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1. ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL 

El creixement del nombre de persones ocupades l’any 2016 (+3,5%) ha consolidat els de 2014 i 2015 

(+2,1% i +1,5%, respectivament). Aquest increment s’ha produït en un context de dinamisme econòmic, 

on el PIB català ha crescut el 3,5% en termes reals durant l’any 2016, la productivitat aparent del treball 

s’ha incrementat el 0,5% en termes reals, mentre que els costos laborals unitaris han disminuït el 0,8%.1 

La població activa i la població en edat de treballar s’han mantingut estables després d’uns anys de 

retrocés. En canvi, la població desocupada s’ha reduït un 15,6% i s’ha situat per sota de les 600.000 

persones. 

GRÀFIC III.1.G1  Població en edat de treballar (16-64 anys), variació interanual segons relació amb l’activitat. Ca-

talunya, 2008-2016 

 
Unitats: percentatges. 

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

La taxa d’activitat s’ha mantingut en valors elevats fruit de l’evolució gairebé paral·lela entre la població 

activa i la població en edat de treballar i s’ha situat en el 78,8% (0,1pp menys que l’any 2015). En canvi, 

la taxa d’ocupació ha augmentat durant el 2016 i ha assolit el 66,4% (2,2pp més que l’any 2015, però 

encara 4,9pp per sota que la de l’any 2008), arribant al 67,3% durant el tercer trimestre. La taxa d’atur 

també s’ha situat en el seu mínim al tercer trimestre amb el 14,7%, amb una mitjana anual del 15,8% 

(2,9pp menys que l’any 2015, però encara 6,9pp més alta que la del 2008). 

1.1. POBLACIÓ EN EDAT DE TREBALLAR2 

La població en edat de treballar s’ha mantingut invariable l’any 2016 després de 6 anys minvant. Així, la 

població de 16 a 64 anys es manté en poc més de 4.750.000 persones, 230.000 menys que el 2009 

(5,0% menys), quan hi havia prop de 5 milions de persones en edat de treballar. Així, el pes dels individus 

en edat de treballar sobre el total de la població s’ha situat en el 64,8%, 0,2pp menys que l’any 2015. 

                                                      
1 Per a una anàlisi detallada de la conjuntura macroeconòmica, vegeu el capítol I d’aquesta Memòria. 
2 Vegeu el capítol V d’aquesta Memòria per a una anàlisi més detallada de l’evolució de la població a Catalunya. 
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Aquest percentatge ha disminuït de forma clara des de l’any 2007, quan se situava en el 68,4% fruit de 

l’envelliment de la població i la migració de les cohorts joves. 

Tot i que la població en edat de treballar no ha variat, si que ho han fet els diferents col·lectius que la 

componen. Així, s’ha reduït la població de 25 a 34 anys3 (-3,7%), mentre que ha augmentat la de 16 a 

24 anys (+1,5%) i la de 55 a 64 anys (+2,2%). També creix la població de nacionalitat estrangera (+2,3%) 

gracies a l’augment de la població de 35 a 54 anys d’aquest grup. L’increment de la població de nacio-

nalitat estrangera trenca amb el patró que ha dominat la crisi de major pèrdua de població jove, de 

nacionalitat estrangera i masculina. 

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

2015-2016 

  
2016 Var. 2015-2016 (%) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 

16-24 308 324 536 96 632 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 

25-34 442 423 660 205 864 -3,3 -4,0 -4,4 -1,4 -3,7 

35-54 1.178 1.197 2.017 358 2.375 0,5 0,0 -0,7 6,0 0,3 

55-64 457 429 838 48 886 2,2 2,1 2,7 -6,3 2,2 

Total 2.385 2.373 4.051 707 4.758 0,2 -0,2 -0,3 2,3 0,0 

Unitats: milers de persones i percentatges. 

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

1.2. POBLACIÓ ACTIVA 

La població activa també s’ha mantingut invariable l’any 2016 en poc més de 3.750.000 persones, vora 

150.000 menys que l’any 2008 (4,0% menys). Així, la taxa d’activitat ha disminuït 0,1pp fins al 78,8%. 

La població en edat de treballar i la població activa no varien l’any 2016 després d’uns anys de retro-

cessos. 

En l’anàlisi per col·lectius destaca el descens de la població activa jove (menors de 35 anys) i l’increment 

de la població activa de més edat (55 a 64 anys), en un fenomen que ha estat una constant al llarg de 

la crisi econòmica. També ha estat recurrent en els darrers anys la pèrdua de població activa de nacio-

nalitat estrangera, que el 2016 canvia la tendència i augmenta (+1,5%) per primer cop des de l’any 2009. 

També augmenta la població activa femenina, però la masculina retrocedeix (+1,0% i -0,9%, respectiva-

ment). Així, la població activa masculina acumula 8 anys consecutius retrocedint (des de l’any 2008), 

mentre que la femenina trenca un seguit de 4 anys de retrocés. 

TAULA III.1.T2  Població activa (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2015-2016 

  
2016 Var. 2015-2016 (%) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 

16-24 126 138 215 49 264 -4,0 -2,2 -3,2 -2,3 -3,1 

25-34 379 400 610 169 779 -4,8 -3,7 -5,0 -1,6 -4,2 

35-54 1.017 1.125 1.838 305 2.142 2,4 -0,6 0,0 5,9 0,8 

55-64 263 303 536 30 566 7,3 2,1 5,7 -13,6 4,5 

Total 1.785 1.966 3.199 552 3.751 1,0 -0,9 -0,3 1,5 0,0 

  Taxa (%) Var. 2015-2016 (pp) 

                                                      
3 Pèrdua concentrada entre la població de nacionalitat espanyola, amb un descens del 4,4%. 
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Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 

16-24 41,0 42,5 40,1 51,3 41,8 -2,4 -1,6 -2,0 -1,9 -2,0 

25-34 85,9 94,5 92,5 82,3 90,1 -1,3 0,3 -0,6 -0,2 -0,5 

35-54 86,4 94,0 91,1 85,2 90,2 1,5 -0,5 0,6 -0,1 0,5 

55-64 57,5 70,6 63,9 61,7 63,8 2,7 0,0 1,8 -5,2 1,4 

Total 74,9 82,8 79,0 78,2 78,8 0,5 -0,7 0,0 -0,6 -0,1 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 

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

Les variacions de la població en edat de treballar i de la població activa són similars per a tots els grups, 

el que explica que les taxes d’activitat, en general, hagin variat poc. Les dues excepcions més notòries a 

això últim són la població de 16 a 24 anys, on la taxa d’activitat ha retrocedit 2,0pp fins al 41,8%, i la 

població de 55 a 64 anys, on ha augmentat 1,4pp per situar-se en un 63,8%. Això fa que la taxa d’activitat 

de la població de 16 a 24 anys se situï 15,5pp per sota de la que existia l’any 2007, mentre que la de la 

població de 55 a 64 anys ho fa 9,2pp per sobre. Aquesta tendència mostra el progressiu retard de l’en-

trada i la sortida del mercat de treball.4 

1.3. POBLACIÓ OCUPADA 

La població ocupada s’ha incrementat el 3,5% durant l’any 2016 (el més gran des de l’inici de la crisi) 

amb 107.000 persones ocupades més que el 2015. Això fa que la població ocupada se situï en gairebé 

3.160.000 persones el 2016, un nivell lleugerament inferior al de l’any 2011, però lluny encara de les 

3.560.000 persones ocupades a Catalunya l’any 20085 (400.000 persones ocupades menys o el que és 

el mateix: un 11,2% menys). Pel que fa a la taxa d’ocupació, aquesta se situa en el 66,4% al conjunt de 

l’any, 2,2pp més que el 2015, però encara 6,0pp per sota de la taxa d’ocupació de l’any 2007.6 

El creixement de la població ocupada és el més gran dels darrers tres anys de creixement consecutius. 

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

fluxos de l’EPA a Catalunya a través de l’Observatori del Treball i Model Productiu. Si s’estudien els fluxos 

de l’EPA7 per a la població ocupada, s’observa que el percentatge de població que transita d’un lloc de 

treball a l’atur entre un trimestre i l’altre (2,5% de mitjana l’any 2016) és el més baix des de l’any 2007 

(2,0%). Així mateix, el percentatge de població que es manté ocupat d’un trimestre a l’altre és el més alt 

de la sèrie 2006-2016 (95,7%).8 

Si les dades s’estudien per col·lectius, s’observa us increment generalitzat de la població ocupada, amb 

l’excepció del col·lectiu de 25 a 34 anys (-1,7%), especialment entre les dones d’aquesta franja d’edat i 

les persones de nacionalitat espanyola. En canvi, augmenta de forma considerable la població ocupada 

de 16 a 24 anys (+10,4%) i de 55 a 64 anys (+9,2%). També és notable l’augment de la població de 

nacionalitat estrangera (+9,3%), especialment a la franja de 35 a 54 anys. Per sexes, l’increment de la 

població ocupada femenina (+4,1) és més gran que la masculina (+3,0%), a diferència de l’any 2015. 

                                                      
4 En aquest sentit, convé destacar que des de l’any 2007, la taxa d’activitat femenina ha augmentat 6,5pp enfront d’un descens de 3,3pp en 

la masculina, mentre que, per nacionalitats, entre la població amb nacionalitat espanyola ha crescut 1,8pp i entre la població amb nacionalitat 

estrangera ha disminuït 0,6pp. 
5 L’any 2008 és quan s’assoleix el màxim de persones ocupades a Catalunya. 
6 L’any 2007 és quan s’assoleix la major taxa d’ocupació a Catalunya. 
7 Els fluxos de l’EPA analitzen el trànsit entre les diferents situacions de relació amb el mercat de treball de l’individu (ocupat, aturat i inactiu). 

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

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

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

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

que, en mitjana anual, transita d’un estat a un altre entre dos trimestres d’aquell any. 
8 Vegeu l’annex. 
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Destaca el creixement de l’ocupació entre la població de nacionalitat estrangera, un dels col·lectius més 

afectats pe la crisi. 

Des de l’inici de la crisi, l’evolució de la població ocupada havia estat sempre més negativa entre la 

població jove, de nacionalitat estrangera i masculina. Així doncs, l’any 2016 s’observa un canvi de patró 

significatiu en l’ocupació segons nacionalitat, al mateix temps que es torna a la dinàmica de gènere dels 

darrers anys. 

TAULA III.1.T3  Població ocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2015-2016 

  
2016 Var. 2015-2016 (%) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 

16-24 85 89 145 28 174 7,0 13,9 8,9 18,8 10,4 

25-34 317 333 520 129 649 -2,6 -0,9 -3,3 5,0 -1,7 

35-54 861 996 1.630 227 1.857 4,9 2,3 2,4 11,7 3,5 

55-64 219 260 457 23 480 11,0 7,7 9,6 1,5 9,2 

Total 1.482 1.677 2.752 407 3.159 4,1 3,0 2,7 9,3 3,5 

  
Taxa (%) Var. 2015-2016 (pp) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 

16-24 27,5 27,4 27,1 29,3 27,5 1,4 3,0 1,8 4,3 2,2 

25-34 71,7 78,7 78,8 63,2 75,1 0,6 2,5 0,9 3,8 1,5 

35-54 73,1 83,2 80,8 63,4 78,2 3,0 1,9 2,5 3,2 2,4 

55-64 48,0 60,7 54,5 46,6 54,1 3,8 3,2 3,4 3,6 3,5 

Total 62,1 70,7 67,9 57,5 66,4 2,3 2,2 2,0 3,7 2,2 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 

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

Pel que fa a la taxa d’ocupació, l’increment ha estat encara més generalitzat i bastant uniforme, especi-

alment entre homes i dones. En qualsevol cas, destaca l’increment moderat de la taxa d’ocupació de la 

població de 25 a 34 anys (+1,5pp) en comparació amb   els altres grups d’edat, així com també l’evolució 

diferenciada de les taxes d’ocupació si l’individu té la nacionalitat espanyola o no (+2,0pp i +3,7pp, res-

pectivament). 

Malgrat tot, la taxa d’ocupació de la població amb nacionalitat estrangera se situa encara 12,0pp per 

sota de l’estimada l’any 2007, mentre que la de la nacionalitat espanyola és 5,1pp més baixa. També la 

taxa d’ocupació de la població masculina se situa a 10,7pp de l’existent el 2007, mentre que entre la 

població femenina és 1,0pp més baixa. El canvi més important durant aquests darrers anys, però, es 

manté entre els diferents trams d’edat, amb taxes d’ocupació 22,1pp i 9,8pp més petites per als joves 

de 16 a 24 anys i de 25 a 34 anys, respectivament, i 2,3pp més elevada entre la població de 55 a 64 

anys. 

Resulta remarcable l’augment de població ocupada no qualificada i qualificada manual, dos dels col·lec-

tius on més havia retrocedit la població ocupada durant la gran recessió. 

L’any 2016 la població ocupada ha crescut entre els treballadors no qualificats (+5,6%) i els treballadors 

qualificats manuals (+4,8%). També ha augmentat entre el personal tècnic i directiu i els treballadors 

qualificats no manuals, tot i que el creixement ha estat menor (+2,8% en ambdós casos). Val a dir, però, 

que, des de l’inici de la crisi econòmica, el col·lectiu de treballadors qualificats no manuals ha estat l’únic 

que ha crescut (+7,0%), el que contrasta amb el descens del personal tècnic i directiu (-4,3%), però so-

bretot amb el dels treballadors qualificats manuals (-31,6%) i els no qualificats (-24,5%). Com s’ha co-

mentat, aquests dos últims grups és on més ha crescut la població ocupada l’any 2016. 
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El creixement de la població ocupada l’any 2016 s’ha produït a tots els nivells formatius, a excepció del 

grup d’individus amb educació primària o inferior, que ha retrocedit (-0,6%). Els principals increments es 

produeixen entre la població amb estudis de secundària de segona etapa amb orientació general (+9,6%) 

i entre els que tenen estudis d’educació superior (+4,6%). En comparació amb l’inici de la crisi l’únic 

col·lectiu que ha registrat increments de població ocupada és el dels individus amb educació superior 

(+17,6%), en un context on augmenta la població amb estudis superiors i disminueixen la resta, especi-

alment la que presenta estudis de primera etapa d’educació secundària o inferiors.9 

Tot i que el creixement de la població ocupada es produeix a tots els quatre grans sectors per segon any 

consecutiu, destaca la terciarització de l’economia. 

