capítol IV d’aquesta Memòria. 

113

§ En relació amb el contracte a temps parcial, es prohibeix la realització d’hores extraordinàries excepte en cas 
de força major. Es modifica el règim el règim d’hores complementàries, reduint el seu àmbit subjectiu als tre-
balladors amb una jornada de com a mínim deu hores setmanals. S’incrementa el màxim d’hores comple-
mentàries que es pot fer i es redueix el termini de preavís. En el cas de treballadors indefinits, es possibilita la 
realització d’hores complementàries no pactades prèviament. S’estableix també l’obligació empresarial de 
registre de la jornada del treballador a temps parcial.  

 s’introdueixen diverses modificacions en matèria de contractació i cotit-
zació a la Seguretat Social, entre d’altres. 

§ Es prorroga per a 2014 la possibilitat de fer un contracte per la formació i l’aprenentatge no vinculat a certifi-
cats de professionalitat o títols de formació professional. 

§ S’habilita la possibilitat de fer contractes de suport als emprenedors a temps parcial.  

§ Es limita a un màxim d’un mes el període de prova en els contractes temporals de fins a sis mesos, però 
s’admeten excepcions a través de conveni col·lectiu. S’estableix la interrupció del període de prova durant els 
períodes de maternitat i paternitat. 

§ S’habilita les empreses de treball temporal per a fer contractes en pràctiques amb treballadors per a posar-
los a distribució de les empreses usuàries.  

§ Es redueix el tipus de cotització per atur en un 1% per als contractes de durada determinada a temps parcial. 
S’equiparen els tipus de cotització per atur dels contractes a jornada parcial i a jornada completa 

§ Es modifica l’article 109 del TRLGSS pel que fa als nous conceptes que integren la base de cotització.114

                                                           
109 Així com en el cas de l’incompliment de l’obligació de facilitar a l’entitat gestora de la prestació informació per garantir la recepció de les 
comunicacions i les notificacions. 

 

110 Sentència del Tribunal Suprem de 18.10.2012. 
111 Reial decret 625/1985. BOE núm. 109, de 07/05/1985. 
112 Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. BOE núm. 233, de 28.09.2013. 
113 Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors. 
BOE núm. 305, de 21.12.2013. 
114 Per Resolució de 6 de maig de 2014, la Tresoreria General de la Seguretat Social amplia el termini d’ingrés de la cotització corresponent 
als nous conceptes i imports computables a la base de cotització.  
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§ En matèria de foment de la contractació s’ajusten les reduccions en la cotització per al nou contracte de su-
port a emprenedors a temps parcial. S’amplia a les empreses de treball temporal el dret a les reduccions de 
la cotització per transformació de contractes de pràctiques en indefinits. 

La Llei 22/2013 de pressupostos generals de l’Estat, als efectes d’aquest apartat, modifica la regulació del sub-
sidi d’atur per a més grans de 55 anys i obliga a sol·licitar la jubilació després d’haver complert l’edat d’accés a 
qualsevol modalitat de jubilació, limitant els efectes de la nova prestació a la sol·licitud en temps i introdueix nous 
requisits d’accés per al subsidi d’alliberats de la presó en funció dels delictes pels quals el sol·licitant ha estat 
condemnat. 

A finals d’any s’aprova el Pla nacional de la implantació de la Garantia Juvenil115

L’Ordre ESS/982/2013

 que es presenta a la Comissió 
Europea i ha de permetre accedir als fons previstos per la Iniciativa d'ocupació juvenil. El Pla preveu que es comp-
tarà amb un Programa operatiu d’ocupació juvenil en el marc de l’FSE i que en aplicació de la Garantia Juvenil 
s’apliquin les actuacions de l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació jove així com altres mesures específiques per 
a aquest col·lectiu i que es classifiquen al voltant de les línies d’actuació següents: (i) Millora de la intermediació, 
(ii) Millora de l’ocupabilitat, (iii) Afavorir la contractació i (iv) Afavorir l’emprenedoria. 

116

S’aproven ajuts extraordinaris a treballadors afectats per processos de reestructuració d’empreses.

 regula el contingut i el procediment de remissió de la comunicació que han d’efectuar 
els empresaris a l’entitat gestora de les prestacions d’atur en els procediments d’acomiadament col·lectiu, i de 
suspensió de contractes i reducció de jornada. 

117

§ Aportació del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social al Pla de rendes acordat al període de consultes, que pot 
consistir en el pagament d’un subsidi o d’una quantitat destinada al pagament pel treballador del conveni 
especial amb la Seguretat Social. L’aportació no pot excedir del 40% de l’import total del Pla.  

 Els ajuts 
poden ser de tres tipus.  

§ Ajuts directes als treballadors en cas que s’acrediti que l’empresa no ha pagat les indemnitzacions per aco-
miadament, que poden consistir bé en l’abonament d’una subvenció a tant alçat de com a màxim una anuali-
tat del salari del treballador o l’import anual de la pensió màxima del sistema de Seguretat Social, o bé ajuts 
condicionats a la subscripció per part del treballador del conveni especial amb la Seguretat Social, amb un 
màxim de quatre anys o de sis per aquells treballadors que podrien accedir a la jubilació anticipada però no 
tenen la cotització mínima. 

§ Ajuts directes als treballadors, en un pagament únic, per import equivalent a la reposició de les prestacions 
contributives d’atur consumides durant els períodes de suspensió o de reducció de jornada, sempre que no 
s’hi tingui dret en virtut d’altres disposicions.  

Finalment cal fer esment a la Sentència del Tribunal Suprem de 27.12.2013118

Àmbit autonòmic 

 que imposa un canvi d’orientació 
jurisprudencial en relació amb el requisit de temporalitat dels treballs de col·laboració social. Es reinterpreta 
aquest requisit i deixa d’acceptar-se la vinculació mecànica entre temporalitat del treball de col·laboració social i 
temporalitat de la prestació d’atur per passa a considerar-se que l’exigència de temporalitat va referida  al treball 
que es desenvoluparà i, per tant, actua amb independència del fet que s’hagi establert una durada màxima del 
contracte en funció de la limitació de la prestació d’atur.  

El Pla de Govern 2013-2016119

                                                           
115 

 té per finalitat identificar els objectius estratègics de l’acció del Govern per al pe-
ríode 2013-2016. El primer dels set eixos prioritaris en què s’agrupen els objectius i mesures del Pla és la recu-
peració econòmica i la creació d’ocupació. Dins d’aquest eix s’inclouen, entre d’altres, els objectius següents: atu-

Pla nacional de la implantació de la Garantia Juvenil. Desembre 2013. Enviat a la Comissió Europea el 20.12.2013. 
116  Ordre ESS/982/2013, de 20 de maig, per la qual es regula el contingut i el procediment de remissió de la comunicació que han 
d’efectuar els empresaris a l’entitat gestora de les prestacions d’atur en els procediments d’acomiadament col·lectiu, i de suspensió de con-
tractes i reducció de jornada. BOE núm. 133, de 04.06.2013. 
117 Reial decret 908/2013 pel qual s’estableixen normes especial per a la concessió d’ajuts extraordinària a treballadors afectats per proces-
sos de reestructuració d’empreses. BOE núm. 281, de 23.11.2013. 
118 STS de 27.12.2013. 
119 Pla de Govern 2013-2016. Generalitat de Catalunya, 2013. Consulta a 
http://www.govern.cat/pres_gov/estilos/govern/pdf/Pla_de_Govern_2013-2016.pdf. 
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rar la tendència dels darrers anys en el mercat laboral, frenant la destrucció de llocs de treball i avançant en la 
creació d’ocupació; reduir la taxa d’atur juvenil; fomentar el treball autònom, l’emprenedoria i les petites i mitja-
nes empreses per a la promoció i diversificació econòmica com a element bàsic per a la creació d’ocupació; 
avançar en la integració efectiva de la formació professional; generalitzar la formació professional dual i avançar 
cap als objectius d'Europa 2020 a través de l'Estratègia Catalunya 2020.120

En el marc d’aquests objectius, el Govern i els representants sindicals i patronals de Catalunya estableixen les 
bases per a un nou Acord estratègic per impulsar la competitivitat, l'ocupació i la cohesió social en el marc de l'e-
conomia catalana. El nou acord estratègic s’ha de fonamentar en tres grans eixos de treball: les mesures per la 
reactivació econòmica i els factors estratègics de competitivitat, el foment de l’ocupació i la qualificació professi-
onal i les polítiques de cohesió social. El segon dels eixos esmentats aborda el greu problema de l’atur, especial-
ment entre la població juvenil i els i les aturades de llarga durada, i planteja les mesures necessàries per garantir 
una qualificació professional sòlida i adaptada al mercat de treball, per a les persones no només en situació 
d’atur sinó al llarg de la seva vida laboral així com mesures a curt termini que permetin reduir els elevats índexs 
d’atur actuals.

 

121

S'aprova el Pla anual de polítiques actives d’ocupació 2013

 

122 en què hi predominen els programes mixtos, de 
formació i contractació, prioritzant les persones en atur de llarga durada que no reben prestacions d’atur o que 
només reben la renda mínima d’inserció i els joves menors de trenta anys. Per a aquest segon col·lectiu s’aprova 
el Pla Inserjoves 2013123

A continuació s’enumeren els programes i mesures concrets que s’inclouen al Pla anual de polítiques d’ocupació 
2013, l’anàlisi dels quals es fa en el subapartat “Polítiques actives d’ocupació” d’aquest capítol. 

 i s’acorda reservar el 25% pel que fa a la resta de places que s’ofereixen a través dels 
programes del Servei d’Ocupació de Catalunya.  

§ El conjunt de programes Treball, formació i contractació es dirigeixen a persones en atur, prioritzant els joves 
i les persones en atur de llarga durada. El Pla estima que aquests programes tenen 22.637 beneficiaris po-
tencials i una previsió pressupostària de 80,2M€. Dins d’aquest grup de programes s’inclou el Programa 
“Fem Ocupació per a Joves”, que té per objectiu afavorir la inserció laboral dels joves en atur mitjançant acci-
ons ocupacionals com orientació, tutoria i acompanyament a la inserció; formació vinculada al contracte labo-
ral; experiència professional amb contracte laboral, entre d’altres.124

“Joves per l’Ocupació”

 

125

El programa Treball i Formació

 és un programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil centrat en el su-
port a l’experiència pràctica de les persones joves desocupades a les empreses que combina accions 
d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, i formació i adquisició d’experiència professional a les 
empreses. Fomenta el retorn al sistema educatiu i busca, en última instància, facilitar la inserció laboral dels 
joves amb la possibilitat d’un contracte de treball amb una companyia, d’una durada mínima de sis mesos. 

126

                                                           
120 L’

 es dirigeix a persones aturades, prioritàriament de trenta anys o més, que 
hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi; podran ser contractades durant sis mesos per les 
entitats locals que s’acullin a aquest Programa.  

Estratègia Catalunya 2020 és el full de ruta del Govern per a la reactivació econòmica i la reorientació del model productiu, que va ser 
aprovat el 10.04.2012 i ratificat pel Govern sorgit de la legislatura iniciada després de les eleccions de novembre de 2012. 
121 Acord estratègic 2013-2016: document de bases per a l’impuls de la competitivitat, l’ocupació i la cohesió social. Gencat, CCOO, Foment, 
UGT, Pimec i Fepime, 2013. Consulta a http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2013/05/15/14/53/69db51b5-b45c-4592-8fce-
f0081425ff62.pdf. 
A partir d’aquestes bases se signa, el 03.04.2014, l’Acord per al diàleg social permanent.  
122 Acords de Govern de 17.09.2013. Generalitat de Catalunya. Consulta a http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/govern/consell-
executiu/acords-govern/acordgovern-3901.html?mode=static. 
123 Pla de xoc contra l’atur juvenil on es preveuen un conjunt de mesures per pal·liar aquesta situació i contribuir a lluitar contra una taxa de 
desocupació que s’ha disparat en el transcurs de la crisi. En aquest context s’aproven els programes 'Joves per l'Ocupació' i 'Fem Ocupació per 
a Joves'. 
124 Ordre EMO/278/2013, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització 
del Programa Fem Ocupació per a Joves, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013 i la convocatòria anticipada per al 2014. DOGC núm. 6468, 
d’11.11.2013. 
125 Ordre EMO/270/2013, de 28 d'octubre, de modificació de l'Ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, per la qual s'estableixen les bases 
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya 
Joves per l'ocupació i s'obre la convocatòria per a l'any 2013 i la convocatòria anticipada per al 2014. DOGC núm. 6493, de 04.11.2013  
A través de la Resolució EMO/2507/2013, de 27 de novembre se n’amplia l’import de 8.544.541,45 fins un total d’11.084.101,45 euros. 
126 Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realitza-
ció del Programa mixt Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per 
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El Programa Col·laboració social127

El Programa Treball als barris

 preveu la contractació de persones en situació d’atur, majors de 45 anys i 
perceptores de subsidi per ajuntaments de menys de 50.000 habitants o consells comarcals perquè assu-
meixin una activitat d’utilitat social. Els ens beneficiaris, a canvi de poder comptar amb l’aturat per a un pro-
jecte d’arrel social, han de complementar el subsidi per desocupació de la persona contractada fins a arribar 
a l’import total de la seva base reguladora. 