Per sectors, sobresurt la creació d’ocupació als serveis i l’agricultura, on el nombre de persones ocupa-

des ha augmentat un 4,6% l’any 2016. També s’ha incrementat el nombre d’individus ocupats a la cons-

trucció i la indústria, tot i que de forma més moderada (0,6% i 0,4%, respectivament). Aquest creixement 

generalitzat als quatre grans sectors es produeix per segon any consecutiu des de l’inici de la crisi. En 

aquest sentit, i en comparació al nombre d’ocupats/ades de l’any 2008 a cada sector, la construcció 

presenta una pèrdua del 54,8% de la població ocupada al sector, la indústria del 23,9% i l’agricultura del 

19,3%. En canvi, el nombre d’ocupats als serveis supera el valor de l’any 2008 en un 0,7%. Així, si es 

compara l’ocupació perduda durant la crisi (2008-2013) i l’ocupació creada durant la recuperació (2013-

2016),10 s’observa que la indústria ha recuperat el 26,7% de l’ocupació perduda, mentre que al sector 

serveis la població ocupada supera ja l’existent l’any 2008.11 

GRÀFIC III.1.G2  Població ocupada (16-64 anys), per sector d’activitat. Catalunya, 2008-2016 

 
Unitats: percentatges. 

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

No és estrany, doncs, que el sector serveis hagi anat guanyant pes des de l’any 2008 (+8,8pp), en detri-

ment de la construcció (-5,6pp), però també de la indústria (-3,1pp). L’any 2016 s’ha consolidat aquesta 

                                                      
9 En bona part pel descens de la població amb estudis de primària o inferiors. 
10 Vegeu l’annex. 
11 A l’agricultura i la construcció el mínim s’assoleix l’any 2014, any a partir del qual s’inicia la recuperació. Des de llavors s’ha recuperat el 

30,9% de l’ocupació perduda a l’agricultura i l’1,1% a la construcció. 
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tendència,12 que semblava haver-se interromput l’any 2015, tot i que la distribució sectorial ha variat poc 

els darrers 4 anys. 

Si l’anàlisi es duu a terme per branques d’activitat, dins de la indústria l’any 2016 han augmentat la 

indústria de l’alimentació, tèxtil, del cuir, de la fusta i del paper (+2,1%), així com la construcció de ma-

quinària, equips electrònics i material de transport i instal·lació i reparació industrial (+3,1). En canvi, a 

les indústries extractives, refinament de petroli, química, farmacèutica, del cautxú i matèries plàstiques, 

subministrament d’electricitat, gas, vapor, aire condicionat i aigua, gestió de residus i metal·lúrgia el nom-

bre de persones ocupades ha retrocedit (-3,5%).  

Al sector serveis destaca el creixement l’any 2016 de l’ocupació al transport, emmagatzematge, infor-

mació i telecomunicacions (+8,9%), juntament amb el de l’Administració pública, educació i activitats 

sanitàries (+7,0%) i el comerç, reparació d’automòbils i hostaleria (+5,1%). La resta de branques d’acti-

vitats del sector serveis han mantingut o augmentat lleugerament la seva població ocupada. 

TAULA III.1.T4  Població ocupada (16-64 anys), per sectors i branques d’activitat. Catalunya, 2015-2016 

  2016 Var. 2015-2016 (%) Pes 2016 (%) Var. Pes 2015-2016 (pp) Var. absoluta Pes variació (%) 

Agricultura 49 4,6 1,6 0,0 2 2,0 

Indústria 582 0,4 18,4 -0,6 2 2,0 

Indústria I 191 2,1 6,1 -0,1 4 3,7 

Indústria II 207 -3,5 6,5 -0,5 -7 -6,9 

Indústria III 184 3,1 5,8 0,0 6 5,2 

Construcció 183 0,6 5,8 -0,2 1 1,0 

Serveis 2.345 4,6 74,2 0,7 102 95,0 

Serveis I 732 5,1 23,2 0,3 36 33,0 

Serveis II 289 8,9 9,2 0,5 24 21,9 

Serveis III 448 0,4 14,2 -0,4 2 1,8 

Serveis IV 635 7,0 20,1 0,6 41 38,3 

Serveis V 240 0,0 7,6 -0,3 0 0,0 

Total 3.159 3,5 100,0 0,0 108 100,0 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 

Nota: Agricultura=agricultura, silvicultura i pesca. Indústria I=indústria de l’alimentació, tèxtil, del cuir, de la fusta i del paper. Indústria II=indús-

tries extractives, refinament de petroli, química, farmacèutica, del cautxú i matèries plàstiques, subministrament d’electricitat, gas, vapor, aire 

condicionat i aigua, gestió de residus i metal·lúrgia. Indústria III=construcció de maquinària, equips electrònics i material de transport i instal·lació 

i reparació industrial. Construcció=construcció. Serveis I=comerç, reparació d’automòbils i hostaleria. Serveis II=transport, emmagatzematge, 

informació i telecomunicacions. Serveis III=intermediació financera, assegurances, activitats immobiliàries, serveis professionals, científics, ad-

ministratius i altres. Serveis IV=Administració pública, educació i activitats sanitàries. Serveis V=altres serveis. 

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

Si la comparativa es realitza respecte a l’any 2008, dins de la indústria, la de l’alimentació, tèxtil, del cuir, 

de la fusta i del paper és la que menys ha retrocedit, amb una disminució del 9,9% de la població ocu-

pada. Això representa que entre 2013 i 2016 s’ha recuperat el 57,7% dels llocs de treball perduts entre 

2008 i 2013. Les indústries extractives, refinament de petroli, química, farmacèutica, del cautxú i matè-

ries plàstiques, subministrament d’electricitat, gas, vapor, aire condicionat i aigua, gestió de residus i 

metal·lúrgia han perdut el 30,6% de la població ocupada entre 2008 i 2016, enfront d’un 27,6% a la 

construcció de maquinària, equips electrònics i material de transport i instal·lació i reparació industrial. 

Això implica una recuperació de només el 4,4% i 5,8% de l’ocupació perduda durant la crisi, respectiva-

ment. 

                                                      
12 Amb un increment del pes dels serveis (+0,7pp) i un descens de la indústria (-0,6pp) i la construcció (-0,2pp). 
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La pèrdua de població ocupada al sector serveis des de l’any 2008 ha estat més intensa a la intermedi-

ació financera, assegurances, activitats immobiliàries, serveis professionals, científics, administratius i 

altres (-8,7%) i al transport, emmagatzematge, informació i telecomunicacions (-4,0%). Així, entre 2013 i 

2016 aquestes branques d’activitat han recuperat el 40,7% i 55,2% de l’ocupació perduda entre 2008 i 

2013, respectivament. Entre 2008 i 2016 també ha retrocedit la població ocupada al comerç, reparació 

d’automòbils i hostaleria (-0,4%) i als altres serveis (-3,3%). En aquestes branques, s’ha recuperat el 

97,0% i el 5,3% dels llocs de treball perduts entre 2008 i 2013, respectivament13. Per últim, a l’Adminis-

tració pública, educació i activitats sanitàries la població ocupada ha augmentat durant el període 2008-

2016 (+14,9%), fent-ho tant entre els anys 2008-2013 (+5,9%) com entre 2013-2016 (+8,5%).14 

La província de Barcelona s’està convertint en el pol de creixement de l’ocupació, fet que s’ha consolidat 

l’any 2016. 

La població ocupada ha crescut a les províncies de Barcelona (+4,4%) i Girona (+3,1%), mentre que ha 

retrocedit a Lleida (-0,3%) i Tarragona (-0,1%). Val a dir que la taxa d’ocupació ha crescut sobretot a 

Barcelona (+2,4pp fins al 67,0%) i Girona (+2,7pp fins al 66,1%), mentre que ha augmentat menys a 

Lleida (+0,7pp, fins al 68,5%) i Tarragona (+1,2pp i 61,3%). Així mateix, aquesta última sembla quedar-

se enrere pel que fa a la taxa d’ocupació. En aquest sentit, la població ocupada a Barcelona és un 11,0% 

inferior a la que hi havia l’any 2008, enfront d’un 10,4% a Girona i un 9,6% a Lleida. A Tarragona, en 

canvi, aquest valor s’enfila fins al 14,3%.15 

Afiliació a la Seguretat Social 

Segons dades de la Seguretat Social, l’afiliació a Catalunya l’any 2016 ha augmentat el 3,7% respecte a 

l’any 2015, el que equival a unes 113.000 persones afiliades més. Això situa la mitjana d’afiliats/ades 

per sobre de les 3.150.000 persones. Aquest increment és similar al que estima l’EPA per a la població 

ocupada (+3,5%). 

El nombre d’individus afiliats en règim general16 ha augmentat el 4,4% (106.000 persones), mentre que 

el nombre d’afiliats en règim especial de treballadors autònoms ha crescut el 1,2% (6.000 persones) i la 

població afiliada en règim especial del mar ho ha fet el 7,7% (500 persones). 

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

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

dades es poden treballar variables que no apareixen a l’EPA.17 Així, amb aquesta font la població afiliada 

ha crescut un 3,8%, un augment una mica superior al que registra la Seguretat Social (+3,7%) i l’EPA 

(+3,5%). El creixement l’any 2016 s’ha produït a tot tipus d’empreses, independentment de la seva mida, 

però ha estat una mica inferior a les empreses de 5 treballadors o menys (+2,0%) i superior a la resta 

(+4,8%).18 En el transcurs de la recessió i la posterior recuperació (període 2008-2016), les empreses de 

menys de 100 treballadors són les que han perdut un major nombre de treballadors, especialment les 

                                                      
13 En el cas de la categoria “Altres serveis”, el descens de la població ocupada es produeix principalment l’any 2009. Des de l’any 2013 pràcti-

cament no s’ha generat ocupació, motiu pel qual la recuperació dels llocs de treballs perduts des de l’any 2008 és tan baixa. Es tracta, doncs, 

d’una branca que presenta poc dinamisme pel que fa a l’ocupació durant la recent fase expansiva. 
14 Vegeu l’annex. 
15 La crisi ha estat especialment intensa a Barcelona i Tarragona i una mica menys intensa a Girona i, sobretot, a Lleida. Aquestes dues últimes 

províncies comencen a recuperar-se l’any 2012, mentre que Barcelona i Tarragona ho fan l’any 2013. L’any 2016 la província de Barcelona 

s’ha consolidat com el pol de la recuperació de l’ocupació, amb un creixement de la població ocupada del 8,6% entre 2013 i 2016. 
16 El règim general inclou el sistema especial agrari i el sistema d’empleats de la llar. 
17 Les dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fan referència a l’últim mes de cada trimestre per a la població afiliada en 

règim general, règim especial de la mineria i el carbó, i règim especial de treballadors autònoms. Així doncs, les dades no són comparables amb 

les d’afiliació per al conjunt de l’any que ofereix la Seguretat Social, ni amb les dades de l’EPA. 
18 Les dades d’augment de l’afiliació per mida d’empresa fan referència exclusivament al règim general i règim especial de la mineria i el carbó, 

on l’ocupació ha augmentat un 4,4%. 
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empreses d’entre 6 i 50 empleats. En canvi, les empreses de més de 250 treballadors tenen l’any 2016 

més població ocupada que l’any 2008.19 

Les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu mostren un increment de l’afiliació del 4,7% a la 

construcció, del 4,0% al sector serveis i un 2,6% a la indústria, mentre que a l’agricultura l’afiliació ha 

augmentat un 0,3%.20 Així, el sector serveis concentra el 82,1% de la nova afiliació generada, enfront 

d’un 10,5% de la indústria i un 7,2% de la construcció. 

Si es desagrega la informació sectorial per seccions, s’observa que, dins del sector serveis, destaquen 

sobretot els increments d’afiliació a l’hostaleria (+5,4%), la informació i comunicacions (+7,0%), les acti-

vitats professionals, tècniques i científiques (+5,3%) i les activitats administratives i serveis auxiliars 

(+6,1%). Juntes representen gairebé la meitat de la nova ocupació generada al sector serveis. També és 

significatiu l’increment de població afiliada a les activitats immobiliàries (+6,1%), així com que gairebé 

totes les seccions incrementin en nombre de persones afiliades, a excepció de les activitats financeres i 

d’assegurances (-1,4%) i les activitats de les llars que donen ocupació a personal domèstic o les activitats 

de les llars que produeixen béns i serveis per a ús propi (-2,3%). 

TAULA III.1.T5  Població afiliada(1), per seccions. Catalunya, 2015-2016 

    2016 

Var. 

15-16 

(%) 

Pes 

2016 

(%) 

Var. (pp) 

Var. 

15-16 

absoluta 

Pes 

variació 

(%) 

Agricultura Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 33 0,3 1,1 0,0 0 0,1 

Indústria 

Indústries extractives 3 1,2 0,1 0,0 0 0,0 

Indústries manufactureres 427 2,7 14,0 -0,1 11 10,1 

Subministrament d'energia elèctrica, gas, 

vapor i aire condicionat 
5 -1,4 0,2 0,0 0 -0,1 

Subministrament d'aigua; activitats de sane-

jament, gestió de residus i descontaminació 
24 2,0 0,8 0,0 0 0,4 

Construcció Construcció 179 4,7 5,9 0,1 8 7,2 

Serveis 

Comerç a l'engròs i al detall; reparació de 

vehicles de motor i motocicletes 
573 2,5 18,8 -0,2 14 12,7 

Transport i emmagatzematge 156 4,1 5,1 0,0 6 5,6 

Hostaleria 251 5,4 8,2 0,1 13 11,6 

Informació i comunicacions 96 7,0 3,2 0,1 6 5,7 

Activitats financeres i d'assegurances 65 -1,4 2,1 -0,1 -1 -0,8 

Activitats immobiliàries 29 6,1 1,0 0,0 2 1,5 

Activitats professionals, científiques i tècni-

ques 
197 5,3 6,5 0,1 10 9,0 

Activitats administratives i serveis auxiliars 253 6,1 8,3 0,2 14 13,1 

Administració pública, Defensa i Seguretat 

Social obligatòria 
179 3,2 5,9 0,0 6 5,0 

Educació 154 4,2 5,0 0,0 6 5,5 

Activitats sanitàries i de serveis socials 259 4,2 8,5 0,0 10 9,3 

Activitats artístiques, recreatives i d'entrete-

niment 
62 5,6 2,0 0,0 3 3,0 

Altres serveis 94 1,3 3,1 -0,1 1 1,1 

Activitats de les llars que donen ocupació a 

personal domèstic; activitats de les llars que 

produeixen béns i serveis per a ús propi 

6 -2,3 0,2 0,0 0 -0,1 

                                                      
19 Vegeu l’annex. 
20 Aquest creixement sectorial dista de l’evolució sectorial que presentava l’EPA, que assignava un major creixement a l’agricultura i un de 

menor a la construcció i la indústria. 
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Organismes extraterritorials 0 7,8 0,0 0,0 0 0,0 

Total 3.046 3,8 100,0 0,0 111 100,0 

Unitats: milers de persones i percentatges. 