128

El Programa de contractació de persones amb renda mínima d’inserció”

 busca contribuir a l’equilibri social i territorial dels barris amb dèficits socials, 
ocupacionals i de desenvolupament que necessiten una atenció especial. Incorpora enguany l’objectiu espe-
cífic d’afavorir les persones en atur i risc d’exclusió social al mercat de treball mitjançant accions ocupacio-
nals que combinen formació i treball amb contractació. 

129

Enguany està en marxa també la contractació del Programa Formació/Contractació d’aturats de llarga durada 
que es va iniciar el 2012.  

 es dirigeix a persones perceptores 
de la renda mínima d’inserció que tinguin entre trenta i cinquanta-cinc anys i càrregues familiars i té per ob-
jectiu afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat d’aquests perfils combinant la participació en accions 
formatives amb les pràctiques laborals en treballs d’interès públic o caràcter social. 

§ El Pla estableix un conjunt de programes que es dirigeixen a la formació ocupacional adaptada a les necessi-
tats del mercat de treball per als quals es preveia destinar 69.6 M€ i que havien de tenir uns 179.000 bene-
ficiaris. La “Formació en Àrees Prioritàries”130

L’oferta formativa del Consorci Formació Contínua de Catalunya

 ha de ser posada en marxa per entitats locals, entitats sense 
afany de lucre i centres privats i programa una oferta formativa adaptada a les necessitats dels diferents ter-
ritoris catalans i de les demandes professionals del mercat de treball prioritzant els àmbits de comerç i màr-
queting; energia i aigua; hostaleria i turisme; química; sanitat; seguretat i medi ambient i serveis sociocultu-
rals i a la comunitat.  

131 preveu competències transversals combi-
nades amb temes específics que es consideren prioritaris, com la internacionalització de l’empresa, 
l’emprenedoria, la innovació i el desenvolupament tecnològic dels processos productius. Així mateix, enguany 
ha posat en marxa la iniciativa “FORMA EMPRESA50.CAT”132

El  Programa Forma i Insereix

, per impulsar la formació de demanda entre les 
micro i petites empreses (de menys de cinquanta treballadors) i amb aquest objectiu subvenciona aquelles 
entitats sense ànim de lucre que donin suport i assessorament a les empreses en l’aprofitament de la forma-
ció bonificable a través de les quotes de la Seguretat Social. 

133

                                                                                                                                                                                                 
desocupació i/o el subsidi, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013

 té l’objectiu d’aconseguir la inserció o reinserció laboral formant les persones 
en aquelles ocupacions que requereixen les empreses. La iniciativa, que permet la participació de centres de 
formació públics i privats, exigeix el compromís d’inserir en les empreses el 60% de les persones formades. 
Es tracta d’una formació a mida adreçada a capacitar professionalment treballadors en atur perquè desenvo-
lupin una ocupació concreta a empreses que no disposen dels perfils requerits i, per tant, tenen la necessitat 
de contractar de forma immediata o a mitjà termini. 

. DOGC núm. 6455, de 06.09.2013. A través de la Resolució  
EMO/2506/2013, de 27 de novembre, l’import s’amplia i queda establert en un total de 22.569.000,90 euros. 
127 Ordre EMO/206/2013, de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rea-
lització d'actuacions de foment de l'ocupació, mitjançant programes de col·laboració social en administracions públiques, amb persones per-
ceptores de prestacions d'atur, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013. DOGC núm. 6454, de 05.09.2013. 
128 Ordre EMO/269/2013, de 24 d’octubre, de modificació de l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases re-
guladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als 
barris i s’obre la convocatòria per a l'any 2013. DOGC núm. 6493, de 04.11.2013. 
129 Ordre EMO/281/2013, d'11 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realitza-
ció del Programa de Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d'inserció, i s'obre la convocatòria per a 
l'any 2013. DOGC núm. 6503, de 18.11.2013 
130 Ordre EMO/248/2013, de 14 d'octubre, per la qual s'aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de 
formació d'oferta adreçades prioritàriament a treballadors/ores desocupats/ades que promou el Servei d'Ocupació de Catalunya, i s'obre la 
convocatòria per a l'any 2013 (FOAP 2013). DOGC núm. 6483, de 18.10.2013. A través de la Resolució EMO/2505/2013, de 27 de novem-
bre, s'amplia l'import fixat inicialment en 35.000.000,00 euros i queda establert finalment en un import màxim de 39.225.825,79 euros. 
131 Ordre EMO/211/2013, de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques 
destinades al finançament dels plans de formació professional d'oferta, adreçats prioritàriament a persones treballadores ocupades, i s'obre 
la convocatòria de 2013. DOGC núm. 6455, de 06.09.2013. 
132 Ordre EMO/212/2013, de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques 
destinades al finançament de la iniciativa FORMA EMPRESA50.CAT per promoure la formació de demanda a les micro i petites empreses de 
Catalunya, i s'obre la convocatòria de 2013. DOGC núm. 6455, de 06.09.2013. 
133 Ordre EMO/209/2013, de 2 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores i s'obre la convocatòria de subvencions del Pro-
grama Forma i Insereix per a l'any 2013 (F&I 2013). DOGC núm. 6455, de 06.09.2013. 
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Les accions formatives dutes a terme per la xarxa de centres d’Innovació i Formació Ocupacional (CIFO) 
s’adapten a les necessitats de les persones, les empreses i les seves àrees d’influència i se centren en aque-
lles especialitats que corresponen a ocupacions altament demanades per sectors econòmics i que, tanma-
teix, compten amb una escassa o nul·la oferta formativa en el conjunt del territori de Catalunya. 

D’altra banda, dins aquest conjunt de mesures formatives s’inclouen els programes Eurodissea i Leonardo da 
Vinci que van dirigits a fer pràctiques professionals a l’estranger, el programa “CerTIC” per a fer cursos semi-
presencials de formació i certificació en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), la iniciativa 
“Formació a través de la simulació d’empreses”que es basa en la reproducció de situacions laborals reals, el 
Programa Apren.cat per millorar els coneixements en llengua catalana. Finalment, enguany s’ha signat un 
conveni de col·laboració134

§ El Pla preveu destinar 10,9 M€ a impulsar una orientació laboral que faciliti tant la transició de l’àmbit forma-
tiu al mercat laboral com la reinserció de persones en situació d’atur. Amb aquest objectiu es planifiquen di-
versos programes com el Programa de suport als joves universitaris pel qual el SOC i el Consell Universitari de 
Catalunya acorden que totes les universitats catalanes impulsin coordinadament les seves borses de treball, 
posant l’èmfasi en l’orientació del jove i en la seva intermediació laboral a través dels programes del SOC.  

 entre el Departament d’Empresa i Ocupació i el Departament d’Ensenyament en el 
finançament i seguiment conjunt de les actuacions subvencionades amb l’objectiu de fomentar la impartició 
de programes de qualificació professional inicial del curs 2013-2014 d’acord amb l’Ordre del Departament 
d’Ensenyament. 

Amb l’objectiu d’accelerar la incorporació de les persones demandants d’ocupació al món laboral i de donar 
cobertura a les comarques amb major índex d’atur registrat, s’amplia la xarxa d’aules actives existent, mit-
jançant la incorporació de noves aules actives que passaran a anomenar-se espais de recerca de feina.135

Així mateix, el Departament d’Empresa i Ocupació inclou al Pla la continuïtat de l’activitat dels 160 orienta-
dors laborals que centren la seva activitat en la presentació de la cartera de serveis del SOC; la identificació 
dels factors d’ocupació; l’assessorament grupal i individual; l’orientació professional, la cerca de feina i in-
termediació laboral, i els serveis a les empreses.

  

136

D’altra banda, s’aprova el Programa Accions d’orientació i acompanyament en la inserció

 

137

Finalment, paral·lelament a la no adhesió a l’Acord marc estatal per complementar la intermediació dels ser-
veis públics d’ocupació al mercat de treball a través d’un sistema de col·laboració publicoprivada, el Pla de 
polítiques actives d’ocupació preveia posar en pràctica el primer programa pilot de col·laboració publicoprivat 
amb agències de col·locació en virtut de la qual l’oficina del SOC derivarà aturats de perfils determinats (entre 
trenta i quaranta-quatre anys i en atur des de fa 18 mesos o més de quaranta-cinc anys i aturats fa mig any o 
més) a les agències en qüestió, que rebran un màxim de 1.200 euros de subvenció per cada persona inseri-
da de nou en el mercat laboral i que es mantingui contractada mig any després. 

 amb l’objectiu de 
millorar les possibilitats d'inserció laboral dels demandants de feina mitjançant la millora de les competènci-
es personals i l'adquisició d'eines i estratègies que els faciliti aconseguir un lloc de treball. 

§ El Pla preveu destinar 8,7 M€ a diversos programes de desenvolupament local. Així, els programes de suport 
al desenvolupament local138

                                                           
134 Conveni de col·laboració per a la realització d’accions de formació dels programes de qualificació inicial professional per al curs acadèmic 
2013-2014. Barcelona: Servei d’Ocupació de Catalunya i Departament d’Ensenyament, 2013. Consulta a 

 a través dels que les entitats locals, en cooperació amb els actors rellevants del 
territori, podran planificar i executar les mesures que es vulguin posar en marxa en el marc d’un desenvolu-

http://www.oficinadetreball.cat/socweb/export/sites/default/socweb_ca/web_institucional/_fitxers/CONVENI_SOC_ENS_PQPI_2013_2014.p
df. 
135 Ordre EMO/234/2013, de 25 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al desenvo-
lupament d’espais de recerca de feina en l’àmbit de l’orientació per a l’ocupació, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. DOGC 6475, de 
08.10.2013. 
136 En aquesta línia, el Parlament a través de la Resolució 24/X de 20.03.2013 insta el Govern a garantir el màxim de llocs de treball a les 
oficines del SOC que ofereixen atenció personalitzada i orientació a les persones desocupades i a través de la Resolució 29/X de 20.03.2013 
insta el Govern a adoptar mesures en relació amb els promotors i orientadors laborals. 
137 Ordre EMO/295/2013, de 21 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la rea-
lització d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d'Orientació per a l'Ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013. 
DOGC núm. 6511, de 28.11.2013  A través de la Resolució EMO/2534/2013, de 28 de novembre s’amplia l’import queda establert en 
6.047.847,40 euros, i així mateix s’amplia el termini d'execució que queda establert en 12 mesos. 
138 Resolució EMO/2112/2013, de 14 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2013 per a la concessió de subvencions desti-
nades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, en el marc dels programes de suport al desenvolupament local. 
DOGC núm. 6482, de 17.10.2013. 
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pament socioeconòmic al més integrat, equilibrat i sostenible possible. El Programa Treball a les 7 comar-
ques139 proporciona a les entitats locals un suport integral perquè puguin respondre a les necessitats de les 
persones i de les empreses de les comarques de Terra Alta, Ribera d’Ebre, Montsià, Baix Ebre, Anoia, Ripo-
llès, i Pallars Jussà. A través dels agents d’ocupació i desenvolupament local140  es vol afavorir la creació, la 
diversificació de l’activitat econòmica i la generació de llocs de treball, i a través dels projectes innovadors i 
experimentals141

A banda d’aquests programes inclosos al Pla de polítiques d’ocupació 2013, cal fer esment a les mesures en ma-
tèria d’ocupació dirigides a les persones discapacitades. En relació amb els centres especials de treball, s’han 
aprovat el Programa Foment de la integració laboral,

 es dóna suport a iniciatives innovadores que responguin als nous reptes que planteja la si-
tuació socioeconòmica i ocupacional actual. 