(1)  Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2015 i 2016, per a la població afiliada 

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

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

Model Productiu). 

Per entendre el comportament de la indústria cal analitzar la industria manufacturera, que concentra el 

gruix de l’afiliació al sector. Si aquesta s’analitza per divisions, l’any 2016 destaca el creixement per 

sobre de la mitjana del sector a les indústries de productes alimentaris (+4,3%) i a la fabricació de pro-

ductes metàl·lics, excepte maquinària i equips (+3,3%). També és rellevant l’aportació dels vehicles de 

motor, remolcs i semiremolcs (+3,2%). Fent la mateixa anàlisi de divisions per al sector serveis, desta-

quen per damunt de la resta els increments d’afiliació als serveis de tecnologies de la informació 

(+12,2%), així com les activitats relacionades amb l’ocupació (+11,2%) o les activitats administratives 

d’oficina (+9,5%). 

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

el període recessiu (2008-2013) i creix més durant el període expansiu (2013-2016). En canvi, l’agricul-

tura, la indústria i la construcció, tot i estar recuperant part de la població afiliada, encara estan molt 

lluny dels valors de l’any 2008, especialment les dues darreres. 

Dins del sector serveis, és destacable el comportament de les activitats financeres i d’assegurances, que 

perd afiliats tant en el període recessiu (-14,0%) com en el període expansiu (-7,1%), fet que no es pro-

dueix a cap altra branca d’activitat. A l’altre extrem, l’educació i les activitats sanitàries i de serveis socials 

creixen tant durant la fase recessiva del cicle com durant la fase expansiva. En un terme mig, hi ha 

seccions on el resultat conjunt de la crisi i la recuperació és d’increments de l’afiliació, com és el cas de 

l’hostaleria o la informació i comunicacions, que entre 2008 i 2016 mostren increments del 15,9% i del 

17,3%, respectivament, fruit del bon comportament durant la fase de recuperació. També en aquest 

grup, hi apareixen les activitats professionals, tècniques i científiques (+12,0%) o les activitats artísti-

ques, recreatives i d’entreteniment (+11,7%). En canvi, n’hi ha d’altres que mostren descensos impor-

tants, com és el cas del comerç i la reparació de vehicles, el transport i emmagatzematge o la categoria 

altres serveis, on l’afiliació ha baixat un 5,2%, 9,5% i 11,1%, respectivament. En aquestes branques el 

resultat s’explica per un fort descens durant la recessió i un augment més tímid de l’afiliació durant la 

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

una recuperació més diversificada.21 

Amb dades d’afiliació d’Idescat22 d’àmbit comarcal es pot veure un increment de l’afiliació a totes les 

comarques catalanes. Els principals increments de població afiliada, però, s’han produït a la costa i a 

l’entorn de l’àrea metropolitana de Barcelona. Així, s’ha registrat un increment del 4,6% al Baix Penedès 

o d’un 4,3% al Garraf, juntament amb l’augment al Moianès (+3,9%) o l’Anoia (+3,8%). En canvi, a l’inte-

rior i, específicament en algunes comarques de Lleida i Tarragona, el creixement ha estat més petit. És 

el cas del Pallars Jussà (+0,2%), l’Alta Ribagorça (+0,2%) o la Vall d’Aran (+0,4%), així com la Terra Alta 

(+0,5%). 

                                                      
21 Vegeu l’annex. 
22 S’utilitzen les dades que proporciona Idescat, atès que incorpora tots els règims de cotització i corregeix la informació que proporciona la 

Seguretat Social en base al Padró poblacional. 
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MAPA III.1.M1 Població afiliada(1) per comarques, variació anual. Catalunya, 2015-2016 

 
Unitats: percentatges. 

(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades d’afiliació de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2015 i 2016, per a la població afiliada. 

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat. 

Utilitzant dades d’afiliació de l’Observatori del Treball i Model Productiu per al període 2008-2016,23 

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

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

exemple, perden el 26,9% de la població afiliada). Destaca el millor comportament durant la crisi de les 

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

província de Lleida el comportament és molt desigual. Pel que fa a la fase expansiva (2013-2016), la 

recuperació és més intensa a les zones de costa, així com a les comarques de les províncies de Barcelona 

i Girona. Amb dades d’Idescat, si s’analitza el període de recuperació (2013-2016),24 s’observa un major 

creixement de la població afiliada a la província de Barcelona i a la costa. Per contra, els creixements 

més petits es registren al Pirineu i a les comarques interiors de l’Ebre.25 

Analitzant conjuntament la recessió i la recuperació (2008-2016) amb dades de l’Observatori, s'aprecia 

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

a les Terres de l'Ebre (pròxim al 20,0%). En canvi, només la comarca d'Osona presenta un nivell de po-

blació afiliada superior al que registrava l'any 2008. Així mateix, Lleida presenta evolucions molt desi-

guals, fruit del comportament durant la fase recessiva (amb descensos de l’1,9% a la Segarra i alhora de 

més del 19,0% al Solsonès o l’Alta Ribagorça).26 Tot plegat sembla dibuixar un moviment de l’afiliació de 

sud a nord, d’interior a costa i de zones rurals a zones urbanes durant el període 2008-2016, amb les 

Terres de l’Ebre com a zona més afectada per la crisi. Tampoc s’observa cap correlació entre el descens 

en l’afiliació durant la fase recessiva i un increment del nombre d’afiliats durant la fase expansiva per 

comarques, el que podria indicar una relocalització de l’activitat durant el període 2008-2016. 

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

2016) són molt notables. És el cas de la Cerdanya (+19,6% amb dades de l’Observatori i +2,6% amb les d’Idescat: 17,0pp de diferència) o 

Osona (+17,1% amb dades de l’Observatori i +10,8% amb les d’Idescat: 6,3pp de diferència). Tant la correcció segons residència padronal de 

l’afiliat, com el fet que s’incloguin tots els règims d’afiliació, fan preferible prendre com a referència les dades d’Idescat. 
26 Vegeu l’annex. 
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El treball a temps parcial 

La població ocupada a temps parcial ha augmentat de forma considerable l’any 2016 (+5,4%), per sobre 

de l’increment de la població ocupada a temps complet (+3,2%). Això ha derivat en un petit augment de 

la taxa de treball a temps parcial (+0,3pp), que s’ha situat en un 14,0%. Des de l’inici de la crisi la taxa 

de treball a temps parcial sempre havia augmentat (des de l’11,5% de l’any 2008, fins al 15,1% de l’any 

2014) a excepció de l’any 2015, on va retrocedir amb força. Així, la població ocupada a temps complet 

és encara un 13,7% més petita que l’any 2008, mentre que l’ocupada a temps parcial és un 8,0% més 

gran. En qualsevol cas, però, després d’uns anys d’augment de la taxa de treball a temps parcial fruit de 

la crisi econòmica, la tendència apunta a una reducció de la taxa amb la recuperació econòmica. 

Es produeix un lleuger increment de la taxa de treball a temps parcial que contrasta amb el descens 

experimentat l’any 2015. 

El percentatge de població que treballa a temps parcial de forma involuntària27 s’ha situat en el 58,4% 

l’any 2016 (gairebé 260.000 persones), 1,1pp més que l’any anterior. Això s’explica per l’augment del 

7,5% dels treballadors/es a temps parcial involuntari. En comparació amb l’any 2008, la població que 

treballa a temps parcial de forma involuntària és un 130,4% superior, mentre que el percentatge de 

treballadors/es a temps parcial involuntari se situa 31,0pp per sobre de l’existent llavors (27,4%). 

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

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

els ocupats en un lloc de treball a temps parcial. Així, l’any 2016 el 5,6% de la població ocupada a temps 

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

temps complet (3,6pp de diferència). L’any 2012 aquests percentatges eren del 9,3% i del 3,4% respec-

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

millora més moderada entre els que treballen a jornada completa els darrers anys.28 

En un context on el treball a temps parcial augmenta a tots els grups de població, destaca l’increment 

de la població que treballa a temps parcial entre la població de 16 a 24 anys (+22,3%), així com entre la 

masculina (+11,6%) i l’estrangera (+9,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
27 Per no haver pogut trobar un lloc de treball a jornada completa. 
28 Vegeu l’annex. 
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TAULA III.1.T6  Població ocupada (16-64 anys) que treballa a temps parcial, per grups d’edat, gènere i nacionali-

tat. Catalunya, 2015-2016 

  
2016 Var. 2015-2016 (%) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 

16-24 42 31 64 9* 73 23,3 21,0 20,7 35,9* 22,3 

25-34 66 33 75 24 98 3,7 11,6 1,7 23,4 6,2 

35-54 168 51 177 42 219 -0,3 7,5 1,6 0,7 1,4 

55-64 41 11 47 5* 53 -0,2 7,0 1,9 -4,4* 1,2 

Total 317 126 364 80 443 3,2 11,6 4,6 9,5 5,4 

  
Taxa (%) Var. 2015-2016 (pp) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 

16-24 49,6 34,7 44,0 31,6* 42,0 6,6 2,0 4,3 4,0* 4,1 

25-34 20,7 9,9 14,4 18,3 15,2 1,3 1,1 0,7 2,7 1,1 

35-54 19,5 5,1 10,9 18,5 11,8 -1,0 0,2 -0,1 -2,0 -0,2 

55-64 18,9 4,3 10,4 22,5* 10,9 -2,1 0,0 -0,8 -1,4* -0,9 

Total 21,4 7,5 13,2 19,6 14,0 -0,2 0,6 0,2 0,0 0,3 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 

* Dada estadísticament no significativa. 

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

La taxa de treball a temps parcial ha augmentat entre els menors de 35 anys (+4,1pp entre la població 

de 16 a 24 anys i +1,1pp entre la de 25 a 34), els homes (+0,6pp) i en menor mesura entre la població 

de nacionalitat espanyola (+0,2pp). Així, les taxes de treball a temps parcial segueixen divergint per grups 

d’edat, mentre que convergeixen per gènere i nacionalitats de manera molt tímida. 

1.3.1. POBLACIÓ ASSALARIADA 

Si s’analitzen les dades de l’EPA en funció de la situació professional, el nombre d’ocupats/ades creix de 

forma generalitzada. L’excepció es troba entre els empresaris amb assalariats, que han retrocedit el 

7,9% l’any 2016. Així, la població ocupada ha crescut de forma més moderada entre els treballadors 

independents o empresaris sense assalariats (+2,1%), ha estat superior a la mitjana entre els assalariats 

del sector privat (+4,0%) i ha crescut molt per sobre del conjunt entre els assalariats del sector públic 

(+6,0%). Des de l’inici de la crisi el col·lectiu d’empresaris amb assalariats és el que ha disminuït més (-

35,6%), seguit del d’assalariats del sector privat (-13,7%). El d’empresaris sense assalariats ha augmen-

tat un 3,7% i el d’assalariats del sector públic és un 6,0% més gran que l’any 2008. 

La població assalariada al sector públic i els empresaris sense assalariats són els grups que millor han 

superat la crisi. L’any 2016 la població assalariada al sector públic és la que més creix. 

Si s’observa el conjunt de la població assalariada, aquesta s’ha incrementat un 4,3% l’any 2016, el que 

representa el major creixement des de l’inici de la crisi i supera inclús els creixements dels anys 2006 i 

2007. Tot i això, la població assalariada és encara un 11,2% més petita que l’any 2008. 

El pes dels assalariats sobre el conjunt de la població ocupada ha augmentat 0,6pp respecte al 2015 i 

se situa en el 83,8%, el mateix nivell de l’any 2008. Així mateix, el pes del sector públic sobre el conjunt 

dels assalariats ha crescut en 0,2pp fins a situar-se al 15,2%. D’aquesta manera, el pes dels assalariats 

del sector públic sobre el total d’assalariats és 2,5pp més elevat del que ho era a l’inici de la recessió. 
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Temporalitat 

La població assalariada amb contracte temporal s’ha incrementat el 12,4% l’any 2016, molt per sobre 

de l’augment de la població ocupada amb contracte indefinit (+2,3%).29 Això ha suposat un increment de 

la taxa de temporalitat d’1,5pp, fins a situar-la al 21,2%. Aquest increment de la població assalariada 

amb contracte temporal només és superat pels creixements de finals dels anys 80 i principis dels 90,30 i 

ha situat la taxa de temporalitat pròxima al valor que existia l’any 2008 (21,4%, 0,2pp per sobre de 

l’actual). En aquest sentit, la població assalariada ocupada amb contracte temporal és encara un 11,9% 

menor a la de l’any 2008, enfront de l’11,0% de la població assalariada amb contracte indefinit. Així, 

durant el període de crisi la temporalitat ha retrocedit i està augmentant amb la recuperació econòmica. 

El creixement del nombre d’ocupats amb un contracte temporal explica més de la meitat de la nova 

ocupació creada l’any 2016. 

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

(+28,2%) i la de 55 a 64 anys (+55,1%), tot i que en aquest últim cas el valor inicial era molt baix. També 

ha crescut més entre la població femenina (+14,8%) i la de nacionalitat estrangera (+19,4%). En el cas 

dels joves i la població de nacionalitat estrangera es tracta de col·lectius que presentaven les taxes de 

temporalitat més elevades l’any 2015. Així, les taxes dels individus de nacionalitat espanyola (+1,3pp) i 

dels de nacionalitat estrangera (+2,3pp) han divergit, el que també succeeix per grups d’edat (especial-

ment en el cas de la població de 16 a 24 anys). En canvi, les taxes de temporalitat masculina (+1,2pp) i 

femenina (+1,9pp) han convergit fins a igualar-se. 