142 que subvenciona el manteniment de llocs de treball de 
persones amb discapacitat en aquests centres, i el Programa Unitats de suport en centres especials de treball,143 
que es destina 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. D’altra banda, s’aprova el Programa Tre-
ball amb suport,144 que té per finalitat fomentar la contractació de persones amb discapacitat i/o malaltia mental 
que necessitin suport per al desenvolupament del seu lloc de treball i fomentar la contractació de professionals 
que prestin aquest suport. D’altra banda, s’aproven ajuts a la integració sociolaboral de persones en risc d'exclu-
sió a través d'empreses d'inserció.145

A banda dels programes específics, cal tenir en compte que al llarg de l’any s’ha impulsat l'Avantprojecte de llei 
d'ocupació i del SOC per modernitzar el marc legal del sistema d'ocupació de Catalunya i s’ha aprovat també la 
memòria de la Llei de la formació professional amb la finalitat d’avançar en la integració efectiva de la formació 
professional i generalitzar la formació professional dual. 

 

Pel que fa a la formació professional dual, el Govern ha signat convenis amb diferents sectors empresarials amb 
l’objectiu de permetre als alumnes alternar la formació al centre amb formació i treball a l'empresa. A aquests 
efectes s’han signat  convenis amb Repsol, Siemens, BASF, Dow Chemical Ibérica, Associació empresarial Quími-
ca de Tarragona, MASA, Nestlé, SEAT, Renfe, Patronal Metal·lúrgica del Bages, SIGMA, Lidl, Media Markt i el Con-
sorci del Museu de les Terres de l'Ebre. 

Així mateix, els departaments d'Ensenyament i d'Empresa i Ocupació convoquen de forma conjunta el procedi-
ment d'avaluació i acreditació de competències professionals adreçat a persones que comptin amb competències 
professionals, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, amb l'objectiu que 
puguin acreditar-les de manera oficial. 

La política d’ocupació i la lluita contra l’atur enguany ha estat objecte de l’atenció del Parlament que ha aprovat 
diverses mocions i resolucions sobre aquesta temàtica i ha creat una comissió específica de seguiment de la llui-
ta contra l’atur, la Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació,146

                                                           
139 

 que té per objecte les mesures que 

Ordre EMO/208/2013, de 2 de setembre, de modificació de l'Ordre EMO/337/2012, de 10 d'octubre, per la qual s'estableixen les bases 
reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic: Projecte Treball a 
les 7 comarques, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013. DOGC núm. 6454, de 05.09.2013. 
140 Ordre EMO/207/2013, de 2 de setembre, de modificació de l'Ordre EMO/349/2012, de 31 d'octubre, per la qual s'aproven les bases re-
guladores per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament local i s'obre la convocatòria per a la 
concessió de les subvencions destinades al Programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local per a l'any 2013. DOGC núm. 6454, de 
05.09.2013. 
141 Ordre EMO/280/2013, de 6 de novembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions de continua-
ció de projectes innovadors i experimentals, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013. DOGC núm. 6502, de 15.11.2013. 
142 Resolució EMO/576/2013, de 19 de març, de convocatòria per a l'any 2013 de la presentació de sol·licituds per a la concessió de sub-
vencions destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials de treball. DOGC núm. 6341, de 
22.03.2013. S’aprova un import complementari a través de l’Ordre EMO/277/2013, de 5 de novembre, per la qual s'estableixen les bases 
reguladores i s'obre la convocatòria de subvencions del Programa d'ajuts extraordinaris destinats al manteniment de les persones amb disca-
pacitat en centres especials de treball, i es publica l'import màxim de caràcter excepcional per a l'any 2013. DOGC núm. 6468, d’11.11.2013. 
L’import s’amplia fins a 7.414.415,00 euros a través de la Resolució EMO/2468/2013, de 21 de novembre. DOGC núm. 6510, de 
27.11.2013. 
143 Resolució EMO/577/2013, de 19 de març, de convocatòria per a l'any 2013 de la presentació de sol·licituds per a la concessió de sub-
vencions destinades a la realització d'accions relatives a les unitats de suport a l'activitat professional en el marc dels serveis d'ajust personal 
i social de les persones amb discapacitat als centres especials de treball. DOGC núm. 6341, de 22.03.2013.  
144 Ordre EMO/285/2013, d'11 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa 
Treball amb suport de persones amb discapacitat i/o malaltia mental en el mercat ordinari de treball, i s'obre la convocatòria per a l'any 2013. 
DOGC núm. 6506, de 21.11.2013. 
145 Ordre EMO/253/2013, de 15 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les empreses 
d'inserció per a la realització d'accions per a la millora de l'ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc o situació d'exclusió social, i s'o-
bre la convocatòria per a l'any 2013. DOGC núm. 6486, de 23.10.2013. 
146 Creada per la Resolució 183/X del Parlament de Catalunya, de 05.06.2013. 
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puguin impulsar l’ocupació, entre les quals hi pot haver una nova política industrial, una nova política de formació 
dels treballadors, la millora de l’accés al finançament dels autònoms i de les petites i mitjanes empreses, el fo-
ment del suport a l’activitat emprenedora i la reforma del servei públic d’ocupació per transformar-lo en un autèn-
tic servei d’intermediació entre els operadors del mercat laboral. Així mateix, el Parlament ha aprovat un ampli 
paquet de mesures en polítiques de joventut després de dedicar un Ple monogràfic a la situació d’aquest 
col·lectiu.147

Pel que fa al contingut de les mocions i resolucions, destaca la reclamació de l’augment de la dotació pressupos-
tària destinada a polítiques actives d’ocupació com a mínim als nivells de 2011 i els criteris que han d’estar pre-
sents a la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya. La Moció 8/X, d’11.04.2013, sobre les polítiques 
d’ocupació,

 

148

La Moció 13/X, de 09.05.2013, sobre la creació d'ocupació i la lluita contra l'atur,

 també insta el Govern a adoptar un pla de xoc contra l’atur juvenil. 

149 per la que el Parlament insta 
el Govern a exercir al màxim nivell la mediació i la intervenció com a autoritat laboral de Catalunya per minimitzar 
els efectes sobre l’atur dels expedients de regulació d’ocupació; garantir unes polítiques actives d’ocupació que 
permetin millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur; continuar potenciant el pla de desenvolupa-
ment de les polítiques actives amb el consens dels agents socials i les associacions de l’Administració local; des-
envolupar propostes actives de política industrial i donar suport actiu al Pacte per a la indústria. La Moció 17/X, 
de 09.05.2013, se centra en la reforma del Servei d'Ocupació de Catalunya,150 i estableix els criteris que han 
d’orientar-la. La Moció 22/X, de 23.05.2013, sobre l'atur i les mesures per a fomentar l'ocupació,151

§ Dedicar la mateixa dotació de recursos humans i econòmics que l’any 2011 a les polítiques actives 
d’ocupació, un cop hagi negociat amb el Govern de l’Estat que l’increment de la dotació pressupostària per a 
aquestes polítiques mantingui els mateixos criteris de proporcionalitat que la dotació pressupostària de 
2011. 

 insta el Go-
vern a: 

§ Crear llocs de treball per a persones en atur que no cobren cap prestació per desocupació beneficiàries de la 
renda mínima d’inserció i acollir més gent al programa interdepartamental de la renda mínima d’inserció.  

§ Fer que el SOC sigui més àgil, públic i que coordini tot l’àmbit d’ocupació, orienti les persones de manera in-
dividualitzada i defineixi estratègies de desenvolupament territorial plenament orientades a resultats. 

§ Regular les agències de col·locació per a atendre millor els casos més difícils. 

§ Reformar la formació professional perquè els joves trobin feina i els aturats assoleixin un bon currículum que 
els permeti trobar feina, i garantir que les persones no graduades puguin accedir als processos de qualifica-
ció professional per millorar llur ocupabilitat. 

§ Fer que la formació ocupacional sigui una eina útil per trobar feina i dotar de més recursos la formació conti-
nuada per millorar la competitivitat de les empreses de Catalunya i l’ocupabilitat de llurs treballadors.  

La Resolució 405/X de 13.11.2013 insta el Govern a complir aquesta Moció i a impulsar la modificació de la Llei 
17/2002, del 5 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i de creació del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb 
vocació de consens i adequar-la a les realitats socioeconòmiques territorials.  

La Moció 25/X de 6 de juny, 152

                                                           
147 Debat general sobre la situació de la joventut. Diari de sessions del Parlament de Catalunya, sèrie P, núm. 27, de 24.07.2013. Consulta a 

 per la qual el Parlament insta el Govern a garantir un sistema de formació profes-
sional accessible a totes les persones com a recurs per millorar llur qualificació professional i ocupabilitat i que 

http://www.parlament.cat/activitat/dspcp/10p027.pdf#search="atur juvenil". 
148 Moció 8/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques d’ocupació. Diari de sessions del Parlament de Catalunya, núm. 59, de 
15.04.2013. Consulta a http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b059.pdf#page=22. 
149 Moció 13/X del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’ocupació i la lluita contra l’atur. Diari de sessions del Parlament de Catalunya, 
núm. 78, de 13.05.2013. Consulta a http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b078.pdf#page=10. 
150 Moció 17/X del Parlament de Catalunya, sobre la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya. Diari de sessions del Parlament de Catalu-
nya, núm. 78, de 13.05.2013. Consulta a http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b078.pdf#page=14. 
151 Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’atur i les mesures per fomentar l’ocupació. Diari de sessions del Parlament de Cata-
lunya, sèrie P, núm. 18, de 23.05.2013. Consulta a http://www.parlament.cat/activitat/dspcp/10p018.pdf#page=39. 
152 Moció 25/X del Parlament de Catalunya, sobre la formació professional. Diari de sessions del Parlament de Catalunya, núm. 97, de 
10.06.2013. Consulta a http://www.parlament.cat/activitat/bopc/10b097.pdf#page=12. 
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serveixi per a la inserció i la promoció professionals. Pel que fa a les resolucions, a banda de les ja esmentades 
resolucions 405/X i les 24/X i 29/X en relació amb l’orientació professional, a través de la Resolució 326/X de 
02.10.2013 el Parlament insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat que explori amb voluntat d’acord i gene-
rositat col·lectiva, actuacions i mesures que serveixin per a, entre d’altres, combatre la desocupació massiva i les 
seves conseqüències socials. Finalment, la Resolució 407/X de 13.11.2013 el Parlament insta el Govern a exigir 
al Govern de l’Estat que incrementi la dotació pressupostària prevista per polítiques actives d’ocupació, com a 
mínim amb un import equivalent al 2011 i a reconèixer el paper de les entitats locals en la nova llei d’ocupació. 

5.2. NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE RELACIONS LABORALS 

Àmbit estatal 

La normativa estatal d’enguany incideix en la negociació col·lectiva i l’extinció dels contractes de treball. 

Cal situar la negociació col·lectiva en el marc de la regulació establerta per la Llei 3/2012, de mesures urgents 
per a la reforma del mercat laboral, analitzada a l’edició anterior d’aquesta Memòria. La Llei, com es va comentar, 
introdueix, entre d’altres aspectes, canvis pel que fa a l’aplicació del conveni col·lectiu en el temps amb la finalitat 
de procurar una adaptació del contingut de la negociació col·lectiva als escenaris econòmics i organitzatius canvi-
ants, tal i com estableix el seu preàmbul. En aquesta línia, les modificacions responen a una doble finalitat. D’una 
banda, incentivar que la renegociació del conveni s’avanci a la finalització de la seva vigència sense necessitat de 
denúncia del conjunt del conveni i, d’altra banda, evitar la petrificació de les condicions de treball pactades al 
conveni i que no es demori excessivament l’acord renegociador, a través d’una limitació temporal de la ultraactivi-
tat del conveni a un any, excepte pacte en contrari, transcorregut el qual s’aplicarà el conveni d’àmbit superior, en 
cas que n’hi hagi. 