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

tat. Catalunya, 2015-2016 

  
2016 Var. 2015-2016 (%) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 

16-24 54 60 97 17* 114 20,7 35,8 24,8 51,9* 28,2 

25-34 85 92 138 39 177 2,5 5,1 -2,5 34,9 3,8 

35-54 122 118 192 48 240 16,8 1,6 11,4 -0,2 8,8 

55-64 15 15 26 4* 31 77,7 37,4 52,1 76,2* 55,1 

Total 277 285 453 109 561 14,8 10,1 10,8 19,4 12,4 

  
Taxa (%) Var. 2015-2016 (pp) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 

16-24 66,1 70,0 68,3 66,9* 68,1 7,1 9,1 7,1 14,7* 8,2 

25-34 29,3 31,7 29,8 33,2 30,5 1,4 1,8 0,4 6,5 1,6 

35-54 16,2 15,0 14,2 25,3 15,6 1,6 -0,3 1,0 -3,0 0,6 

55-64 8,5 8,8 7,8 25,2* 8,6 3,1 1,8 2,1 10,4* 2,4 

Total 21,2 21,3 19,7 30,9 21,2 1,9 1,2 1,3 2,3 1,5 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 

* Dada estadísticament no significativa. 

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

La població assalariada amb contracte temporal ha augmentat un 24,5% al sector públic l’any 2016, 

molt per sobre del que s’observa al sector privat (+10,5%). En canvi, la població assalariada amb con-

tracte indefinit ha augmentat més al sector privat (+2,4%) que al sector públic (+1,9%). Això explica l’aug-

ment més gran de la temporalitat al sector públic (+3,1pp) i l’augment més moderat al sector privat 

                                                      
29 El 57,4% dels 107.000 llocs de treballs de diferència entre els anys 2015 i 2016 eren amb contracte temporal. 
30 No es disposa de dades de Catalunya anteriors a l’any 2002. A Espanya, per trobar un increment de la població assalariada amb contracte 

temporal superior a l‘observat a Catalunya l’any 2016 caldria retrocedir fins a l’any 1990, amb un increment del 17,9%. 
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(+1,2pp). Tot i aquesta evolució, la temporalitat es manté lleugerament per sobre al sector privat (21,3%) 

que al sector públic (20,9%). Així, si durant la recessió la taxa de temporalitat ha estat clarament superior 

al sector públic (2007-2012), durant els darrers quatre anys les diferències han estat petites, amb la 

taxa del sector privat per sobre de la del sector públic (a excepció de l’any 2014). 

La població assalariada amb contracte temporal ha augmentat de forma important a l’agricultura 

(+17,4%) i els serveis (+13,4%), tot i que també ha crescut molt a la construcció (+8,7%) i la indústria 

(+9,4%). Cal afegir a aquest fet un descens de la població amb contracte indefinit a la construcció (-6,0%) 

i l’agricultura (-7,0%) i un increment moderat als serveis (+3,7%). La suma d’aquests fenòmens ha incre-

mentat la taxa de temporalitat de forma molt notable a la construcció (+3,4pp) i l’agricultura (+5,4pp), 

fins a situar-les al 39,1% i 40,2%, respectivament. La temporalitat també ha augmentat als serveis 

(+1,5pp) i la indústria (+1,2pp), tot i que mantenen nivells força més baixos (21,3% i 15,9%, respectiva-

ment). 

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

la alimentació, tèxtil, cuir, fusta i del paper (+23,6%), així com a la categoria d’altres serveis (+29,4%) i a 

l’Administració pública, educació i activitats sanitàries (+17,8%). La taxa de temporalitat en aquestes 

branques ha augmentat en 3,2pp, 6,4pp i 2,0pp, respectivament. Així mateix, destaca que al transport, 

emmagatzematge, informació i telecomunicacions –la branca amb un major increment de població ocu-

pada–, el creixement de la població amb contracte indefinit (+9,1%) sigui superior al de la població amb 

contracte temporal (+2,5%), reduint en 0,8pp la seva taxa de temporalitat. 

El nombre de contractes firmats ha augmentat el 9,3% respecte a l’any 2015, situant-se en poc menys 

de 3.000.000 de contractes (12,6% indefinits i 87,4% temporals) segons dades de l’Observatori del Tre-

ball i Model Productiu. Així, el nombre de contractes indefinits ha crescut un 15,5%, un increment supe-

rior al dels contractes temporals (+8,5%). Entre els principals contractes indefinits destaca el major crei-

xement dels contractes convertits en indefinits (+20,8%) que el dels contractes ordinaris (+12,2%). Entre 

els temporals, els dos principals contractes han augmentat considerablement en nombre (els contractes 

per obra i servei augmenten un 8,7% i els eventuals per circumstàncies de la producció ho fan un 11,5%), 

mentre que els contractes d’interinitat han crescut només el 0,7%. 

Si s’estudia la rotació al mercat de treball a partir de dades d’afiliació de la SS, s’observa un increment 

important d’aquesta durant la recuperació econòmica, període durant el qual s’ha passat del 17,0% de 

l’any 2012 al 21,5% el 2016 (+4,5pp). L’últim any, el creixement ha estat d’1,5pp (del 20,0% al 21,5%).31 

És a dir, cada mes entren o surten de l’ocupació més d’una cinquena part dels afiliats.32 

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

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

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

mantenia ocupat d’un trimestre a un altre amb un contracte indefinit era del 97,7% l’any 2016, enfront 

d’un 85,6% amb un contracte temporal (12,1pp menys). De la mateixa manera, el percentatge de pobla-

ció que transitava d’un lloc de treball a l’atur entre un trimestre i l’altre era de l’1,2% entre els treballadors 

amb contracte indefinit i del 9,0% entre els que tenien contracte temporal (7,8pp més). Tot i això, les 

diferències s’han anat reduint des de l’any 2013, quan el 97,0% del treballadors amb contracte indefinit 

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

temporal (17,6pp menys). També el diferencial en el percentatge d’individus que transiten cap a l’atur 

s’ha reduït: l’any 2013 l’1,7% dels treballadors amb contracte indefinit esdevenia aturat entre un trimes-

tre i l’altre, enfront d’un 15,6% entre els treballadors amb contracte temporal (13,9pp més). Entre 2015 

i 2016, les principals variacions es produeixen entre els treballadors amb contracte temporal. Així el 

percentatge de població ocupada amb contracte temporal que es manté ocupada d’un trimestre a l’altre 

                                                      
31 Vegeu l’annex. 
32 En molts casos es pot tractar d’entrades i sortides d’una mateixa persona, motiu pel qual el col·lectiu afectat per aquesta rotació seria menor. 
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ha augmentat 1,1pp, mentre que la que transita d’un lloc de treball a l’atur es redueix 2,2pp. Entre els 

ocupats amb contracte indefinit els valors de l’any 2016 coincideixen amb els de l’any 2015.33 

1.4. POBLACIÓ DESOCUPADA 

La població desocupada ha retrocedit el 15,6% l’any 2016,34 fins a situar-se en 592.000 persones 

(109.000 persones menys que l’any 2015). Això ha situat la taxa d’atur en un 15,8% (2,9pp menys que 

l’any 2015), la més baixa des de l’any 2009. Tot i així, encara és 6,9pp superior a la de 2008 i 9,3pp 

més elevada que la de 2007. Als últims trimestres de l’any, però, la taxa d’atur s’ha situat ja per sota del 

15,0% i la reducció de la població desocupada es manté elevada. 

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

trimestre a l’altre cada cop és més elevat (19,0% l’any 2016, 3,0pp més que l’any 2015 i 5,1pp més que 

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

també es redueix (67,8% l’any 2016, 3,7pp menys que l’any 2015 i 6,1pp menys que l’any 2013). Tot i 

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

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

el trimestre següent. 

El descens de la taxa d’atur és més intens entre els homes, la població de nacionalitat estrangera i la 

població de menys de 25 anys, els tres col·lectius més afectats per la crisi. 

La reducció de la població aturada ha estat més intensa entre els homes (-18,9%) i els individus de 16 a 

24 anys (-21,5%), en part com a conseqüència del descens de la població activa en aquests grups (so-

bretot en el cas dels homes). Curiosament, entre la població femenina i la població estrangera, que és 

on més augmenta la població ocupada, el nombre de persones desocupades disminueix per sota de la 

mitjana. Això és fruit de l’augment de la població activa d’aquests col·lectius. Quelcom similar succeeix 

entre les persones de 55 a 64 anys, on augmenta molt el nombre de persones ocupades, però l’incre-

ment de la població activa del col·lectiu fa que la reducció del nombre d’aturats se situï pròxim a la mitjana 

(en aquest cas per sobre). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
33 Vegeu l’annex. 
34 El major descens de la població desocupada dels últims anys, superant el de l’any 2014 (-13,4%), però inferior al registrat l’any 2005 (-

26,7%). 
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TAULA III.1.T8  Població desocupada (16-64 anys), per grups d’edat, gènere i nacionalitat. Catalunya, 2015-

2016 

  
2016 Var. 2015-2016 (%) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 

16-24 41 49 69 21 90 -20,7 -22,1 -21,6 -20,9 -21,5 

25-34 63 67 91 39 130 -14,5 -15,7 -13,6 -18,4 -15,1 

35-54 156 130 208 78 286 -9,6 -18,1 -15,6 -8,1 -13,7 

55-64 43 43 79 7* 86 -7,9 -22,5 -12,4 -40,6* -15,8 

Total 304 289 446 146 592 -12,1 -18,9 -15,7 -15,3 -15,6 

  
Taxa (%) Var. 2015-2016 (pp) 

Dona Home Nacional Estranger Total Dona Home Nacional Estranger Total 

16-24 32,9 35,5 32,3 42,8 34,3 -6,9 -9,1 -7,6 -10,1 -8,0 

25-34 16,5 16,8 14,8 23,2 16,7 -1,9 -2,4 -1,5 -4,8 -2,1 

35-54 15,3 11,5 11,3 25,6 13,3 -2,0 -2,5 -2,1 -3,9 -2,2 

55-64 16,5 14,1 14,7 24,5* 15,2 -2,7 -4,5 -3,0 -11,2* -3,7 

Total 17,0 14,7 14,0 26,4 15,8 -2,5 -3,3 -2,5 -5,3 -2,9 

Unitats: milers de persones, percentatges i punts percentuals. 

* Dada estadísticament no significativa. 

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

La taxa d’atur s’ha reduït més entre els homes (-3,3pp) i la població de nacionalitat estrangera (-5,3pp), 

però sobretot entre els menors de 25 anys (-8,0pp), els tres grups més afectats per la crisi econòmica. 

De tots ells, el grup que ha experimentat una evolució més positiva els darrers tres anys és el dels homes, 

la taxa d’atur dels quals se situa ja molt per sota de la taxa d’atur de les dones (14,7% envers el 17,0%), 

tornant a la situació prèvia a la crisi, però lluny encara de les taxes estimades llavors (5,6% i 7,7%, res-

pectivament, l’any 2007). Així mateix, destaca la taxa d’atur de la població de 55 a 64 anys, que es manté 

per tercer any consecutiu per sobre de la taxa de la població de 35 a 54 anys, tot i la major reducció 

experimentada l’any 2016. Això fa que la taxa d’atur d’aquest grup de població es mantingui 10,1pp per 

sobre de la que presentava l’any 2007, enfront dels 11,1pp entre els individus de 25 a 34 anys, 20,9pp 

entre els de 16 a 24 anys i 7,4pp entre els de 35 a 54 anys. Per últim, durant els darrers tres anys la 

taxa d’atur entre la població de nacionalitat estrangera (-13,3pp) ha disminuït més que entre la de naci-

onalitat espanyola (-6,0pp). Tot i això, la taxa d’atur del primer grup és encara 14,7pp més elevada que 

l’any 2007, per 8,5pp en el cas del segon. 

Segons dades de fluxos de l’EPA, s’observa que els col·lectius on més ha augmentat el percentatge de 

població que transita de l’atur a un lloc de treball d’un trimestre a l’altre l’any 2016 són la població de 

16 a 44 anys35 (+3,3pp entre la població de 16 a 29 anys i +3,2pp entre la de 30 a 44 anys), la femenina 

(+4,1pp) i la de nacionalitat estrangera (+5,0pp).36 Tot i així, en la comparativa entre homes i dones, la 

recuperació segueix afavorint més els homes, que encara presenten un major percentatge d’aturats que 

troben un lloc de treball d’un trimestre a l’altre que les dones (19,5% i 18,5%, respectivament, l’any 

2016).37 

Tot i experimentar una reducció, la taxa d’atur de llarga durada segueix sent molt elevada i ha augmentat 

el percentatge de persones que fa 4 anys o més que busquen feina. 

                                                      
35 El col·lectiu de 45 a 64 anys és el que presenta un menor percentatge de població aturada que troba un lloc de treball entre un trimestre i 

l’altre. L’evolució dels darrers anys d’aquest percentatge ha estat més desfavorable per a la població de 45 a 64 anys que per a la de 16 a 44 

anys. 
36 Vegeu l’annex. 
37 Vegeu l’annex. 
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La reducció del nombre de persones desocupades s’ha produït de forma més intensa entre els atu-

rats/ades de llarga durada, que han retrocedit més que el conjunt de la població aturada (-19,0%). Això 

situa la incidència de l’atur de llarga durada en el 58,0%, 2,4pp menys que l’any 2015, però encara un 

percentatge molt elevat respecte als valors precrisi (l’any 2008, la incidència de l’atur de llarga durada 

era del 19,0%, 38,9pp menys que la del 2016). Així doncs, el nombre de persones aturades de llarga 

durada se situa en poc més de 340.000 persones l’any 2016, un fenomen que és més intens a mesura 

que augmenta l’edat de la persona.38 Destaca, així mateix, l’increment del percentatge d’aturats de llarga 

durada que fa 4 anys o més que busquen feina (+1,1pp) i que concentra el 23,0% de la població aturada. 

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

el percentatge de persones aturades que troben un lloc de treball d’un trimestre a l’altre l’any 2016 entre 

els que fa 1 any o menys que van deixar l’última feina era del 30,0%. En canvi, entre els que feia més 

d’un any que l’havien deixada, aquest percentatge baixa fins a l’11,8% (18,4pp menys). L’evolució dels 

últims anys d’aquest percentatge ha estat més favorable per a la població que fa menys d’un any que va 

deixar l’última feina.39 

El percentatge de llars on tots els seus membres actius estan ocupats ha augmentat 3,2pp l’any 2016 

fins a situar-se al 76,6%. Això s’ha traduït en un descens de les llars on conviuen ocupats i aturats (14,8% 

i -1,6pp) i de les llars on cap dels seus membres actius té feina (8,6% i -1,7pp).  

Tot i que els valors de l’any 2016 s’aproximen als del 2009, aquests encara disten dels que es registra-

ven l’any 2007. Llavors el percentatge de llars amb tots els seus membres actius ocupats era del 89,1% 

(12,5pp més que l’any 2016), el nombre de llars amb ocupats i aturats representava el 8,6% (6,3pp 

menys que l’any 2016) i el pes de les llars amb tots els membres actius desocupats suposava el 2,4% 

(6,3pp menys que l’any 2016). 