La Llei153

En aquest context, les organitzacions empresarials, CEOE i CEPYME, i les organitzacions sindicals, CCOO i UGT, 
analitzen la problemàtica derivada de la finalització del termini legal d’ultraactivitat sense haver signat un nou 
conveni i la conseqüent aplicació del conveni d’àmbit superior, en cas d’existir. Aquestes organitzacions parteixen 
de la consideració que la ultraactivitat dels convenis és una matèria disponible per als negociadors, per la qual 
cosa la previsió legal sobre la vigència és d’aplicació supletòria en defecte de pacte exprés. En aquest sentit, con-
sideren també que la Llei 3/2012 permet a les parts negociadores que no hagin previst en els convenis cap clàu-
sula sobre el manteniment de la vigència d’aquests durant el procés de renovació que ultimin acords específics 
sobre la pròrroga , fins i tot durant la fase de negociació del nou conveni que hagi de substituir al denunciat. 

 estableix que en els convenis ja denunciats en la data d’entrada en vigor d’aquesta, el termini d’un any 
començarà a comptar-se a partir del dia següent d’aquesta data. Tenint en compte aquesta nova regulació, el 8 
de juliol de 2013 finalitza el termini d’ultraactivitat. 

Tenint en compte aquests aspectes, les organitzacions citades, signants del II Acord per a l’ocupació i la negocia-
ció col·lectiva,154 i en el si de la seva Comissió de Seguiment, subscriuen un Acord sobre la ultraactivitat dels con-
venis col·lectius,155

Ja directament en relació amb el tema de la ultraactivitat, l’Acord recomana que s’agilitzin i se simplifiquin els 
processos negociadors en curs per tal de propiciar l’acord abans del termini legal de vigència dels convenis. Així 
mateix, s’acorda que en els convenis en què les negociacions estan obertes abans de la finalització d’aquest ter-

 en el qual fan una sèrie de recomanacions als negociadors de convenis que puguin resultar 
afectats per la possible pèrdua de vigència d’aquests. En primer lloc, posa de manifest la necessitat de renovar i 
actualitzar els convenis, en benefici de la competitivitat de les empreses i l’estabilitat en l’ocupació, respectant 
l’autonomia de les unitats de negociació i possibilitant la continuïtat d’aquestes, atorgant prioritat a la bona fe 
negocial. D’altra banda, fa una crida als negociadors perquè potenciïn els mecanismes de flexibilitat interna en 
els convenis col·lectius per tal que el temps de treball, la classificació professional, les funcions i el salari, entre 
d’altres condicions, tinguin l’adaptabilitat necessària a les necessitats i interessos dels treballadors i empresaris, 
amb la participació de la representació legal dels treballadors en els diversos processos d’adaptació. Tanmateix, 
recomana la revisió i innovació adequades dels convenis per tal de garantir una major eficàcia, així com la millora 
en les tècniques regulatòries dels convenis, de tal manera que s’assoleixi una major claredat i simplificació de les 
clàusules convencionals, fent-les més comprensibles per als treballadors i empresaris i originant menys conflicti-
vitat interpretativa en la seva aplicació. 

                                                           
153 Disposició transitòria quarta de la Llei 3/2012. 
154 Comentat a l’edició anterior d’aquesta Memòria. 
155 Resolució de 30 de maig de 2013, de la Direcció General d’Ocupació, per la qual es registra i publica l’Acord de la Comissió de Seguiment 
del II Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva sobre ultraactivitat dels convenis col·lectius. BOE núm. 142, de 14.06.2013. 
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mini, els negociadors s’hauran de comprometre a seguir el procés de negociació, garantint durant la durada mú-
tuament acordada d’aquest procés el manteniment del conveni que ha perdut la seva vigència. No obstant això, 
l’Acord estableix que cadascuna de les parts podrà decidir que la negociació està esgotada i, per tant, instar la 
mediació obligatòria o arbitratge voluntari. Pel que fa a aquests casos de bloqueig de les negociacions, l’Acord 
remet les parts negociadores als sistemes de solució extrajudicial de conflictes establerts en l’àmbit estatal (V 
ASAC) i de caràcter autonòmic i estableix que les parts han d’acudir de manera urgent a aquests mecanismes en 
aquells convenis denunciats amb dos anys d’antelació al 8 de juliol de 2013 i que encara no s’hagin renovat en 
aquesta data. 

Pel que fa a l’extinció de contractes de treball, cal assenyalar l’aprovació del Reial decret llei 5/2013,156 a través 
del qual s’aproven mesures de contingut divers,157 entre les quals, a efectes d’aquest apartat, destaquen les re-
ferents a les aportacions econòmiques en cas d’acomiadaments de treballadors de cinquanta o més anys en em-
preses amb beneficis,158 aspecte ja regulat a la Llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma laboral. Aquest 
Reial decret Llei afegeix com a requisit que el percentatge de persones treballadores acomiadades de cinquanta 
o més anys sobre el total de persones treballadores sigui superior al percentatge de persones treballadores de 
cinquanta o més anys sobre el total de persones treballadores de l’empresa. D’altra banda, afegeix com a condi-
ció en el cas que concorrin causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció el fet que les empreses 
o el grup d’empreses de què formin part obtinguin beneficis en almenys dos exercicis econòmics consecutius dins 
del període comprès entre l’exercici anterior a la data d’inici del procediment d’acomiadament col·lectiu i els qua-
tre exercicis econòmics posteriors a aquesta data.159

Cal fer menció també del Reial decret legislatiu 11/2013, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i al-
tres mesures urgents en l’ordre econòmic i social,

 

160 el qual modifica, entre d’altres aspectes descrits a l’apartat 
normatiu de polítiques d’ocupació, diversos articles de l’Estatut dels treballadors, així com del Reial decret 
1483/2012, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de con-
tractes i reducció de la jornada, mencionat a l’edició anterior d’aquesta Memòria. Aquest Reial decret legislatiu, 
tal com es descriu a  continuació, introdueix modificacions pel que fa a la comissió negociadora i els subjectes le-
gitimats per actuar en els procediments d’adopció de mesures col·lectives de mobilitat geogràfica,161 modificació 
substancial de les condicions de treball,162 suspensió de contractes o reducció de la jornada per causes econò-
miques, tècniques, organitzatives o de producció163 i d’inaplicació de condicions de treball previstes als convenis 
col·lectius.164 També modifica alguns aspectes en matèria d’acomiadament col·lectiu i d’impugnació judicial dels 
procediments.165

El capítol IV del Reial decret legislatiu afecta la regulació de la comissió negociadora i dels subjectes que, en re-
presentació dels treballadors, estan legitimats per actuar com a interlocutors davant de la direcció de l’empresa 
durant el període de consultes: 

 

§ S’estableix que la consulta es durà a terme en una comissió negociadora única,166 si bé en el cas que existei-
xin diversos centres de treball  aquesta quedarà circumscrita als centres afectats pel procediment.167 Tanma-
teix es limita a 13 el nombre màxim de membres en representació de cadascuna de les parts que  intervenen 
en el període de consultes, en coherència amb el nombre de membres de la comissió negociadora del conve-
ni col·lectiu d’empresa.168

                                                           
156 

 

Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure 
l’envelliment actiu. BOE núm. 65, de 16.03.2013. 
157 Comentades als apartats normatius de polítiques d’ocupació i de protecció social. 
158 A la seva disposició addicional sisena. 
159 La Llei 3/2012 exigia beneficis en els dos exercicis anteriors a aquell en què l’empresari inicia el procediment d’acomiadament col·lectiu. 
160 Reial decret llei 11/2013, de 2 d’agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l’ordre econòmic i 
social. BOE núm. 185, de 03.08.2013. 
161 Article 40 de l’Estatut dels treballadors. 
162 Article 41 de l’Estatut dels treballadors. 
163 Article 47 de l’Estatut dels treballadors. 
164 Article 82.3 de l’Estatut dels treballadors. 
165 Les modificacions relatives a aquests aspectes es poden trobar al capítol IV i a la disposició final quarta del Reial decret llei. 
166 Desapareix la possibilitat que la consulta es realitzi separadament per centres de treball, opció prevista al Reial decret 1483/2012. 
167 El Reial decret 1483/2012 admetia la possibilitat de realitzar la negociació globalment per a la totalitat dels centres de treball de 
l’empresa o bé de manera diferenciada per centres de treball. Amb l’aprovació del Reial decret legislatiu 11/2013 desapareix aquesta possibi-
litat. 
168 En cas que el nombre inicial de representants sigui superior a 13, se n’escollirà un màxim de 13 en proporció al nombre de treballadors 
que representin. 
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§ S’indica qui seran els subjectes legitimats per intervenir com a interlocutors davant de la direcció de 
l’empresa en el període de consultes. Així, s’estableix que la intervenció en la negociació correspondrà a les 
seccions sindicals quan així ho acordin i tinguin la representació majoritària (en els comitès d’empresa o en-
tre els delegats de personal dels centres de treball afectats). En defecte d’això, la representació passarà a re-
gir-se per les següents regles: 

§ Si el procediment afecta un únic centre de treball, la representació correspon al comitè d’empresa o als dele-
gats de personal. En cas que no existeixi representació, es manté la possibilitat d’optar per atribuir-la a una 
comissió d’un màxim de 3 membres integrada per treballadors de l’empresa o a una comissió d’igual nombre 
de membres, segons la seva representativitat, formada pels sindicats més representatius del sector. 

§ Si el procediment afecta més d’un centre de treball, la representació correspon al comitè intercentres, en el 
cas que tingui atribuïda aquesta funció mitjançant un conveni col·lectiu. En cas contrari, correspon a una co-
missió representativa constituïda mitjançant les normes següents: 

§ Pels representants legals dels treballadors, si n’hi ha a tots els centres. 

§ En el cas que no hi hagi representants en algun dels centres de treball, la comissió s’integrarà únicament 
pels representants dels treballadors en els centres en què existeixi representació, sens perjudici que els tre-
balladors dels centres sense representants legals optin per designar la comissió seguint les mateixes regles 
que si el procediment afecta un únic centre de treball.  

§ Si cap dels centres ostenta de representació, s’escolliran els representants legals dels treballadors, que se-
ran els qui formin part de la comissió negociadora. 

A banda de la composició de la comissió, la Llei també regula alguns aspectes procedimentals. En aquest sentit, 
estableix que aquesta haurà de quedar constituïda amb caràcter previ a la comunicació empresarial d’obertura 
del període de consultes. A aquests efectes, la direcció de l’empresa haurà de comunicar de manera fefaent als 
treballadors o bé als seus representants la seva intenció d’iniciar el procediment que correspongui. El termini mà-
xim per a la constitució de la comissió es fixa en set dies a comptar des de la comunicació, excepte si algun dels 
centres de treball afectat pel procediment no disposa de representants dels treballadors. En aquest cas, el termi-
ni de constitució és de 15 dies. Una vegada transcorreguts aquests terminis, l’empresa podrà comunicar als re-
presentants dels treballadors i a l’autoritat laboral l’inici del període de consultes. La Llei estableix que la falta de 
constitució de la comissió no impedeix l’inici i transcurs del període de consultes i que la seva constitució amb 
posterioritat no comporta l’ampliació de la seva durada.  

Tal i com s’ha anunciat prèviament, el Reial decret llei afecta també alguns aspectes relatius a l’acomiadament 
col·lectiu.169

§ Còpia de la comunicació de la direcció de l’empresa dirigida als treballadors o als seus representants en què 
s’anuncia la intenció d’iniciar el procediment d’acomiadament col·lectiu. 

 D’una banda, s’adapta el contingut de l’escrit de comunicació de l’obertura del període de consultes 
a la nova regulació pel que fa a la comissió negociadora. Concretament, s’estableix la necessitat de remetre la 
documentació següent als representats dels treballadors i a l’autoritat laboral: 

§ Identificació dels representants dels treballadors que integraran la comissió negociadora o bé, si escau, indi-
cació de la falta de constitució d’aquesta en els terminis legals. 

D’altra banda, es limiten els supòsits en què, per formar part d’un grup d’empreses, s’hauran d’acompanyar els 
comptes anuals i l’informe de gestió consolidats. Així, aquesta obligació es redueix a aquells casos en què la soci-
etat dominant tingui el seu domicili social a Espanya. A més, si bé la resta d’aspectes de l’escrit de comunicació 
no es modifiquen, es concreta que tota la informació necessària per acreditar les causes que motiven 
l’acomiadament col·lectiu es refereix a la documentació comptable i fiscal i els informes tècnics, en els termes es-
tablerts reglamentàriament. 