GRÀFIC III.1.G3  Llars agrupades pel nombre d’actius(1) en situació d’atur. Catalunya, 2007-2016 

 
Unitats: percentatges. 

(1) Mínim un actiu a la llar. 

Nota: l’escala dreta fa referència a les llars amb tots els actius ocupats. 

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

                                                      
38 Vegeu l’informe La població de 45 a 64 anys en situació d’atur de llarga durada, elaborat pel CTESC. 
39 Vegeu l’annex. 
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Les llars amb tots els membres actius en situació d’atur es poden distingir en funció de si hi havia o no 

algun membre que rebés una prestació per desocupació. Les primeres representaven el 5,4% del total 

de llars l’any 2016, 0,6pp menys que el 2015 i 0,9pp menys que l’any 2013. Això contrasta amb l’evolu-

ció, més favorable, de les segones: l’any 2016 aquestes últimes representaven el 3,2% de les llars, 1,0pp 

menys que l’any 2015 i 3,0pp menys que el 2013.40 

Atur registrat 

El nombre de persones desocupades registrades ha estat de poc més de 470.000 l’any 201641, l’11,9% 

menys que l’any 2015 i un valor pròxim al de l’any 2009, segons dades de l’Observatori del Treball i 

Model Productiu.  

Tots els sectors d’activitat han vist reduït el nombre de persones registrades com a demandants d’ocu-

pació. Així, el nombre de persones aturades registrades ha disminuït amb força a la construcció (-20,0%) 

o la indústria (-16,1%), però també als serveis (-10,1%) i a l’agricultura (-12,9%). On el descens ha estat 

menor és entre els demandants sense ocupació anterior (-8,1%). Així doncs, ha crescut el percentatge 

de persones desocupades que havien treballat al sector serveis (+1,4pp) i entre els que no tenien ocu-

pació anterior (+0,3pp). En canvi, han disminuït els que ho havien fet a la indústria (-0,6pp) i a la cons-

trucció (-1,0pp). Això fa que aquesta distribució sectorial de les persones desocupades s’assimili cada 

cop més a la distribució de la població ocupada. 

GRÀFIC III.1.G4  Població desocupada per sectors d’activitat. Catalunya, 2009-2016 

 
Unitats: percentatges. 

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

Model Productiu). 

Si s’analitzen les taxes d’atur registral que proporciona l’Observatori del Treball i Model Productiu,42 s’ob-

serva que les més elevades s’han registrat al Baix Penedès (20,9%), Montsià (17,3%), Anoia (16,6%) i 

                                                      
40 Vegeu l’annex. 
41 Lluny de les més de 590.000 que estima l’EPA. 
42 La taxa d’atur registral és una estimació de la taxa d’atur comarcal, calculada com a quocient de la població desocupada registrada sobre la 

suma de població afiliada i població desocupada registrada. Les dades d’afiliació i atur 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. Aquest càlcul pot presentar, per tant, 

una certa desviació respecte al valor real del conjunt de l’any. Així mateix, al treballar amb dades de registres les dades incorporen alguns 

biaixos. El primer fa referència a la població que es troba a l’atur, però que no es troba registrada als serveis d’ocupació. És a dir, són actius no 

registrats, que fan disminuir el valor de la taxa d’atur registral. El segon fa referència a la població ocupada no afiliada. Aquest grup afecta el 

denominador incrementant la taxa d’atur registral. La suma dels dos biaixos genera un biaix que pot ser a l’alça o a la baixa en funció del que 

predomini. Per al conjunt de Catalunya, les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu mostren una taxa d’atur registral del 13,3%, 
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Baix Ebre (16,0%). Així, destaca que sis de les deu comarques on l’atur registral és més elevat són co-

marques tarragonines i les altres quatre són barcelonines. En canvi, les comarques amb una menor taxa 

d’atur registral són la Cerdanya (7,4%), la Vall d’Aran (7,9%) i l’Alta Ribagorça (8,0%), amb les comarques 

amb una taxa d’atur més baixa concentrades a les províncies de Lleida i Girona. 

MAPA III.1.M2 Taxa d’atur registral(1) per comarques. Catalunya, 2016 

 
Unitats: percentatges. 

(1) Mitjana anual calculada a partir de les dades de l’últim dia dels quatre trimestres dels anys 2015 i 2016. 

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

Model Productiu). 

La taxa d’atur registral ha caigut a totes les demarcacions entre 2015 i 2016,43 on sobresurt el descens 

al Baix Penedès (-3,0pp). Això no ha impedit que aquesta comarca presenti la taxa d’atur registral més 

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

a l’Anoia (-2,6pp), el Garraf (-2,5pp) o al Baix Ebre i Baix Penedès (-2,4pp). Per contra, a l’Alta Ribagorça 

(-0,3pp) o la Vall d’Aran (-0,6pp) el descens ha estat més moderat, en un tímid procés de convergència. 

Val a dir que durant el període 2013-2016, la taxa d’atur registral ha retrocedit a totes les comarques, 

però ho ha fet més en aquelles que presentaven uns valors més elevats. Així, la taxa d’atur registral ha 

convergit clarament durant el període expansiu, corregint part de la divergència experimentada durant la 

fase recessiva.44 

1.5. CONTEXT DEL MERCAT DE TREBALL 

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

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

                                                      
2,0pp menys que l’any 2015 i 2,5pp menys que la taxa d’atur que estima l’EPA per a la població de 16 a 64 anys l’any 2016. És a dir, l’efecte 

dels aturats no registrats és aparentment més gran que el dels ocupats no afiliats. 
43 La incorporació del Moianès, comarca formada per municipis amb una taxa d’atur baixa, va implicar, amb la seva formació, un lleuger incre-

ment de la taxa d’atur registral del Bages (+0,2pp) fruit de la nova classificació. En canvi, la nova organització administrativa no va tenir afectació 

ni al Vallès Oriental ni a Osona, les altres dues comarques amb municipis que han esdevingut part del Moianès. Tant el Bages (-2,2pp), com el 

Vallès Oriental (-2,1pp) i Osona (-1,9pp) han reduït la taxa d’atur registral durant l’any 2016. 
44 Vegeu l’annex. 
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mes -territoris que es regeixen per una mateixa normativa i on hi intervenen fortes connexions interterri-

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

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

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

població aturada també hagi disminuït més que al conjunt d’Espanya. Tot i així, la temporalitat ha aug-

mentat més a Catalunya que a altres comunitats autònomes. De la mateixa manera, la taxa d’ocupació 

ha crescut més a Catalunya que a Europa, tot i que encara es troba per sota de la mitjana continental. 

Això, juntament amb una elevada taxa d’activitat, fa que la taxa d’atur sigui encara molt elevada a casa 

nostra en comparació amb altres països i regions europees. Tot i això, l’any 2016 s’ha mantingut la tímida 

convergència al mercat de treball europeu que es va iniciar l’any 2014. 

1.5.1. ESPANYA 

Població en edat de treballar 

Espanya ha experimentat un descens de la població en edat de treballar (de 16 a 64 anys) del 0,4% l’any 

2016, en contrast amb l’estabilitat a Catalunya. Això s’ha produït en un context on les úniques comunitats 

autònomes que han augmentat la seva població en edat de treballar han estat les Illes Balears (+0,5%) 

i la Comunitat de Madrid (+0,2%). Durant el període 2008-2016, el nord d’Espanya és on més ha retro-

cedit la població en edat de treballar (especialment al nord-oest) i només els arxipèlags n’han guanyat.45 

MAPA III.1.M3 Població en edat de treballar (16-64 anys) per comunitats autònomes. Variació anual. Espanya, 

2015-2016 

 
Unitats: percentatges. 

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

Població activa 

La població activa al conjunt d’Espanya ha retrocedit un 0,5%, mentre que a Catalunya no ha variat. 

Aquesta estabilitat a Catalunya dista poc dels increments a Astúries (+0,5%), País Basc (+0,3%), les Illes 

                                                      
45 Vegeu l’annex. 
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Balears (+0,2%) o Aragó i la Comunitat Valenciana (+0,1%). Així, la taxa d’activitat de Catalunya (78,8% i 

-0,1pp) s’ha situat per sota de les taxes de la Comunitat de Madrid (79,3%) i les Illes Balears (79,1%), 

però per sobre de la mitjana estatal (75,4% i -0,1pp). Pel que fa al període 2008-2016, la població activa 

s’ha incrementat al sud de la península i als arxipèlags i ha retrocedit al nord d’Espanya.46 

MAPA III.1.M4 Població activa (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2015-2016 

Variació anual 2015-2016 (%) 

 

Taxa d’activitat (%) 

 

Unitats: percentatges. 

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

Població ocupada 

La població ocupada a Espanya ha augmentat el 2,6%, 0,9pp menys que a Catalunya, cosa que situa la 

taxa d’ocupació espanyola al 60,5%, 5,9pp per sota de la taxa catalana. Així, la població ocupada ha 

crescut més a Catalunya (+3,5%) que a la resta de comunitats autònomes, amb l’excepció de Múrcia 

(+6,0%) i les Illes Balears (+4,3%). Si es compara la taxa d’ocupació, Catalunya (66,4%) es manté al grup 

capdavanter, però per sota de la Rioja (66,5%), la Comunitat de Madrid (66,7%) i les Illes Balears (68,1%). 

Durant el període 2008-2016, la taxa d’ocupació ha retrocedit menys a les comunitats autònomes del 

nord d’Espanya que a les del sud, fruit de la menor caiguda de població a les regions meridionals.47 Així, 

el procés de divergència en la taxa d’ocupació durant el període 2008-2013 no s’està corregint en el 

període 2013-2016. 

                                                      
46 Vegeu l’annex. 
47 Vegeu l’annex. 
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MAPA III.1.M5 Població ocupada (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2015-2016 

Variació anual 2015-2016 (%) 

 

Taxa d’ocupació (%) 

 

Unitats: percentatges. 

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

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

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

crescut un 11,4% a les Canàries i un 11,3% a les Illes Balears des de l’any 2013. A Andalusia l’increment 

ha estat del 9,9%, enfront d’un 9,6% a Múrcia i un 9,0% a la Comunitat Valenciana, mentre que a Cata-

lunya ha estat del 7,3% i a Espanya d’un 6,9%. En canvi, a la Comunitat de Madrid (+4,3%), Galícia 

(+3,3%), Navarra (+3,6%) i País Basc (+3,2%) el creixement ha estat inferior.48 

El creixement de la població ocupada a Espanya durant la recuperació es produeix principalment als 

arxipèlags i l’Arc Mediterrani. L’any 2016 només Múrcia i les Illes Balears tenen un creixement de la 

població ocupada més elevat que Catalunya. 

Si el creixement de la població ocupada entre 2013 i 2016 es compara amb l’ocupació destruïda entre 

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

valor és del 35,6%, similar al de Catalunya (35,0%). Tot i així, la recuperació amb aquest indicador també 

sembla ser més intensa als arxipèlags i al Mediterrani. D’aquesta manera, només les Illes Balears comp-

ten amb més persones ocupades que l’any 2008. Les Canàries han recuperat un 76,0% de l’ocupació 

perduda, enfront d’un 44,1% Múrcia, un 43,5% Andalusia o un 35,1% la Comunitat Valenciana. A l’altre 

extrem, a Navarra (25,1%), País Basc (20,3%), Astúries (19,4%) i Galícia (17,4%) han recuperat una part 

molt petita de l’ocupació perduda durant la crisi.49 

Catalunya destaca per un major pes de la indústria entre la població ocupada que al conjunt d’Espanya, 

el que es compensa amb un menor pes de l’agricultura i el sector serveis. Aquesta distribució sectorial 

és similar a la major part de comunitats autònomes del nord d’Espanya (Astúries, Cantàbria, Comunitat 

Valenciana i País Basc, com es pot veure a l’annex).50 El gruix de l’increment de la població ocupada a 

Espanya l’any 2016 s’explica pel major nombre d’individus ocupats al sector serveis, fet que s’ha produït 

a un elevat nombre de comunitats autònomes. En canvi, la resta de sectors hi contribueixen molt poc. Hi 

ha, però, algunes comunitats autònomes on una part important de l’increment de la població ocupada 

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

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

recuperació. A la resta de comunitats autònomes el mínim s’assoleix l’any 2013. Si enlloc de fer l’anàlisi entre 2013 i 2016 s’estudia el creixe-

ment de la població ocupada entre 2014 i 2016, els resultats no varien, amb el creixement concentrat als arxipèlags i l’Arc Mediterrani. 
49 Vegeu l’annex. 
50 Aragó, Navarra i La Rioja tenen una distribució amb un major pes de la indústria i l’agricultura i un menor pes del sector serveis. 
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s’explica pel comportament de la indústria (País Basc, Castella i Lleó, Castella-La Manxa i Cantàbria). A 

Múrcia, la regió amb major creixement, una part de l’augment s’explica pels ocupats a l’agricultura. En 

canvi, a les que menys creix la població ocupada (La Rioja, C. de Madrid i Navarra) es detecta un retrocés 

a la construcció. 

GRÀFIC III.1.G5  Variació de l’ocupació (16-64 anys) i pes de cada sector d’activitat en aquesta variació, per co-

munitats autònomes.(1) Espanya, 2015-2016 

 
Unitats: percentatges. 

(1) Comunitats autònomes ordenades en funció de la variació de la població ocupada, de major a menor. 

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

El comerç, la reparació d’automòbils i l’hostaleria expliquen un 36,7% d’aquest increment de la població 

ocupada al sector serveis a Espanya. També hi contribueix de manera decisiva l’augment de població 

ocupada a l’Administració pública, l’educació i les activitats sanitàries (24,8%). A la indústria, l’augment 

s’ha produït sobretot a la construcció de maquinària, equips electrònics, material de transport i indústries 

manufactureres diverses. 

La diferència de creixement de la població ocupada entre Catalunya i Espanya s’explica pel major aug-

ment de població ocupada a l’Administració pública, l’educació i les activitats sanitàries a Catalunya, i en 

menor mesura, per l’augment de la població ocupada al comerç, la reparació d’automòbils i l’hostaleria, 

així com el transport. 