Aquest Reial decret legislatiu introdueix algunes novetats en matèria processal, les quals se centren en la modifi-
cació de diversos apartats de la Llei reguladora de la jurisdicció social. S’aclareix que la declaració de nul·litat se 
circumscriu exclusivament a aquells supòsits en què l’empresari no hagi realitzat el període de consultes o entre-

                                                           
169 Modifica l’article 51 de l’Estatut dels treballadors i el Reial decret 1483/2012 en relació a la informació que cal facilitar a l’empresa. 
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gat la documentació prevista;170 no hagi respectat el procediment previst en el cas dels acomiadaments 
col·lectius per força major; no hagi obtingut l’autorització judicial del jutge del concurs o bé s’hagin vulnerat drets 
fonamentals i llibertats públiques. D’altra banda, s’inclou de manera expressa que la presentació de la demanda 
per part de l’empresari amb la finalitat que es declari ajustada a dret la seva decisió extintiva suspèn el termini de 
caducitat de l’acció individual d’acomiadament. També s’estableixen altres regles relatives al còmput dels termi-
nis de caducitat de les demandes individuals.171

El Reial decret legislatiu també adapta la Llei concursal als canvis que afecten la comissió negociadora en proce-
diments de consulta, en relació amb la tramitació dels procediments de modificació substancial de les condicions 
de treball de caràcter col·lectiu, inclosos els trasllats col·lectius, i de suspensió o extinció col·lectives del contracte 
de treball, una vegada declarat el concurs. 

 Pel que fa a l’execució de les sentències, es modifica la Llei per 
establir que serà aplicable la modalitat d’execució de sentències fermes en processos de conflictes col·lectius en 
els supòsits que la decisió empresarial sigui declarada nul·la.  

Finalment, cal fer referència en aquest àmbit a la publicació de l’Informe d’avaluació de l’impacte de la reforma 
laboral,172

Àmbit autonòmic 

 el qual es pronuncia, entre d’altres aspectes, sobre els beneficis de la flexibilitat interna que va més 
enllà de la moderació salarial i engloba un conjunt ampli de decisions empresarials alternatives a 
l’acomiadament. També destaca el paper de la negociació col·lectiva en l’impuls d’aquesta flexibilitat, atès que 
afavoreix l’adaptació continuada dels convenis a les necessitats de treballadors i empresaris, així com un marc 
regulatori més flexible, dinàmic i proper a la realitat dels llocs de treball. D’altra banda, fa referència a la nova re-
gulació sobre la inaplicació de determinats aspectes dels convenis col·lectius a les empreses en situació de difi-
cultats. Pel que fa a l’estructura de la negociació col·lectiva, assenyala que la descentralització introduïda per la 
reforma laboral condueix a un increment de la negociació a nivell d’empresa, particularment mitjançant l’aparició 
de noves unitats de negociació empresarials. 

Cal destacar l’Acord per al suport i l’acompanyament als processos de negociació col·lectiva en ultraactivitat173

§ Mediació expressa de l’autoritat laboral, en el marc de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Re-
lacions Laborals, que s’iniciarà en un termini màxim de 48 hores i tindrà una durada màxima de 30 dies. 

 
entre les organitzacions empresarials, Foment i Pimec, i les organitzacions sindicals, CCOO i UGT, amb el mateix 
esperit que l’Acord assenyalat en l’àmbit estatal. Així, s’acorda que abans de la finalització del termini de vigència 
dels convenis, les parts poden pactar una pròrroga per prosseguir el procés de negociació, tot garantint que du-
rant aquest procés, la durada del qual serà acordada mútuament per les parts, continuarà sent d’aplicació el 
conveni vençut. Ultrapassat aquest període inicial pactat, i mentre existeixi una negociació activa amb bona fe 
negociadora, amb avenços i possibilitat d’acord, les clàusules convencionals segueixen estant vigents. Una vega-
da finalitzat aquest període, cadascuna de les parts podrà decidir que la negociació està exhaurida i les parts, de 
comú acord, podran triar entre els procediments següents: 

174

§ Procediment de conciliació i/o mediació amb arbitratge delegat de la pròpia comissió de mediació,

 
En cas que la mediació finalitzi sense acord, seguiran vigents les clàusules convencionals. 

175 segons 
l’establert en els procediments de resolució extrajudicial de conflictes del Tribunal Laboral de Catalunya.176

                                                           
170 Article 51.2 de l’Estatut dels treballadors. 

  

171 El termini per a la impugnació individual començarà quan hagi transcorregut el termini de caducitat de 20 dies per a l’exercici de l’acció 
pels representats dels treballadors, sense que aquests ho hagin dut a terme; o, en el cas que s’hagi presentat la demanda col·lectiva, el termi-
ni de caducitat per a la impugnació individual començarà a computar des de la fermesa de la sentència dictada en el procés col·lectiu. 
172 Presentat pel Consell de Ministres el 02.08.2013. Informe de evaluación del impacto de la reforma laboral. Madrid: Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, 2013. Consulta a 
http://www.empleo.gob.es/es/destacados/HOME/impacto_reforma_laboral/Informe_de_evalacion_del_impacto_de_la_reforma_laboral.pdf. 
173 Acord per al suport i acompanyament als processos de negociació col·lectiva en ultraactivitat. Consell de Relacions Laborals de Catalunya, 
2013. Consulta a http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/13%20-%20Consell%20Relacions%20Laborals/Documents/04%20-
%20Recursos/Noticies/Acord%20Ultraactivitat/20130618_CRL_ultraactivitatsignat.pdf. 
174 L’annex de l’Acord estableix el procediment relatiu a la regulació de mediació en els supòsits d’ultraactivitat. Segons aquest, les comissi-
ons negociadores s’adreçaran a la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals quan constatin que s’ha produït la situ-
ació de bloqueig de la negociació col·lectiva i aquesta situació es justificarà mitjançant la presentació de l’acta de la comissió negociadora. 
L’autoritat laboral, en el termini màxim de 48 hores de rebre la petició, citarà les parts per realitzar una mediació expressa del conflicte plante-
jat en la qual participaran els membres de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell. S’assenyala l’obligació de les parts d’aportar la do-
cumentació requerida pel mediador i que l’autoritat laboral citarà les parts tantes vegades com consideri convenient per aconseguir un acord 
satisfactori per als interessos de les parts afectades. Les parts, en cas d’acord, es comprometen a incloure la proposta mediadora en el text 
articulat del corresponent conveni col·lectiu i es concretarà en un acte que signaran les parts i l’autoritat laboral, en el marc de la Comissió de 
Convenis Col·lectius del Consell.  
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També en relació amb el Consell de Relacions Laborals, s’aprova el Decret d’organització i funcionament de la 
Comissió de Convenis Col·lectius,177

La norma estableix la naturalesa, les funcions, la composició i el funcionament de la Comissió de Convenis 
Col·lectius. També regula el funcionament dels òrgans que la composen: el Ple, la Comissió Tècnica de la Negoci-
ació Col·lectiva i la Comissió Executiva.   

 atès que, tal com es va comentar a la Memòria de l’any anterior, la Llei 
3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, atribueix a aquesta Comissió 
funcions decisòries per a la solució de discrepàncies per falta d’acord en els procediments d’inaplicació de les 
condicions de treball previstes al conveni col·lectiu. Aquest Decret ha estat objecte de dictamen per part del 
CTESC. 

Es detallen les funcions que corresponen a la Comissió de Convenis Col·lectius pel que fa a l’observatori de la ne-
gociació col·lectiva catalana, al suport a la millora dels continguts negocials i a les funcions consultives i 
d’assessorament. 

Pel que fa a les funcions decisòries, es regula l’objecte de la Comissió de Convenis Col·lectius, el seu àmbit 
d’actuació i s’estableix qui està legitimat per sol·licitar la seva actuació. La norma regula els dos tipus de procedi-
ment que es poden seguir per a la solució de discrepàncies, el procediment mitjançant decisió al sí de la Comissió 
Executiva de la Comissió de Convenis Col·lectius i el procediment mitjançant arbitratge. 

Dictamen 13/2013 sobre el Projecte de decret d’organització i funcionament de la Comissió de Convenis 
Col·lectius del Consell de Relacions Laborals. 

La Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya va aprovar aquest dictamen per 
delegació del Ple en la sessió extraordinària de 29 de juliol de 2013. 

El Dictamen conté dues observacions generals i quinze a l’articulat. 

El CTESC recomana que els pressupostos generals de la Generalitat prevegin una dotació pressupostària, prò-
pia i suficient, per a la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals i per al Tribunal Labo-
ral de Catalunya, per tal de garantir l’eficàcia, l’agilitat i la continuïtat en l’exercici de les seves funcions. 

Les observacions del Dictamen són bàsicament tècniques i es realitzen amb la finalitat de millorar la redacció, 
la interpretació i la concreció de la norma. 

La norma aprovada incorpora el 73,3% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen. 
El CTESC no té en compte les observacions generals per valorar la incidència del Dictamen en la norma apro-
vada. 

 

5.3. NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS I SI-
NISTRALITAT LABORAL 

Àmbit de la Unió Europea 

En l’àmbit europeu enguany destaca l’activitat normativa desenvolupada a l’entorn dels agents físics, químics, 
cancerígens, l’amiant i les radiacions ionitzants, si bé comparteix protagonisme amb la que s’adreça a sectors 
d’activitat econòmica concrets. En aquest apartat únicament es destaca aquella més rellevant.  

En primer lloc, el Parlament Europeu (PE) ha aprovat una Resolució sobre els riscos per a la salut en el lloc de fei-
na destacant els problemes de l’amiant, bé sigui per a la detecció i registre de l’amiant instal·lat; la qualificació i 
formació requerida dels empresaris, professionals i treballadors/ores; el desenvolupament de programes 

                                                                                                                                                                                                 
175 S’estableix que les persones que formen part d’aquesta comissió actuaran com a àrbitres per designació conjunta de les parts i el laude 
es dictarà per unanimitat de tots els membres. 
176 Títol III de l’Acord interprofessional de Catalunya 2011-2014. 
177 Decret 245/2013, de 5 de novembre, d’organització i funcionament de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Labo-
rals. DOGC núm. 6496, de 07.11.2013. 
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d’eliminació; els criteris per al reconeixement de les malalties relacionades amb l’amiant i el suport per a grups 
de víctimes de l’amiant i les estratègies per a la prohibició mundial de l’amiant.178

En relació amb els agents físics, la Directiva 2013/35/UE del PE i del Consell, estableix les disposicions mínimes 
de salut i seguretat relatives a l’exposició dels treballadors i treballadores als riscos derivats dels camps electro-
magnètics.

 

179

D’altra banda, l’anàlisi estadística de la sinistralitat  mostra que una de les principals causes de mortalitat relaci-
onada amb el treball és la provocada per l’exposició o contacte dels treballadors/ores amb substàncies perilloses. 
Per millorar la protecció enfront d’aquests agents, a nivell reglamentari s’han adoptat dos reglaments que modifi-
quen els annexos del Reglament 1907/2006 (REACH).

 Aquesta Directiva aclareix els efectes adversos dels camps electromagnètics sobre la salut, intro-
dueix un sistema de límits d’exposició i tot un seguit de disposicions per facilitar a les persones empresàries el 
desenvolupament de les avaluacions de riscos requerides per la llei. La Directiva també obliga els ocupadors a 
facilitar la informació i la formació necessàries, especialment la relativa als resultats de l’avaluació de riscos, les 
mesures preses de prevenció, les pràctiques de treball segures, la detecció d’efectes adversos i les circumstànci-
es en què els treballadors tenen dret a controls de salut.  

180

Amb objectius similars es va adoptar el Reglament (CE) 1272/2008, que regula la classificació, etiquetat i enva-
sat de substàncies i barreges i sobre el qual destaquen algunes modificacions normatives aprovades el 2013. La 
primera, suposa una adaptació de la Directiva 75/324/CEE de generadors d’aerosols a aquest Reglament, situa-
ció que legislativament es fa mitjançant la Directiva 2013/10/UE.

 El Reglament 1907/2006 pot proporcionar als treba-
lladors/res una protecció més gran contra les substàncies perilloses, atès que focalitza clarament la responsabili-
tat del seu ús. Concretament el Reglament REACH determina que correspon als fabricants, importadors i usuaris 
intermedis garantir que només fabriquen, comercialitzen o utilitzen substàncies que no afecten la salut humana o 
al medi ambient. Per tal de seguir aquest criteri el Reglament 348/2013 modifica l’Annex XIV del Reglament RE-
ACH per tal d’incloure nous compostos i substàncies amb propietats cancerígenes, i el Reglament 126/2013 en 
modifica l’Annex XVII substituint el terme producte pel d’article (que no s’aplica a les barreges) i, al mateix temps, 
perquè l’Annex inclogui els mateixos productes que la Directiva 76/769/CEE, s’afegeix el terme barreges.  

181 D’altra banda, les modificacions d’aplicació 
directa sobre el cos normatiu del Reglament 1272/2008 se’n deriven de l’aprovació del Reglament 487/2013 i 
del Reglament 944/2013; ambdós persegueixen la seva adaptació al progrés científic i tècnic actual, mentre que 
el Reglament 758/2013 en corregeix l’Annex VI.182 A més, s’ha aprovat la Proposta de directiva de modificació de 
diverses directives que contenen referències a la classificació de les substàncies químiques i a la legislació sobre 
etiquetats a la UE amb la voluntat d’adaptar-les a la nova legislació en aquesta matèria recollida al Reglament 
(CE) 1272/2008.183

                                                           
178 

 La nova proposta garantiria que els fabricants i els proveïdors de substàncies químiques 
haurien de proporcionar informació d’etiquetatge harmonitzat sobre classificació de perills, alertant l’usuari de la 
presència de substàncies químiques perilloses, la necessitat d’evitar l’exposició i els riscos associats. D’aquesta 
manera es permeten mesures de gestió de risc adequades per protegir la salut i seguretat (recintes específics pel 
procés, sistemes de ventilació i l’ús d’equip de protecció individual). Amb tot, cal tenir en compte el Reglament 

Resolució del PE, de 14 de març de 2013, sobre els riscos per a la salut en el lloc de treball relacionats amb l’amiant i perspectives 
d’eliminació de tot l’amiant existent (2012/2065(INI)). 
179 Directiva 2013/35/UE del PE i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre les disposicions mínimes de salut i seguretat relatives a 
l’exposició  dels treballadors als riscos derivats d’agents físics (camps electromagnètics). DOUE L 179, de 29.06.2013. 
180 Reglament (UE) 348/2013 de la Comissió de 17 d’abril, pel qual es modifica l’Annex XIV del Reglament (CE) 1907/2006 del PE i del Con-
sell, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH). DOUE L 108, de 18.04.2013.  
Reglament (UE) 126/2013 de la Comissió de 13 de febrer, pel qual es modifica l’Annex XVII del Reglament (CE) 1907/2006 del PE i del Con-
sell, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH). DOUE L 43, de 14.02.2013. 
181 Directiva 2013/10/UE de la Comissió de 19 de març de 2013 per la qual es modifica la Directiva 75/324/CEE, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels estats membres sobre els generadors aerosols, a la fi d’adaptar les seves disposicions en matèria d’etiquetatge al Re-
glament (CE) 1272/2008 del PE i del Consell, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges. DOUE L 77, de 20.03.2013. 
182 Reglament (UE) 487/2013 de la Comissió, de 8 de maig de 2013, que modifica, a efectes de la seva adaptació al progrés científic i tècnic 
el Reglament (CE) 1272/2008 del PE i del Consell sobre classificació, etiquetat i envasat de substàncies i barreges. DOUE L 419, d’ 
01.06.2013.  
Reglament (UE) 944/2013 de la Comissió, de 2 d’octubre de 2013, que modifica, a efectes de la seva adaptació al progrés científic i tècnic el 
Reglament (CE) 1272/2008 del PE i del Consell sobre classificació, etiquetat i envasat de substàncies i barreges. DOUE L 261, de 
03.10.2013.   
Reglament (UE) 758/2013 de la Comissió, de 7 d’agost de 2013, que corregeix l’annex VI del Reglament (CE) 1272/2008 del PE i del Consell 
sobre classificació, etiquetat i envasat de substàncies i barreges. DOUE L 216, de 10.08.2013. 
183 Proposta de Directiva del PE i del Consell Directiva que modifica les Directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consell, 
i la Directiva 2004/37/CE del PE i del Consell, a fi d’alinear-les amb el Reglament (CE) 1272/2008 sobre classificació, etiquetatge i envasat 
de substàncies i barreges [COM(2013)102 final — 2013/0062 (COD)] que fou objecte del Dictamen CESE. 
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(UE) 517/2013 de la Comissió, de 13 de maig de 2013, pel qual s’adapten, entre d’altres, determinats regla-
ments i decisions en l’àmbit de la lliure circulació de mercaderies.184

El mes de desembre s’aprova la Directiva 2013/59/EURATOM del Consell que, amb la fusió de cinc normatives 
prèvies, estableix mínims bàsics de protecció de la salut de treballadors/ores i del públic en general enfront de 
les radiacions ionitzants, procedents de substàncies radioactives naturals o de generadors artificials com els raigs 
X.

  

185

Pel que fa a la normativa adreçada a sectors d’activitat econòmica concrets, cal ressaltar la Directiva 
2013/30/UE del PE i del Consell sobre la seguretat de les operacions relatives a l’extracció de petroli i gas mar 
endins que determina que, abans d’obtenir la llicència de perforació, les empreses energètiques hauran de pre-
sentar informes sobre els riscos i els plans preventius per fer front a les emergències.

 Aquesta Directiva suposa un important progrés en la protecció davant la radiació en diferents àmbits, inclo-
sos els sectors mèdics, industrials, de generació d’energia i de gestió de residus radioactius. A més, la Directiva 
comunitària preveu la formació, l’educació i la informació necessàries per a la protecció front la radiació. 

186 Entre aquests informes 
convé destacar el relatiu a la descripció de la instal·lació perforadora, amb una llista dels principals perills poten-
cials i una relació de les mesures de protecció per als treballadors/ores.  D’altra banda, el Reglament 167/2013 
regula l’homologació dels vehicles agrícoles i forestals i la vigilància del mercat d’aquests vehicles.187 Amb aques-
ta homologació es fa viable la possibilitat de comercialització de la maquinària i els remolcs agrícoles en tota la 
UE, en defensa del mercat únic, si bé això passa per adaptar els processos de fabricació. Entre les mesures que 
s’han d’aplicar cal esmentar que l’article 18 estableix els requisits relatius a la seguretat laboral, mentre que 
l’article 24 observa la denegació de l’homologació si es detecta que hi ha riscos greus per a la seguretat dels tre-
balladores/ores. Per tancar aquest grup cal remarcar la Proposta de directiva relativa a la gent de mar, que també 
pretén modificar directives anteriors per tal de donar cobertura  i protecció a aquests treballadors, alhora que fi-
xen unes condicions de competència equitatives a tota la UE.188

Un altre aspecte que cal subratllar és que resta pendent l’elaboració de l’Estratègia europea de salut i seguretat 
en el treball per al període 2013-2020, que ha d’estar basada en la situació de la seguretat i salut actual recollida 
en els resultats de l’Estratègia 2007-2012. Aquesta circumstància ha estat denunciada en la Resolució del PE, de 
12 de setembre de 2013, sobre l’Estratègia europea de salut i seguretat en el treball, on es reitera la petició a la 
Comissió perquè la presenti abans de la fi del 2013.

  

189

Entre les actuacions públiques desenvolupades al llarg de l’any cal destacar que la Direcció General d’Ocupació 
de la Comissió Europea posa en marxa (principalment al llarg del segon semestre) una consulta pública sobre sa-
lut i seguretat en el treball. La consulta té com a objectiu recollir  les aportacions, les idees i les contribucions que 
facin els agents socials en base al document de treball sobre l’avaluació de l’Estratègia europea de seguretat i sa-
lut en el treball 2007-2012.

 Altrament, en aquesta Resolució el PE retreu a la Comissió 
que no s’ha presentat una Proposta de Directiva sobre els trastorns musculoesquelètics i no s’ha revistat la Direc-
tiva relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents carcinògens o 
mutàgens.  

190
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 Es pretén així identificar els reptes actuals i futurs en aquesta àrea i potenciar la 
recerca de possibles solucions. Amb aquesta voluntat el delegat de la Comissió Europea a Barcelona, el senyor 
Ferran Tarradellas, presenta la Consulta a la seu del CTESC el 24 de juliol i pren nota de les aportacions dels 
agents socials i la dels membres de la Comissió de Seguretat i Salut del Consell de Relacions Laborals.   

Reglament  517/2013 del Consell, de 13 de maig, pel qual s’adapten determinats reglaments i decisions en diferents àmbits. DOUE L 
158, de 10.06.2013. Entre les nombroses normes afectades cal destacar les modificacions sobre el Reglament 1907/2006 REACH i sobre el 
Reglament 172/2008 esmentats. També es regulen canvis en les normes relatives a les denominacions de les fibres tèxtils i a l’etiquetatge i 
marcat de la composició en fibres de productes tèxtils i a les de la producció i l’etiquetatge dels productes ecològics i de la carn de vaca.   
185 Directiva 2013/59/EURATOM del Consell de 5 de desembre de 2013 per la qual s’estableixen normes de seguretat bàsiques per a la pro-
tecció contra els riscos derivats de l’exposició a radiacions ionitzants i es deroguen les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom. DOUE L 13, de 17.01.2014. 
186 Directiva 2013/30/UE del Parlament i del Consell, de 12 de juny de 2013, sobre la seguretat de les operacions relatives al petroli i al gas 
mar endins i que modifica la Directiva 2004/35/CE DOUE L 178, de 28.06.2013. 
187 Reglament 167/2013, que regula l’homologació dels vehicles agrícoles i forestals i la vigilància del mercat d’aquests vehicles. DOUE L 60, 
de 02.03.2013. 
188 Proposta de Directiva del PE i del Consell relativa a la gent de mar, per la qual es modifiquen les Directives 2008/94/CE, 2009/38/CE, 
2002/14/CE, 98/59/CE i 2001/23/CE [COM(2013) 798 final 2013/0390 (COD)] En general les directives de la UE en matèria de dret laboral 
són aplicables a tots els sectors d’activitat i a totes les categories de treballadors, si bé s’ha observat que els treballadors de la mar en ocasi-
ons són exclosos de l’aplicació en alguns països, donant com a resultat un tracte diferent en funció del país. Aquesta situació actual no garan-
teix unes condicions equitatives en el mercat europeu, ja que algunes empreses estan exemptes de determinades obligacions, especialment 
en termes d’informació i consulta, que són obligatòries per a altres empreses competidores d’altres estats membres.  
189 Resolució del PE, de 12 de setembre de 2013, sobre la estratègia europea de salut i seguretat en el treball (2013/2685(RSP). 
190 L’Avaluació de l’Estratègia Europea de Seguretat i Salut en el Treball 2007-2012 (SWD (2013) 202 final, 31.05.2013). 
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Altrament, en l’àmbit europeu s’impulsen bianualment campanyes com eines difusores i promotores de la segure-
tat i la salut en el treball. En aquest context convé remarcar que a la fi del 2013 conclou la campanya europea 
Treballant junts per a la prevenció de riscos, que propulsa l’Agencia Europea per a la Seguretat i la Salut en el 
Treball (EU-OSHA) desenvolupada entre 2012 i 2013. Aquesta campanya es focalitza principalment en la partici-
pació dels treballadors com un element important en la gestió i la seguretat a les feines. En cedeix pas a la nova 
campanya que es desenvoluparà els anys 2014-2015 sota el lema La gestió de l’estrès i dels riscos psicosocials 
en el treball.  