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

durant els últims 3 anys han estat els arxipèlags i l’Arc Mediterrani. Si s’analitzen els sectors econòmics 

que han propiciat el creixement a Espanya entre 2013 i 2016 (+6,9%), destaca per damunt de tots el 

comerç i l’hostaleria, que explica el 32,5% de l’increment observat. En segon lloc en l’ordre de contribució 

al creixement de la població ocupada apareix l’Administració pública, l’educació i les activitats sanitàries 

(20,2%) i, en tercer lloc, la intermediació financera i les activitats immobiliàries (14,0%).51 Entre les co-

munitats que més creixen, aquests 3 branques d’activitat també expliquen bona part de l’augment de la 

població ocupada. En els casos de Canàries, Illes Balears i Múrcia la contribució de l’Administració pú-

blica, l’educació i les activitats sanitàries és menor. En el cas de Canàries perquè el comerç i l’hostaleria 

concentren el 74,3% de l’augment de població ocupada. A les Illes Balears destaca l’aportació de la 

                                                      
51 La construcció explica només el 3,7% de l’augment de població ocupada a Espanya entre 2013 i 2016. 
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construcció (24,9%) i en el cas de Múrcia sobresurt l’agricultura (18,6%). Aquesta última circumstància 

també és produeix a Andalusia (19,9%).52 

La taxa de treball a temps parcial al conjunt d’Espanya s’ha situat al 15,1% l’any 2016 (0,5pp menys que 

l’any 2015) i s’acosta a la taxa catalana, que ha augmentat fins al 14,0% (+0,3pp). Així, la taxa de treball 

a temps parcial a Catalunya s’ha acostat a les més elevades d’Espanya i s’ha allunyat de les més baixes. 

El Principat és, juntament amb Astúries i Aragó, una de les comunitats on aquesta ha augmentat més 

durant l’any 2016, en un context on la taxa de treball a temps parcial ha disminuït a moltes comunitats 

autònomes. Per últim, destaca que la taxa de treball a temps parcial ha augmentat durant el període 

recessiu (2008-2013) i, en canvi, ha disminuït durant la recuperació entre 2013 i 2016, tant a Espanya 

com a Catalunya, sense que s’observi un patró clar a escala territorial.53 

MAPA III.1.M6 Població que treballa a temps parcial (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2016 

Taxa de treball a temps parcial (%) 

 

Variació anual de la taxa de treball a temps parcial 

(pp) 

 

Unitats: percentatges i punts percentuals. 

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

La població assalariada a Espanya ha crescut menys (+3,1%) que a Catalunya (+4,3%). Tot i així, l’aug-

ment és més gran que el de la població ocupada al conjunt de l’Estat (+2,6%), cosa que ha incrementat 

el pes de la població assalariada sobre el total d’individus ocupats (83,4% i +0,4pp). Aquesta evolució 

és similar a la que es produeix a Catalunya. 

La taxa de temporalitat de Catalunya (21,2% i +1,5pp) es manté per sota de la taxa espanyola (26,1% i 

+0,9pp), tot i que ha crescut més durant l’any 2016. Així, només la Comunitat de Madrid (18,4%) pre-

senta una taxa de temporalitat inferior a la de Catalunya. En canvi, l’augment de la taxa de temporalitat 

a Catalunya ha estat de les més elevades, juntament amb les dels arxipèlags, Castella i Lleó i Madrid. A 

diferència de la taxa de treball a temps parcial, la taxa de temporalitat ha disminuït durant la fase reces-

siva del cicle (2008-2013) i està augmentant amb força durant la fase de recuperació (2013-2016), tant 

a Espanya com a Catalunya. No s’observen, però, diferències en l’evolució entre comunitats autònomes.54 

                                                      
52 Vegeu l’annex. 
53 Vegeu l’annex. 
54 Vegeu l’annex. 
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MAPA III.1.M7 Població assalariada amb contracte temporal (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 

2016 

Taxa de temporalitat (%) 

 

Variació anual de la taxa de temporalitat (pp) 

 

Unitats: percentatges i punts percentuals. 

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

Població desocupada 

La població desocupada ha disminuït més a Catalunya (-15,6%) que a Espanya (-11,4%) i la taxa d’atur 

espanyola (19,7% i  que disminueix 2,4pp) és superior a la catalana (15,8% i -2,9pp). El descens de la 

població desocupada a Catalunya ha estat dels més intensos d’Espanya, només per darrere de Múrcia (-

19,9%), les Illes Balears (-19,7%) i Cantàbria (-15,8%). Això ha fet que la taxa d’atur catalana convergeixi 

amb les comunitats del nord de la península, de les quals s’havia distanciat l’any 2015. Durant el període 

2008-2016 la taxa d’atur ha augmentat més a les regions del sud que a les septentrionals, on ha retro-

cedit més la població en edat de treballar.55 Això és fruit d’un procés de divergència entre 2008 i 2013 i 

un cert procés de convergència entre 2013 i 2016. 

                                                      
55 Vegeu l’annex. 
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MAPA III.1.M8 Població aturada (16-64 anys) per comunitats autònomes. Espanya, 2015-2016 

Variació anual 2015-2016 (%) 

 

Taxa d’atur (%) 

 

Unitats: percentatges. 

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

1.5.2. EUROPA56 

La població en edat de treballar s’ha comportat de forma similar a Catalunya (+0,0%) que a la mitjana 

de la UE-28 (-0,0%). Aquests estabilitat s’alinea amb els creixements de la població en edat de treballar 

de països com França (-0,1%), Bèlgica (+0,1%), Regne Unit i Països Baixos (+0,3%) o Finlàndia i Espanya 

(-0,3%), però es distancia de països com Alemanya (+1,7%) o Àustria (+1,2%). 

El lleuger descens de la taxa d’activitat a Catalunya l’any 2016 ha estat un fenomen aïllat que només es 

produeix a Noruega, Espanya i Romania. Tot i això, la taxa d’activitat catalana es manté entre les més 

elevades d’Europa, per darrere de Suïssa, Suècia, Dinamarca i Països Baixos. 

La taxa d’ocupació a Catalunya s’ha situat just per sota de la mitjana de la UE-28, lluny dels països del 

nord d’Europa, gairebé tots amb taxes d’ocupació superiors al 70,0%. Val a dir, però, que Catalunya 

experimenta el major creixement de la taxa d’ocupació dels països estudiats. Així mateix, el major creixe-

ment de les taxes d’ocupació l’any 2016 ha tingut lloc entre alguns dels països amb les taxes més baixes 

l’any 2015 (Portugal, Irlanda, Polònia, Espanya o Grècia), juntament amb Dinamarca. En canvi, el creixe-

ment ha estat menor en alguns països que tenien una taxa d’ocupació alta (Noruega o Àustria), però 

també entre alguns que tenien una taxa d’ocupació baixa (França o Bèlgica), limitant la convergència en 

les taxes d’ocupació. 

A escala europea el creixement de la població ocupada a Catalunya és molt elevat en comparació amb 

altres països. 

La taxa de treball a temps parcial catalana és baixa en comparació amb la UE-28, tot i el lleuger augment 

experimentat l’any 2016. Això difereix del que succeeix a Europa, on la taxa de treball a temps parcial 

disminueix més als països amb una taxa més baixa, generant una certa divergència. Així, Catalunya se 

situa lluny de països com Dinamarca (26,4% i on més ha augmentat la taxa de treball a temps parcial), 

Alemanya (26,7%) o Països Baixos (49,7%), entre d’altres. En canvi, la temporalitat a Catalunya se situa 

per sobre de la mitjana de la UE-28 i és on aquesta ha augmentat de forma més intensa l’any 2016, 

                                                      
56 Vegeu l’annex per a més informació. 
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juntament amb Dinamarca. A excepció de Polònia i Suècia, a la resta d’economies on la taxa de tempo-

ralitat està per sobre de la mitjana de la UE-28 aquesta augmenta, generant una lleugera divergència. 

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

Portugal. A excepció d’Itàlia, és en aquests territoris on més s’ha reduït la taxa d’atur juntament amb 

Irlanda i Polònia, cosa que ha derivat en una convergència en l’àmbit europeu. 

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

DE TREBALL A LES REGIONS DELS QUATRE MOTORS PER A EUROPA57 

A Catalunya i Lombardia ha disminuït la població en edat de treballar, fet que contrasta amb el creixe-

ment de Baden-Württemberg (+1,9%). En canvi, el pes de la població ocupada a la indústria no ha aug-

mentat a cap de les quatre regions, entre les que resulta notori el descens a Roine-Alps (-1,0pp) i en 

menor mesura, Catalunya (-0,6pp). 

La població activa ha augmentat a totes les regions excepte a Catalunya, mentre que a Baden-Württem-

berg és on més ha crescut (+2,8%). Tot i un menor creixement, la taxa d’activitat catalana s’ha mantingut 

com la segona més elevada dels quatre motors, per darrera de la regió alemanya i per davant de la 

francesa. 

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

experimentat creixements notables. Aquest increment, sumat al descens de la població en edat de tre-

ballar, ha fet que la taxa d’ocupació augmenti considerablement més a Catalunya que als altres territoris. 

Malgrat això, Catalunya s’ha mantingut com la regió amb la taxa d’ocupació més baixa de les quatre. 

Catalunya concentra gairebé tants individus desocupats com Roine-Alps i Llombardia juntes, tot i el des-

cens més intens de la població aturada a Catalunya. Aquest descens, que contrasta amb l’increment a 

Baden-Württemberg (+1,6%), ha servit per acostar la taxa d’atur catalana a la de les altres regions. Mal-

grat això, encara es troba lluny de les regions francesa i italiana i molt lluny de la taxa d’atur de la regió 

alemanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
57 Vegeu l’annex per a més informació. 
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2. POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ 

2.1. POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ 

L’import definitiu destinat per la Generalitat a la política de foment de l’ocupació ha estat de 699,8 M€, 

el 12,7% més que l'any anterior. 

En un escenari de pròrroga pressupostària,58 l’import definitiu destinat per la Generalitat a la política de 

foment de l’ocupació ha estat de 699,8 M€, el 12,7% més que l’any anterior, que representa l'1,9% sobre 

el total de despeses de la Generalitat. D’aquest import se n’ha executat el 97,8% (684,7 M€).  

Aquesta política de despesa inclou el conjunt de programes, mesures i actuacions que tenen per objecte 

millorar la qualificació professional i l’ocupabilitat de les persones. El Departament de Treball, Afers So-

cials i Famílies, directament o bé mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Consorci per a 

la Formació Contínua de Catalunya, gestiona majoritàriament els recursos que es destinen a aquesta 

política. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació n’executa 1,5 M€ mitjançant el 

Programa de formació professional agrària i pesquera. 

Al SOC li ha correspost gestionar el 81,6% del pressupost destinat a foment de l’ocupació. El seu pressu-

post definitiu ha estat de 571,3 M€, el 21,6% més que l’any anterior, dels quals n’ha executat el 67,2%. 

TAULA III.2.T1   Pressupost definitiu de la política de foment de l’ocupació de la Generalitat i pressupost definitiu 

i obligacions reconegudes del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Consorci per a la Formació Contínua de 

Catalunya, 2012-2016 

Catalunya 2012 

 

 

2013 

 

 

2014 2015 2016 

Diferència 

2015-2016 

% 

Pressupost definitiu política foment de l’ocupació 672,9 534,1 511,5 620,5 699,8 12,7 

Pressupost definitiu Servei Ocupació de Catalunya (SOC) 622,6 398,8 369,3 469,8 571,3 21,6 

Obligacions reconegudes pel SOC 313,9 193,9 225,8 245,8 384,0 56,2 

Pressupost definitiu Consorci per a la Formació Contínua de  

Catalunya1 23,4 

 

23,4 

 

29,4 27,5 44,5 61,8 

Obligacions reconegudes Consorci per a la Formació Contínua 

de Catalunya2 23,1 

 

22,6 

 

21,4 16,6 23,4 41,0 

Unitats: milions d’euros i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat i del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 

(1) Cal tenir en compte que el pressupost definitiu pot incorporar imports corresponents a l’exercici anterior. Així, el pressupost definitiu de 2016 

incorpora 10,5M€ corresponents a expedients de 2015. 

(2) Fins al 2014, d’acord amb la normativa de les subvencions de formació, es pagava una bestreta del 100% que comportava una execució en 

les obligacions del 100% (excepte en un programa de FormaEmpresa del 2013 en què només es podia pagar el 50%). Des del 2015, d’acord 

amb la nova Llei 30/2015, el màxim que es pot pagar com a bestreta és del 60%; per tant, en allò que es refereix als atorgaments l’execució 

és del 100% de la convocatòria de l’any; però en referència a l’obligació és una execució de fins a un màxim del 60%. Això comporta que cada 

any s’hagi d’incorporar crèdit per pagar el 40% restant ( o la part executada, si és inferior). 

Del total del pressupost destinat a la política de foment de l’ocupació, 274,8 M€ provenen de la distribu-

ció aprovada per la Conferència Sectorial d’Ocupació i Afers Laborals. Aquest import representa el 25,4% 

                                                      
58 Decret 252/2015, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per al 2015, mentre no entrin en vigor els del 2016. DOGC núm. 7020, de 17.12.2016. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7020/1463274.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7020/1463274.pdf
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més que el 201559 i prové de la distribució de les partides del Pla anual de polítiques d’ocupació que 

correspon gestionar a les comunitats autònomes.  

La dotació pressupostària del Pla anual de polítiques d’ocupació per a 2016 ha estat de 5.265,8 milions 

d’euros, el 9,9% més que 2015. D’aquest pressupost total, correspon a les comunitats autònomes la 

gestió de 1.800,8 milions d’euros. D’aquest import, 1.671.8 milions s'han distribuït d’acord amb els per-

centatges següents: el 70% condicionat al grau de compliment assolit en relació amb els objectius del 

Pla anual de polítiques d’ocupació 2015 i el  30% restant en funció del percentatge de repartiment cor-

responent a cada comunitat autònoma l’any anterior en funció del nombre de persones en atur. Els 129 

milions restants es destinen a finançar el Programa d’acció conjunta per a la millora de l’atenció a les 

persones aturades de llarga durada, que es distribueixen en funció del nombre de potencials beneficiaris 

que cal atendre a cada comunitat autònoma mesurat a 31.12.2015.  