Entre les iniciatives públiques preventives adreçades a col·lectius o sectors específics cal destacar que el mes de 
juny s’ha iniciat el projecte pilot del PE sobre la seguretat i la salut en els treballadors grans. El projecte té com a 
objectiu avaluar els requisits previs (polítiques, programes, accions, guies, etc) per al posterior desenvolupament 
de les estratègies de seguretat i salut en el treball per als treballadors/ores més grans, sota el lema Treball més 
segur i saludable a qualsevol edat –seguretat i salut en el treball en el marc de l’envelliment de la població activa. 
Endemés, amb la intenció de donar publicitat als conceptes bàsics de seguretat i salut en el treball l’EU-OSHA 
participa des de fa una dècada en la producció de les pel·lícules NAPO com una eina de difusió del missatge de la 
seguretat i salut en el treball de forma fàcil  en 25 estats membres, pel·lícules ja disponibles ja en 18 llengües. 
Enguany s’ha difós un nou capítol de personatge d’animació NAPO i en aquesta ocasió s’ha adreçat a alumnes i 
professors de primària, “Napo per a professors”.191

Finalment, en el marc de la divulgació científica, l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-
OSHA) ha publicat diversos informes en aquesta matèria per tal d’afrontar millor el coneixement dels riscos ja co-
neguts en els llocs de treball i també d’investigar aquells que són nous o emergents produïts com a conseqüència 
dels canvis socials, econòmics i tecnològics. L’atenció se centra en quatre blocs: els nous riscos i tendències en la 
seguretat i salut de les dones; la seguretat i salut en sectors emergents (energia eòlica i noves tecnologies); les 
pràctiques, les cultures i les prioritats en seguretat i salut ocupacional de diversos països i la seguretat i salut i 
l’educació. 

 En darrer lloc una altra iniciativa és la dirigida al sector de la 
fusta, dins del Programa “menys pols” que s’ha de desenvolupar en el període 2012-2013 i que té per objecte fa-
cilitar traduccions addicionals e impulsar la difusió d’informació sobre la prevenció contra la pols de fusta en el 
lloc de feina.  

Àmbit estatal 

Enguany es pot dividir la normativa aprovada a nivell estatal en quatre grups, interrelacionats entre ells. En primer 
lloc cal esmentar la normativa adreçada a sectors específics d’activitat econòmica; en segon lloc, la que afecta a 
col·lectius específics; en tercer lloc, la relacionada amb els accidents de treball i, finalment, la legislació aplicable 
a les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social (SS). 

En el primer bloc cal fer referència al Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, que aprova la instrucció tècnica com-
plementària del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció. L’objectiu d’aquesta instrucció és definir les regles 
de seguretat aplicables als ascensors per protegir les persones contra els diferents riscos d’accidents que pu-
guessin produir-se com a conseqüència del funcionament i del manteniment d’aquests aparells.192 Un altre 
col·lectiu focus de l’activitat legislativa del 2013 és el dels fabricants de productes fertilitzants. El Reial decret 
506/2013, de 28  de juny, sobre productes fertilitzants193 estableix, d’acord amb el Reglament (CE) 1907/2006 
(REACH), l’obligació de facilitar al distribuïdor, per al seu lliurament a l’usuari final, d’una fitxa de dades de segu-
retat elaborada conforme al model establert a l’Annex II de l’esmentat reglament comunitari que, a més, ha de 
mantenir-se actualitzada. L’objectiu d’aquesta fitxa de dades de seguretat és poder avaluar i prevenir els riscos 
potencials, tant per a les persones que manipulen aquests productes com per als mitjans o instruments 
d’aplicació del producte fertilitzant.194

                                                           
191 Actualment hi ha 17 pel·lícules de la sèrie NAPO; la recentment estrenada l'estiu de 2013 en català tracta sobre relliscades i caigudes. Les 
altres pel·lícules de NAPO tracten qüestions tan variades com el soroll, el trastorns musculoesquelètics, la senyalització de seguretat o el man-
teniment, o sobre sectors específics com la construcció o la neteja. 

 Altrament, amb relació al sector de les piscines cal esmentar l’aprovació 
del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les pisci-
nes i que afecta de forma directa els treballadors d’aquestes instal·lacions. Amb tot, l’objectiu genèric és establir 
els criteris bàsics tècnics i sanitaris de qualitat de l’aigua i de l’aire de les piscines amb la finalitat de protegir la 
salut de les persones usuàries de possibles riscos físics, químics o microbiològics derivats del seu ús, si bé es pot 
fer extensiva a les persones que hi treballen.  

192 Reial decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s’aprova la instrucció tècnica complementària AEM 1 “ascensors” del Reglament d’aparells 
d’elevació i manutenció aprovat pel Real decret 2291/1985, de 8 de novembre. BOE núm. 46, de 22.02.2013.  
193 Reial decret 506/2013, de 28  de juny, sobre productes fertilitzants. BOE núm. 164, de 10.07.2013. 
194 BOE núm. 164, de 10.07.2013.  
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En el segon grup, relatiu a la normativa aprovada per a col·lectius específics, en destaca la que s’adreça als treba-
lladors/ores  autònoms. En primer lloc, subratllar que s’ha ajornat un any més l’aplicació de la normativa que 
obligava aquests treballadors a cotitzar per a la cobertura de les contingències professionals i cessament 
d’activitat. Val a dir que l’obligatorietat estava recollida en la Llei 27/2011 sobre actualització, adequació i mo-
dernització del sistema de Seguretat Social que pretenia aplicar-se a les persones afiliades al RETA amb altes a 
partir de l’1 de gener del 2013; amb tot es va produir una primera pròrroga que mantenia la cobertura amb caràc-
ter opcional fins l’1 de gener del 2014, data en què ja s’aplicaria obligatòriament. La segona pròrroga, tal i com 
s’estableix a la disposició final 27 de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014, allarga el termi-
ni opcional d’aplicació fins a l’1 de gener de 2015.195

D’especial rellevància són les modificacions en matèria preventiva establertes a la Llei 14/2013, de 27 de se-
tembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. Mitjançant aquesta Llei es modifica l’article 30.5 
de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, en tant que s’amplien els supòsits en els quals les pimes po-
den assumir directament la prevenció dels riscos laborals, en el cas d’empresaris amb un únic centre de treball i 
fins a 25 treballadors/ores.

 D’altra banda, cal fer una referència a les modificacions so-
bre l’ordenació del temps de treball per als treballadors autònoms que realitzen activitats mòbils de transport per 
carretera segons es regula al Reial decret 128/2013, de 22 de febrer. En ell s’estableix que la durada mitjana de 
temps de treball setmanal no pot sobrepassar les 48 hores, encara que es podrà perllongar fins a les 60 hores 
sempre que la durada mitjana no superi les 48 a la setmana en un període de 4 mesos naturals. Tanmateix, el 
conductor autònom que efectiu treball nocturn no podrà realitzar una jornada diària que excedeixi de 10 en cada 
període de 24 hores consecutives.  

196 A més, s’introdueix una disposició addicional dissetena que preveu 
l’assessorament tècnic a les empreses de fins a 25 treballadors/ores orientada a les activitats preventives, im-
pulsant el compliment efectiu de les obligacions preventives de forma simplificada. Aquest assessorament es rea-
litzarà pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball.197

D’altra banda, amb l’objectiu de millorar les actuacions en favor de la salut i la seguretat de les persones treba-
lladores a l’Administració pública a la fi del 2013 s’aprova la Resolució de 15 de novembre de 2013 que actualit-
za i disposa la publicació del sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals en l’Administració general de 
l’Estat. Aquesta Resolució té la finalitat de continuar i promoure la implantació del sistema de gestió en 
l’Administració general de l’Estat i, per això, cal adaptar el seu contingut a les modificacions normatives realitza-
des des de la seva aprovació el 2004.

 Altra-
ment, la Llei d’emprenedors preveu la modificació de la Llei 42/1997, ordenadora de la Inspecció de Treball i Se-
guretat Social en tant que determina que l’autoritat central posarà a disposició de les empreses, d’ofici i sense 
necessitat de sol·licitud d’alta, un Llibre de visites electrònic per a cadascun dels centres de treball.  

198

Un altre col·lectiu que enguany han estat objecte de regulació específica és el del Cos de la Guàrdia Civil. Al marge 
d’altres qüestions que afecten el règim de personal, el  Reial decret 961/2013 estableix algunes mesures en ma-
tèria de seguretat i salut per a les dones ocupades en aquest cos.

  

199 Així, tal i com es regula a l’article 31 la inten-
ció és facilitar mesures de protecció de les dones guàrdies civils durant els períodes d’embaràs i de lactància per 
fill menor de 12 mesos, en aquelles situacions en què es comprometi la seguritat i la salut d’ambdós a criteri dels 
serveis mèdics i de prevenció de riscos laborals de la Guàrdia Civil. Tot i aquesta millora, les normes bàsiques so-
bre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors/ores de la Guàrdia Civil encara no s’apliquen en la seva 
plenitud. Així ho ha determinat la Comissió Europea que ha decidit portar a Espanya davant del Tribunal de Justí-
cia de la UE.200

                                                           
195 

 

Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014. BOE núm. 309, de 26.12.2013.  
196 Segons la regulació anterior, el petit empresari únicament podia assumir personalment les funcions de protecció i prevenció de riscos la-
borals si ocupava fins a deu treballadors, desenvolupava de forma habitual la seva activitat en el centre de treball i tenia la capacitat necessà-
ria per fer-ho. Però, després de l’actual reforma, aquesta possibilitat d’autoorganització de l’activitat preventiva es reconeix també a l’empresa 
que, complint els mateixos requisits, disposi de fins a vint-i-cinc treballadors, sempre que tingui només un centre de treball. Llei 14/2013, de 
27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. BOE núm. 233, de 28.09.2013. 
197 Aquesta disposició addicional és objecte del Dictamen 19/2013 del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, tal com s’explicarà 
més endavant.  
198 Resolució de 15 de novembre de 2013, de la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual s’actualitza i  disposa la publica-
ció del Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals en l’Administració General de l’Estat. BOE núm. 294, de 09.12.2013.  
199 Reial decret 961/2013, de 5 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de provisió de destinació del personal del Cos de la Guàrdia 
Civil, aprovat pel Reial Decret 1250/2001, de 19 de novembre. BOE núm. 309, de 26.12.2013. 
200 La Comissió Europea argumenta que hi ha una violació de l’article 7 de la Directiva 89/391/CEE, que obliga els ocupadors a proporcionar 
el personal i els equips necessaris per garantir que les accions de prevenció i de protecció, com ara les avaluacions de riscos, es poden dur a 
terme. Les autoritats espanyoles admeten que en alguns llocs de treball de la Guàrdia Civil, les avaluacions de riscos obligatòries no es van 
dur a terme per manca de personal qualificat. Nota de premsa de la Comissió Europea de 17.08.2013: Salud y seguridad: la Comisión lleva a 
España ante el Tribunal por no proteger a la Guardia Civil. 
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Finalment, es constata el mandat a les administracions públiques recollit al Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la 
seva inclusió social. En ell es determina que les administracions públiques competents promouran plans de pre-
venció de deficiències i d’intensificació de discapacitats, plans en els quals s’ha de concedir especial importància 
a la seguretat i salut en el treball, entre d’altres serveis relacionats. 

Entre la normativa relacionada amb els accidents de treball (AT), constitutiva del tercer grup d’aquest apartat, 
destaquen dues ordres: l’Ordre ESS/66/2013 per la qual s’actualitzen les quanties de les indemnitzacions per le-
sions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu i no invalidants i l’Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per 
la qual s’estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants en el 
sector sanitari i hospitalari.201

En el quart bloc, en relació amb les funcions i les activitats de les mútues d’accidents de treball i malalties pro-
fessionals (AT i MP), l’Ordre ESS/56/2013, estableix l’aplicació del coeficient general de cotització a la SS del 
0,05 sobre les quotes íntegres ingressades per les mútues d’AT i MP en la gestió de la prestació econòmica per IT 
derivada de contingències comunes dels treballadors/ores per compte aliè al servei de les empreses associades. 
Aquest coeficient pot elevar-se fins al 0,555 per a aquelles mútues que acreditin la insuficiència financera  del 
coeficient general com a conseqüència  de circumstàncies estructurals. Més tard, per definir el requisit 
d’insuficiència financera del coeficient s’aprova la Resolució de 23 de juliol. A més, s’ha d’esmentar la Resolució 
de 13 de maig de 2013 per la qual s’estableix el Pla general d’activitats preventives de la SS per a la planificació 
de les activitats de les mútues d’AT i MP per a l’any 2013, si bé a l’apartat següent se’n farà més referència.

  

202

D’altra banda, el desembre de 2012 va finalitzar la vigència de l’Estratègia espanyola de seguretat i salut 2007-
2012. Per a l’elaboració d’una nova Estratègia fixada per als anys 2014-2020 s’ha creat un grup de treball en el 
si de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, constituït el mes de maig 2013, que treballa en 
l’elaboració d’una proposta d’Estratègia en base al diagnòstic de la situació de la prevenció dels riscos laborals a 
l’àmbit estatal. La nova Estratègia estarà en consonància amb les línies i objectius fixats en l’Estratègia comunità-
ria que es consensua a la UE i on el Govern hi participa mitjançant la interlocució de l’INSHT. A més, l’INSHT amb 
l’objectiu de contribuir en l’elaboració de la nova Estratègia ha publicat a l’abril del 2013 el Balanç final de 
l’Estratègia espanyola de seguretat i salut 2007-2012.

 

203

Pel que fa a les iniciatives públiques estatals de caire més divulgatiu, cal destacar la publicació de la Guia tècnica 
per a l’avaluació i la prevenció dels riscos relacionats amb els agents químics presents en els llocs de feina. Es 
tracta de l’actualització de la guia que proporciona els criteris i les recomanacions per tal de facilitar als empresa-
ris i als responsables de prevenció la interpretació del Reial decret 374/2001, sobre protecció de la salut i segu-
retat dels treballadors enfront els riscos relacionats amb els agents químics, posant l’accent especialment en 
l’avaluació dels riscos i en els mesures preventives aplicables.   

 

Àmbit autonòmic 

En l’àmbit autonòmic enguany cal destacar l’activitat legislativa centrada en tres focus d’atenció: la relacionada 
amb els treballadors/ores públics i l’Administració pública, la que desenvolupa el nivell de protecció front els 
agents químics i la relativa a l’activitat que cal desenvolupar per a les mútues d’accident de treball i malalties pro-
fessionals a Catalunya.  

En el primer grup cal mencionar les millores de les prestacions econòmiques d’incapacitat temporal regulades al 
Decret llei 2/2013, que modifica la Llei 5/2012. El Decret llei estableix que, per al personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat, la prestació reconeguda per l’SS és complementària, des del primer dia, fins al 
                                                           
201 Ordre ESS/66/2013 per la qual s’actualitzen les quanties de les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu 
i no invalidants. BOE núm. 26, de 30.01.2013. Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s’estableixen disposicions per a la preven-
ció de lesions causades per instruments tallants i punxants en el sector sanitari i hospitalari. BOE núm. 182, de 31.07.2013. 
202 Ordre ESS/56/2013, de 28 de gener, per la que es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per 
cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional contingudes a la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2013. BOE núm. 25, de 29.01.2013. 
Resolució de 23 de juliol de 2013, de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, per la qual s’estableixen els termes per a 
l’aplicació a les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguridad Social del coeficient del 0,055 al qual es refereix 
l’article 24.1 de l’Ordre ESS/56/2013, de 28 de gener, per a la gestió de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contin-
gències comunes dels treballadors de les empreses associades. BOE núm. 189, de 08.08.2013. 
Resolució de 13 de maig de 2013, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social, per la qual s’estableix el Pla general d’activitats preventives 
de la Seguretat Social, a aplicar per les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en la planificació de les 
seves activitats per a l’any 2013. BOE núm. 122, de 22.05.2013. 
203 Balanç final de l’Estratègia espanyola de seguretat i salut 2007-2012. 
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100% de les retribucions fixes periòdiques que es percebien el mes anterior en les situacions d’incapacitat tem-
poral que comportin hospitalització o intervenció quirúrgica, així com les derivades de processos oncològics.204 
També en relació amb les incapacitats laborals s’ha d’esmentar la Resolució mitjançant la qual es dóna publicitat 
a la pròrroga per a l'any 2013 del conveni de col·laboració subscrit entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social i 
l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries, per al desenvolupament de l'activitat d'avaluació i supervisió 
d'incapacitats laborals.205 Altrament, l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques compartirà la prestació d’aquestes 
funcions amb les d’assessorament i informes, encarregades per la Direcció General de la Mutualitat General de 
Funcionaris Civils de l'Estat i prorrogades per al 2013, tal i com es dóna publicitat en la Resolució SLT/281/2013, 
de 12 de febrer.206

En relació amb l’aplicació i l’ús de determinats agents químics, mitjançant una Ordre es regula la formació de les 
persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris.

 

207

Pel que fa a les activitats que cal que desenvolupin les mútues, darrer bloc legislatiu autonòmic, el mes de març 
es publica la Resolució EMO/382/2013, de 26 de febrer, 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 Catalu-
nya durant l’any 2013.

 Aquesta normativa 
és producte de la Directiva 2009/128/CE, de 21 d’octubre, per la qual s’estableix el marc de l’actuació comunità-
ria per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides i que conté les disposicions bàsiques relatives a la racionalit-
zació del seu ús per tal de reduir els riscos i efectes que aquest ús pot comportar sobre la salut humana i el medi 
ambient. La seva transposició a l’ordenament intern, efectuada mitjançant el Reial decret 1311/2012, de 14 de 
setembre, comporta la necessitat de modificar la normativa vigent a Catalunya per tal d’adequar els nivells de ca-
pacitació de les persones que porten a terme activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris, 
el contingut dels cursos per assolir aquesta capacitació i els requisits per a l’obtenció dels carnets d’aplicadors i 
manipuladors de productes fitosanitaris.  

208 La Resolució, que té per objecte aprovar les activitats preventives que cal desenvolupar 
en el territori de Catalunya durant l’any 2013, en defineix les activitats preventives, la tipologia dels programes, 
alhora que preveu la presentació d’un pla d’activitats i d’una memòria i informació sobre els resultats d’execució 
de l’esmentat pla (seguiment, control i valoració dels resultats) per part de les mútues, i determina el finançament 
de les activitats. Val a dir que amb posterioritat es publica la Resolució de 13 de maig de 2013, de la Secretaria 
d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'estableix el Pla general d'activitats preventives de la Seguretat Social, 
que han d'aplicar les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en la planifica-
ció de les seves activitats per a l'any 2013. Aquesta Resolució estatal podria envair les competències autonòmi-
ques i, per aquest motiu, el Govern de la Generalitat sol·licita el seu estudi al Consell de Garanties Estatutàries de 
Catalunya, el qual aprova el Dictamen 8/2013 sobre aquesta qüestió. El Dictamen 8/2013, de 8 d’agost, deter-
mina que de la Resolució estatal es desprèn que l’Estat, a diferència de les resolucions precedents dictades en 
aquest mateix àmbit d’actuació, exerceix amb plenitud una competència executiva sense tenir present la compe-
tència pròpia que té atribuïda la Generalitat en aquesta matèria.209

En la línia de les iniciatives públiques, convé esmentar que l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2009-
2012 ha estat prorrogada a l’any 2013. Amb tot, l’elaboració duna nova estratègia està prevista dins els pressu-

 El Consell dictamina que l’apartat novè de la 
Resolució de 13 de maig de 2013, pel qual s’estableix el Pla d’activitats, vulnera la competència de la Generalitat 
establerta a l’art. 165.1.d EAC i no troba empara en l’art. 149.1.17 CE perquè, sent la seguretat social una matè-
ria en la qual l’Estat i la Generalitat tenen competències compartides, és a la Generalitat i no a l’Estat a qui cor-
respon exercir-hi la funció executiva, sense que la previsió de mecanismes de cooperació o col·laboració pugui 
desplaçar l’exercici de les competències reconegudes pel bloc de constitucionalitat.  

                                                           
204 Decret llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al 
servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. DOGC núm. 6340, de 21.03.2013. 
205 La Resolució SLT/2854/2012, de 4 de desembre, mitjançant la qual es dóna publicitat a la pròrroga per a l'any 2013 del conveni de 
col·laboració subscrit entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social i l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques i Sanitàries, per al desenvolupa-
ment de l'activitat d'avaluació i supervisió d'incapacitats laborals. DOGC núm. 6280, de 24.12.2012. 
206 Resolució SLT/281/2013, de 12 de febrer, que dóna publicitat a l'acord de pròrroga per a l'any 2013 del Conveni de col·laboració pel qual 
es formalitza l'encàrrec de gestió de la Direcció General de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat a l'Institut Català d'Avaluaci-
ons Mèdiques i Sanitàries per a la prestació de funcions d'assessorament i informe. DOGC núm. 6320, de 21.02.2013. 
207 Ordre AAM/152/2013, de 28 de juny, per la qual es modifica l’Ordre ARP/455/2006, de 22 de setembre, per la qual es regula la formació 
de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris. DOGC núm. 6413, de 09.07.2013. 
208 Resolució EMO/382/2013, de 26 de febrer, 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 2013. DOGC núm. 6327, de 04.03.2013.   
209 Dictamen 8/2013, de 8 d'agost, sobre la Resolució de 13 de maig de 2013, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual 
s'estableix el Pla general d'activitats preventives de la Seguretat Social, que han d'aplicar les mútues d'accidents de treball i malalties profes-
sionals de la Seguretat Social en la planificació de les seves activitats per a l'any 2013. DOGC núm. 6475, de 08.10.2013. 
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postos de la Generalitat 2014, on s’estableix com objectiu estratègic l’elaboració de l’Estratègia 2014-2020 dins 
del Consell de Relacions Laborals.210

Per a la promoció de la seguretat i salut en el seu caràcter més divulgatiu, enguany s’han aprovat dues ordres. 
L’Ordre EMO/129/2013, de 17 juny de 2013, per la qual s’aproven les bases reguladores dels premis als millors 
cartells de prevenció de riscos laborals amb el títol "La prevenció, un valor segur", i es fa pública la convocatòria 
per a l’any 2013.

 

211

Finalment, a nivell autonòmic convé esmentar que l’acció del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya per 
qüestions de seguretat i salut laboral s’amplia amb el 

 I l’Ordre EMO/130/2013, de 17 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 
premis de fotografia jove "FotoTreball" sobre prevenció de riscos laborals i es fa pública la convocatòria per a l’any 
2013. A més, convé destacar altres activitats promocionals com la conferència “Lideratge de la direcció en pre-
venció de riscos laborals” en el marc de la col·laboració entre Universitat i Departament, la jornada "Novetats 
normatives en matèria de prevenció de riscos laborals" i la celebració del Dia mundial de la Seguretat i la Salut a 
la Feina 2013 sota el lema "Tenim recanvis de tot, però no de les persones". En aquest context, agents socials i 
econòmics i Administració pretenen sensibilitzar la societat sobre la importància de la cultura de la prevenció en 
l'àmbit dels accidents laborals; divulgar consells bàsics entre els treballadors per fer front a determinats riscos i 
fer una crida a tots els agents implicats en el desenvolupament i la implementació de polítiques laborals a treba-
llar conjuntament amb l'objectiu de reduir els accidents laborals. 

Dictamen 19/2013, de 16 de desembre, sol·licitat pel Go-
vern de la Generalitat, sobre l’article 39.dos de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i 
la seva internacionalització.212 En l’article 39.2 la Llei afegeix una nova disposició addicional dissetena a la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, per tal de garantir l’assessorament tècnic a les em-
preses de fins a 25 treballadors. Amb aquest objectiu el text atribueix conjuntament a dos òrgans estatals, el Mi-
nisteri d’Ocupació i Seguretat Social i a l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (en endavant, INS-
HT), la prestació d’aquest assessorament tècnic específic en matèria de seguretat i salut en el treball.213

 

 En la 
conclusió del Dictamen s’estableix que l’esmentat article 39.dos de la Llei 14/2013 vulnera les competències 
executives de la Generalitat que estableix l’article 170.1.g EAC i no troba empara en l’article 149.1.7 CE.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
210 Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 (projecte) (pàg. 732). 
211 Ordre EMO/129/2013, de 17 juny de 2013, per la qual s’aproven les bases reguladores dels premis als millors cartells de prevenció de 
riscos laborals amb el títol "La prevenció, un valor segur", i es fa pública la convocatòria per a l’any 2013. DOGC núm. 6404, de 26.06.2013. 
212 Dictamen 19/2013, de 16 de desembre, sobre l’article 39.2 de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva 
internacionalització, pel qual s’afegeix una nova disposició addicional dissetena a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals.  
213 Els preceptes, segons declara el darrer incís de la disposició final novena de la Llei 14/2013, relativa al títol competencial, en la mesura 
que constitueix una modificació d’una altra norma vigent, que és la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, es con-
sideren dictats a l’empara del títol competencial que figuri en les normes objecte de modificació. Per tant, d’acord amb la disposició addicional 
tercera d’aquesta última Llei, el de l’article 149.1.7 CE, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva sobre «legislació laboral». 
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