Aquest programa s'aprova en resposta a les recomanacions de la Unió Europea en matèria d’integració 

de les persones aturades de llarga durada en el mercat de treball així com les recomanacions específi-

ques a Espanya en el context del Semestre europeu,60 les quals aposten per l’assistència personalitzada 

com a factor clau per a la inserció laboral del col·lectiu. El programa s'aprova per al període 2016-2018, 

ha de ser gestionat per les comunitats autònomes i té per objectiu millorar l'atenció personalitzada de 

les persones aturades de llarga durada que tinguin entre 30 i 54 anys, a través de l’assignació d’un tutor 

i la realització d’un perfil individualitzat d’ocupabilitat. Si ho indiquen en el respectiu Pla anual de política 

d’ocupació, les comunitats autònomes poden decidir ampliar l’aplicació de les mesures a persones tre-

balladores de menys de 30 anys o de més de 55 anys. Aquest programa està dotat amb 515 milions 

d’euros fins al 2018, repartits: 129 milions l’any 2016, 257 milions per 2017 i 129 milions l’any  2018.  

En aquesta línia, la programació del SOC de l'any 2016 conté una atenció específica a les persones 

aturades de llarga durada i a les de més de 55 anys a través del Programa Grans actius, que integra 

diferents actuacions que es duen a terme en funció del que determini el servei d’orientació conjuntament 

amb la persona aturada, d’acord amb les seves necessitats. A més de l’orientació, el programa preveu 

la realització de sessions grupals de caràcter informatiu, el Programa Treball i formació, el Programa 

Treball i formació per a persones beneficiàries de l’RMI i les subvencions a la contractació.  

Així mateix, el Parlament de Catalunya ha instat el Govern a fer front a l'atur de llarga durada amb una 

política integral amb polítiques actives i passives, desenvolupant programes específics per a persones 

més grans de 45 anys a l’atur i aprofundint en els programes d’orientació i en els processos d’acreditació 

de competències professionals.61 

La resta del pressupost que es destina a la política de foment de l’ocupació prové de fons propis de la 

Generalitat, del Fons Social Europeu i del Programa Garantia Juvenil. 

La política de foment de l’ocupació s’executa a través dels programes següents: Ocupabilitat, Igualtat, 

qualitat i integració laboral i Formació professional agrària i pesquera.  

                                                      
59 Ordre ESS/1875/2016, de 5 de desembre, per la qual es distribueixen territorialment per l’exercici econòmic de 2016, 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, incloses les destinades a l’execució del Programa d’acció conjunt per a la millora de l’atenció a les persones aturades de llarga 

durada. BOE núm. 295, de 07.12.2016.  
60 Recomanació del Consell, del 15 de febrer del 2016, sobre la integració de les persones aturades de llarga durada en el mercat de treball. 

DOUE C67, de 20.02.2016. Recomanació del Consell, del 12 de juliol del 2016, relativa al Programa nacional de reformes del 2016 d’Espanya 

i per la que s’emet un dictamen del Consell sobre el Programa d’estabilitat del 2016 d’Espanya. DOUE C 299, de 18.08.2016. 

També es recomana a Espanya augmentar l’eficàcia de les mesures de formació, millorar la capacitat dels serveis autonòmics d’ocupació i 

reforçar la seva coordinació amb els serveis socials, corregir les deficiències i disparitats dels règims de renda mínima i millorar els sistemes de 

suport a les famílies, inclòs l’accés a llars d’infants i cures de llarga durada.      
61 Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern. BOPC núm. 237, del 18.10.2016. Resolució 

17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta 

institucional. BOPC núm. 82, de 16 de març de 2016. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11658.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11658.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11658.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11658.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0220(01)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0818(02)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0818(02)&from=ES
javascript:openlink('/document/bopc/182074.pdf#page=3')
http://www.parlament.cat/document/bopc/167074.pdf#page=5
http://www.parlament.cat/document/bopc/167074.pdf#page=5
http://www.parlament.cat/document/bopc/167074.pdf#page=5
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El Programa Ocupabilitat té per finalitat mantenir i fomentar l’ocupació estable i de qualitat i l’autoocu-

pació; prevenir i reduir la desocupació i oferir protecció a les persones en situació d’atur i donar oportu-

nitats a la resta de la població activa que estigui en recerca de millora de la seva ocupació. Aquest pro-

grama és el que té una major dotació pressupostària, 323,4 M€ de pressupost inicial i 423,2 M€ de 

pressupost definitiu, del que se n’ha executat el 99%. L’import executat enguany representa un augment 

del 70,2% respecte l’any precedent.  

Aquest programa és gestionat majoritàriament pel SOC (el 91,5%). També intervenen en la gestió el Con-

sorci per a la Formació Contínua de Catalunya (el 5,7% del total), la Secretaria General de Treball, Afers 

Socials i Família i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU. 

Entre els objectius del Programa Igualtat, qualitat i integració laboral destaquen, des del punt de vista de 

les polítiques actives d’ocupació, facilitar la inserció sociolaboral dels col·lectius amb més dificultats i 

promocionar mesures que afavoreixin l’accés i el manteniment de llocs de treball a l’empresa ordinària. 

La dotació pressupostària del programa en conjunt ha estat de 232,6 M€ de pressupost inicial i 275,0 

M€ de pressupost definitiu, del que se n’ha executat el 95%. L’import executat enguany representa un 

augment del 3,4% respecte l’any precedent. La majoria de l’import d’aquest programa es destina a la 

gestió de la renda mínima d’inserció, que s’analitza en el capítol IV d’aquesta Memòria. 

El Programa Formació professional agrària i pesquera té per missió professionalitzar el sector agroali-

mentari, a partir de la millora de la qualificació professional dels agricultors i de les persones que viuen 

en el món rural, tant des de la formació inicial com des del reciclatge de coneixements i la formació 

permanent. El pressupost inicial d’aquest programa (1,5 M€) coincideix amb el definitiu i ha estat execu-

tat en la seva totalitat.  

A continuació s’exposen les línies principals de les polítiques actives que s’han executat a Catalunya l’any 

2016, incloent tant les desplegades a partir dels pressupostos de la Generalitat com de l'Estat. 

Les activitats formatives concentren la major part del pressupost destinat a foment de l’ocupació. 

Les activitats formatives concentren la major part del pressupost destinat a foment de l’ocupació. S’han 

atorgat 143,9 M€ en el marc dels programes següents: Formació d’oferta dirigida prioritàriament a tre-

balladors desocupats (57 M€); Treball i formació (39,5 M€); Formació d’oferta dirigida prioritàriament a 

treballadors ocupats (32 M€); Formació amb compromís de contractació (2,5 M€); Forma i insereix (0,6 

M€); Majors de 45 anys (1 M€) i 30 plus (7,9 M€). Aquest conjunt de programes preveu tenir 128.621 

persones destinatàries.  

Pel que fa a les accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors desocupats, es 

preveu que en el 2016 s’ofereixin un total de 26.093 places, amb un pressupost atorgat de 57,4 M€.  

305 entitats han estat beneficiàries d’aquests ajuts: 152 empreses privades, 73 ens locals, 69 entitats 

de l’economia social, 7 organismes públics i 4 agents socials. 

L’oferta formativa es basa en el fitxer d’especialitats del SOC i correspon a les especialitats que han estat 

considerades prioritàries en els diferents àmbits territorials. La taula següent exposa, per famílies pro-

fessionals, les especialitats formatives cursades en el marc de la formació d’oferta adreçada prioritària-

ment a treballadors desocupats. 
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TAULA III.2.T2   Nombre de persones destinatàries de la formació d’oferta adreçada prioritàriament a treballa-

dors desocupats, per família professional, 2016 

Formació per família professional 

Nombre persones 

destinatàries Formació per família professional 

Nombre persones 

destinatàries 

Administració i gestió 8.017 Instal·lació i manteniment 330 

Serveis socioculturals i a la comunitat 6.601 Energia i aigua 296 

Comerç i màrqueting 3.617 Arts gràfiques 285 

Informàtica i comunicacions 2.389 Imatge personal 285 

Transport i manteniment de vehicles 1.305 Química 165 

Fabricació mecànica 741 Sanitat 90 

Electricitat i electrònica 579 Hostaleria i turisme 75 

Agrària 450 Tèxtil, confecció i pell 60 

Seguretat i medi ambient 358 Activitats físiques i esportives 60 

Indústria alimentària 345 Imatge i so 45 

Total 26.093 

Font: Servei d’Ocupació de Catalunya. 

La formació d’oferta dirigida prioritàriament a treballadors ocupats que gestiona el Consorci per a la 

Formació Contínua de Catalunya té com a finalitat impulsar i estendre entre les empreses i les persones 

treballadores una formació que respongui a les necessitats del mercat laboral i estigui orientada a la 

millora de l'ocupabilitat de les persones treballadores i la competitivitat empresarial. Enguany ha previst 

96.131 persones destinatàries, 57.737 en plans transversals en què han participat 66 entitats (30 em-

preses privades, 25 entitats d’economia social, 9 agents socials i 2 ens locals) i 38.394 en plans secto-

rials en què han participat 79 entitats (37 empreses privades, 32 entitats d’economia social, 9 agents 

socials i 1 ens local). Pel que fa a l’import atorgat, 18,4 M€ s’han atorgat en programes transversals i 

13,5 M€ en programes sectorials. 

La previsió d’accions de formació d’oferta per a l’any 2016 se situa al voltant de 2.825 accions formati-

ves, de les quals 1.462 són de caràcter transversal i 1.362 de caràcter sectorial.  

Atesa la modalitat d’impartició, la formació presencial representa el 88,2% del total de participants, la 

teleformació l’11,2% i la modalitat mixta el 0,5%. 

Les famílies professionals d’administració i gestió i de serveis socioculturals a la comunitat (en la que 

s’inclouen les accions formatives d’idiomes) agrupen més del 61% dels participants en programes trans-

versals.  

En els programes sectorials, el 57,7% dels participants previstos es concentren en quatre famílies pro-

fessionals: Serveis culturals a la comunitat (21,4%), comerç i màrqueting (13,8%), administració i gestió 

(12,4%) i hostaleria i turisme (10%). 

La taula següent distingeix la tipologia de les accions formatives, segons les iniciatives de formació exis-

tents.  
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TAULA III.2.T3   Tipologia de les accions formatives, segons les iniciatives de formació existents 

Formació transversal Formació sectorial Total 

Tipus de  

formació 

Hores de 

formació 

% hores 

formació Participants 

Hores de 

formació 

% hores 

formació Participants 

% hores 

formació 

Partici-

pants 

Certificats de 

professionalitat 284.420 12,07 2.634 750.324 43,87 9.465 26,09 12.099 

Formació  

acreditable 950.545 40.34 18.439 207.207 12,12 5.622 12,59 24.061 

Altra formació 1.121.422 47,59 36.664 752.631 44,01 23.307 61,32 59.971 

Total 2.356.387 100,0 57.737 1.710.162 100,0 38.394 100,0 96.131 

Font: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. 

El 62,38% dels participants previstos ho són en accions formatives no acreditables, el 25,02% en forma-

ció acreditable i el 12,58% en certificats de professionalitat. Ateses les hores de formació, el 61,32% són 

en formació no acreditable, el 26,09% en certificats de professionalitat i el 12,59% en formació acredi-

table.  

El Programa Treball i Formació integra, en tres línies, accions d’experiència laboral i accions de formació 

per afavorir la inserció laboral i millorar l’ocupabilitat de persones en situació d’atur i accions de coordi-

nació i suport tècnic. En les accions formatives es considera prioritària la participació d’aquelles persones 

amb especials dificultats d’inserció com els aturats de llarga durada. 

Es tracta d’una convocatòria pluriennal 2016-2018, amb un pressupost total atorgat de 39,5 M€, amb 

la distribució següent: 24,9 M€ euros per a la línia A (persones en situació d'atur no perceptores de 

prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys), 12,4 M€ per a la línia B 

(persones en situació d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció) i 2,1 M€ per a la línia C (accions 

de coordinació i suport tècnic). La previsió total de persones beneficiàries és de 3.447 persones. 

D’altra banda, a través dels programes Forma i insereix i Formació amb compromís de contractació, se 

subvencionen accions formatives amb la modalitat de compromís de contractació en què s’ha considerat 

prioritària la participació en les accions formatives d’aquelles persones amb especials dificultats d’inser-

ció com els aturats de llarga durada. El primer preveu 328 persones beneficiàries. Hi han participat 5 

entitats d’economia social  i 9 empreses privades que han atès 73 persones i 255 persones respectiva-

ment. El segon preveu un total de 743 persones beneficiàries durant l’any 2016. Hi han participat 14 

ens locals que han atès 374 persones; un organisme públic que ha atès 30 persones; 8 entitats d’eco-

nomia social que han atès 249 persones i 4 empreses privades que han atès 943 persones.  

S’han concedit també ajuts a les empreses que contractin persones majors de 45 anys en situació d’atur 

facilitant-los la incorporació de nou al mercat de treball i proporcionant-los experiència laboral recent. 

L’any 2016 es preveu un total de 130 persones beneficiàries en 111 entitats amb un pressupost atorgat 

d’1 M€ euros. Dels 130 contractats, 15 van ser persones amb discapacitat reconeguda. 

El Programa 30 Plus està dirigit a persones en situació d’atur, preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix 

nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la formació i competències necessàries per 

ocupar un determinat lloc de treball. Aquest programa pretén incidir també en la qualitat de l'ocupació, 

donant suport a la contractació mínima de 6 mesos. S’han atorgat 7,9 M€ i es preveuen 1.800 persones 

beneficiàries. 

També cal tenir en compte la formació impartida als vuit centres d’innovació i formació ocupacional 

(CIFO) que formen una xarxa pròpia de formació professional per a l’ocupació. L’any 2016, els CIFO han 

impartit 210 cursos, amb un total de 2.880 alumnes.  
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En matèria de formació s’ha d’afegir la formació programada per les empreses que gestiona la Fundació 

Estatal per a la Formació en l’Ocupació (Fundae). Per segon any consecutiu ha disminuït el nombre d’em-

preses que fan formació per als seus treballadors i ho comuniquen a la Fundae. Enguany han estat 

53.823, el 13,6% menys que l’any anterior.62 La taxa de cobertura63 és del 20,8%, -3,6pp que l’any ante-

rior.  

Per mida de l’empresa, el 50,6% són empreses d’1 a 5 treballadors, el 26,5% empreses de 10 a 49 

treballadors i el 13,9% empreses de 6 a 9 treballadors.  

Pel que fa al pressupost, la bonificació aplicada ha estat de 99,3M€, en relació amb els 103,2M€ de 

crèdit disposat i els 162,2 M€ de crèdit assignat. L’aportació privada ha estat de 152,1 M€. 

Pel que fa als participants formats,64 enguany han estat 770.140, el 7,6% més que l’any anterior. La taxa 

de cobertura ha estat del 34,3%, 1,4 punts percentuals (pp) més que l’any anterior.65 El 53,4% dels 

participants formats han estat homes. Per grups d’edat, els de 36 a 45, 26 a 35 i 46 a 55 són els que 

més han participat en accions de formació (36,4%, 25,4% i 24%, respectivament). Atesa la mida de l’em-

presa, destaca que el 18,9% dels participants formats treballen en empreses de més de 4.999 treballa-

dors, el 18,2% en empreses de 1.000 a 4.999 treballadors, el 15% en empreses de 10 a 49 treballadors 

i el 13,9% en empreses de 100 a 249 treballadors. 

La durada mitjana de la formació ha estat de 15,3 hores per participant. Segons la tipologia de la forma-

ció, el 80,9% dels participants formats ho han estat en la modalitat presencial, el 17,7% en la modalitat 

de teleformació i l’1,4% en modalitat mixta. Per tipus d’acció, el 52,8% ha participat en accions formati-

ves genèriques i la resta en accions específiques. Atesos els continguts formatius, destaquen els partici-

pants formats en gestió de recursos humans (17%), en prevenció de riscos laborals (12,4%), en idiomes 

(9,1%) i en manipulació i control alimentaris (5,3%). 

Pel que fa a les dades referides a permisos individuals de formació, se n’han finalitzat 1.929,  d’una 

durada mitjana de 62,5 hores per participant.   

No s’ha disposat de les dades relatives a la formació d’oferta d’àmbit estatal que també ha gestionat la 

Fundae l’any 2016.  

Garantia Juvenil: la lluita contra l'atur juvenil continua essent un dels principals reptes a afrontar.  

La lluita contra l'atur juvenil continua essent un dels principals reptes que cal afrontar tot i les mesures 

aprovades els darrers anys, especialment d'ençà l'any 2012, dirigides a afavorir la intermediació laboral, 

millorar l'ocupabilitat, donar suport a la contractació i fomentar l'emprenedoria.  

Enguany s’han destinat diverses actuacions a les persones joves. En el marc de la Garantia Juvenil,66 

posada en marxa per la Unió Europea l'any 2013, a Catalunya s’han impulsat diverses mesures. En pri-

mer lloc, ha continuat operativa la Xarxa d’Impulsors del Programa de Garantia juvenil a Catalunya, a la 

                                                      
62 Es computen les empreses que tenen tots o la major part dels treballadors a Catalunya, atès que es considera que hi tenen l’activitat principal. 
63 La Fundae defineix la taxa de cobertura com el percentatge d’empreses que fan formació per als seus treballadors respecte al total d’empre-

ses cotitzants per FP inscrites a la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
64 Cada treballador que fa una acció formativa és un participant. Un treballador dóna lloc a tants participants com accions formatives hagi fet. 
65 La taxa de cobertura és el percentatge de participants que van fer formació organitzada per les empreses l’any 2016 en relació amb el total 

de persones assalariades del sector privat segons l’EPA del IIT 2016. 
66 L'objectiu de la Garantia Juvenil és reincorporar els joves a l'ocupació o l'educació en un termini de 4 mesos després de quedar-se en atur o 

acabar els estudis. Es dirigeix a regions on els índex de l'atur juvenil superin el 25%. 
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qual enguany s’han atorgat 3 M€ i que preveu beneficiar 5.000 persones que seran ateses pels 96 tèc-

nics que es preveu contractar. Hi han participat 72 ens locals que preveuen contractar 82 tècnics i 2 

agents socials que preveuen contractar 14 tècnics. 

Amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat dels joves, s’estableixen ajuts en col·laboració amb els ajunta-

ments i els consells comarcals per tal de contractar en pràctiques a jornada completa i durant 6 mesos 

persones amb titulació reglada i/o titulació laboral. El pressupost destinat a aquest programa ha estat 

de 23,8 M€, amb una previsió de 2.172 persones beneficiàries. Hi han participat 301 ens locals, 1 orga-

nisme públic, 4 agents socials, 214 entitats d’economia social i 2 empreses privades.  

La convocatòria Projectes singulars té per objectiu donar resposta a les especificitats del territori i donar 

cabuda a aquells projectes que, perseguint els mateixos objectius que les convocatòries que el SOC ha 

endegat, proposen metodologies o models d’intervenció diferents que no tenen cabuda en aquestes. Van 

dirigits a reforçar l’ocupabilitat i les competències professionals de les persones no ocupades i no inte-

grades en els sistemes d’educació o formació mitjançant la combinació de dues o més de les actuacions 

del Catàleg del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Pla Nacional d’Implementació de la Garantía 

Juvenil. S’hi han destinat 14,2 M€ per al període 2016-2018 i té una previsió de 2.895 participants i 65 

entitats participants (37 entitats d’economia social, 16 ens locals, 11 empreses privades i 1 agent so-

cial). 

Es posa a disposició de les entitats col·laboradores un suport per tal que aquestes puguin cobrir les ne-

cessitats de transport de les persones joves participants en els programes següents: Noves oportunitats, 

programes integrals i projectes singulars. S’hi han destinat 119.681 euros de pressupost amb la previsió 

que beneficiï 1.341 persones i 28 entitats. 

La Comissió Europea ha fet una anàlisi sobre la situació de la Garantia Juvenil i la Iniciativa d'Ocupació 

Juvenil passats tres anys de la seva posada en marxa.67 Tot i constatar les millores assolides, assenyala 

que encara cal un major esforç per ajudar els joves més allunyats del mercat de treball. En les recoma-

nacions específiques per a Espanya,68 el Consell de la Unió Europea assenyala que, tot i que l'atur està 

disminuint ràpidament, encara és molt elevat, en particular entre els joves. 

Mitjançant el Reial decret llei 6/2016,69 aprovat el 24.12.2016, s'introdueixen modificacions en el Sis-

tema de Garantia Juvenil. Les modificacions introduïdes simplifiquen els requisits per poder ser benefi-

ciari del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. En concret, s'exigeix un únic tràmit d’inscripció i és sufici-

ent la inscripció com a demandants d’ocupació als serveis públics d’ocupació, estatal i autonòmic. S’ad-

met també que els serveis públics d’ocupació facin la inscripció amb efectes retroactius des de 2013, 

incorporant al sistema els joves que ja hagin fet accions de formació i ocupació previstes pel sistema. 

Així mateix, n'hi haurà prou amb no haver rebut formació ni haver estat treballant el dia anterior a la 

sol·licitud d'inscripció per complir els requisits, en lloc dels tres mesos sense haver rebut formació o els 

30 dies sense ocupació que s'exigien en la regulació fins ara vigent. Es permet que totes les entitats 

participants en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil puguin establir procediments específics, de con-

formitat amb el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, per a la inscripció dels joves en el fitxer únic del 

Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Finalment, es preveu la participació d'interlocutors socials en el 

procediment d'inscripció dels joves i a la Comissió Delegada de Seguiment i Avaluació del Sistema Naci-

onal de Garantia Juvenil. D'altra banda, les reduccions a la cotització a la Seguretat Social es converteixen 

en bonificacions, a càrrec del pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal. 

Cal assenyalar l’impuls del Consell de Direcció del SOC en aquesta reforma del Sistema de Garantia 

Juvenil a través de la petició al Govern espanyol d’eliminació dels obstacles i flexibilització dels requisits 

                                                      
67 Comunicació de la Comissió. La Garantia Juvenil i la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, situació passats tres anys. COM(2016) 646 final. 
68 Recomanació del Consell, del 12 de juliol del 2016, relativa al Programa nacional de reformes del 2016 d’Espanya i per la que s’emet un 

dictamen del Consell sobre el Programa d’estabilitat del 2016 d’Espanya. DOUE C299, de 18.08.2016. 
69 Reial Decret Llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per a l’impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. BOE, núm. 310, 

de 24.12.2016. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0646&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0818(02)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H0818(02)&from=ES
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12266-C.pdf
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d'inscripció al programa.70 En la mateixa línia, el Parlament de Catalunya també aprova una Moció sobre 

l'ocupació juvenil71 en la qual s'insta el Govern a eliminar els obstacles que dificulten l'accés dels joves 

als programes inclosos en el marc de la Garantia Juvenil. 

Al marge del sistema de Garantia Juvenil, també s'han aprovat mesures dirigides a les persones joves. 

En el marc del Pla Catalunya Joves per a l’ocupació destaquen els projectes inclosos dins Joves per a 

l’ocupació 2015-2017 (11,6 M€ i 2.764 persones beneficiàries previstes) i Fem ocupació per a joves 

(7.0 M€ i 1.613 persones beneficiàries previstes).  

Als programes de desenvolupament local, que tenen per objectiu promoure la identificació i concreció de 

les oportunitats d’ocupació dels diferents territoris de Catalunya, s’han destinat 42,8 M€  i es preveu que 

tindran 23.214 persones beneficiàries. El Programa Treball als barris concentra el pressupost més ele-

vat, 29,9 M€ i ha beneficiat 16.473 persones. Enguany s’ha mantingut el Programa Agents d’ocupació i 

desenvolupament local, a través del qual s’han fet 259 contractacions per a les quals s’ha destinat un 

pressupost de 6,8 M€. Altres programes destacables han estat els programes Innovadors i experimentals 

(2,7 M€, i 5.440 persones beneficiàries revistes), Treball a les 7 comarques (2,6 M€ i 1.807 persones 

beneficiàries) i el Suport i acompanyament a la planificació estratègica (807.365 € per a 41 projectes 

amb el suport de 240 entitats públiques i privades  i 210 ens locals). 

Pel que fa a l’orientació, des de les oficines de treball del SOC s’han atès 216.595 persones, 47.559 de 

les quals han participat en accions grupals. A les set Aules Actives, una dels quals d’alt rendiment en 

enfocament laboral, han estat ateses 397 persones.  

S’han aprovat programes específics d’orientació. Al Programa Accions d’orientació i acompanyament a 

la inserció s’han destinat 6,3 M€ i ha beneficiat 15.600 persones. Les entitats beneficiàries han estat 2 

agents socials, que han atès 9.525 persones, 13 entitats d’economia social que han atès 5.925 perso-

nes i 1 empresa privada que ha atès 150 persones. 

Als espais de recerca s’han destinat 2,4 M€ dins del programa pluriennal 2016-2018, que han beneficiat 

4.625 persones. Hi han participat 17 ens locals (2.125 participants), 2 agents socials (1.875 partici-

pants) i 5 entitats d’economia social (625 participants). 

En el marc de la convocatòria destinada a les agències de col·locació s’han atorgat 7,1 M€, el 13,4% 

menys que l’any anterior, i s’han atès 14.254 persones, el 227% menys. Les accions s’han dividit en 

dues línies d’actuació. La primera, a la que s’han destinat 6,8 M€, dirigida amb caràcter genèric a per-

sones desocupades inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades. En aquesta línia han participat 

89 entitats (39 empreses privades, 27 entitats de l’economia social, 21 ens locals i 2 agents socials). 

S’han atès 13.770 persones, (7.045 per empreses privades, 4.845 per entitats de l’economia social, 

1.565 per ens locals i 315 per agents socials). L’altra línia d’actuació, a la qual s’han destinat 296 mil 

euros, va dirigida a persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i 

pateixin una discapacitat intel·lectual, física, sensorial o trastorn mental. En aquesta línia han participat 

12 entitats, 11 de l’economia social i un ens local. S’han atès 484 persones, 469 de les quals per entitats 

d’economia social.  

Pel que fa a les actuacions dirigides a la integració laboral dels col·lectius amb més dificultats, les mesu-

res específiques han anat dirigides a les persones discapacitades i a les que es troben en risc d’exclusió. 

A la inserció laboral de les persones discapacitades s’han destinat 73,3 M€. D’aquest import, 68 M€ 

s’han destinat a les mesures dirigides a la incorporació a centres especials de treball, és a dir, a la inte-

gració en el mercat de treball protegit. Les mesures s’han dirigit al foment de la integració laboral (40,6 

                                                      
70 Petició signada el 26.05.2016 pel Consell de Direcció del SOC.  
71 Moció 77/XI del Parlament de Catalunya sobre l'ocupació juvenil. 01.12.2016. BOPC 278.  

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/293175/consell-direccio-soc-demana-unanimitat-govern-espanyol-eliminar-obstacles-flexibilitzar-requisits-dinscripcio-programa-garantia-juvenil.html
http://www.parlament.cat/getdocie/11004914
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M€, 193 centres beneficiaris), a les unitats de suport (20,1 M€, 145 centres beneficiaris) i a un ajut 

complementari del cost salarial destinat al manteniment del lloc de treball de les persones amb discapa-

citat en centres especials de treball (7,1 M€, 178 entitats beneficiàries i 8.101 persones destinatàries). 

La resta, 5,3 M€, s’ha destinat a la inserció laboral en empreses del mercat ordinari de treball, incloent 

mesures d’orientació, acompanyament i suport a la inserció, i se n’han beneficiat 41 entitats. 

A la integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió a través d’empreses d’inserció s’han destinat 

5,6 M€, que han estat atorgats a 50 empreses d’inserció. Les actuacions s’han distribuït en dues línies, 

la d’acompanyament a les persones en risc d’exclusió per part d’empreses d’inserció, que ha facilitat la 

contractació de 78 persones tècniques, i la línia consistent en els incentius a la contractació, que ha 

facilitat la subvenció de 1.540 persones en procés d’inserció per un total de 7.708,70 mesos a jornada 

laboral equivalent completa. Així mateix, s’han atorgat 44.431,50€ per incentius a la contractació de 

persones destinatàries de la renda mínima d’inserció i d’altres col ·lectius en risc o situació d’exclusió 

social i per a projectes d’autoocupació. S’han subvencionat 16 contractes i un projecte d’autoocupació.  

A través del Pla PREPARA,72 que gestiona el Servei Públic d’Ocupació Estatal d’ençà de la seva aprovació 

l’any 2011, es destinen ajuts a la requalificació professional de les persones que han esgotat la prestació 

d’atur. Consisteix en un ajut econòmic 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 452,6 euros, el 85% de l’IPREM 

vigent). L’Estat hi ha destinat 219 M€ l’any 2016. Des que es va aprovar, 119.812 persones s’han be-

neficiat dels itineraris individualitzats i personalitzats d’inserció professional i de les mesures de políti-

ques actives d’ocupació encaminades a la requalificació i reinserció professional. El Servei Públic d’Ocu-

pació Estatal no computa aquest col·lectiu com a beneficiaris de prestacions d’atur. 

El Pla PREPARA fou creat pel Reial decret llei 1/2011 i el Reial decret llei 1/2013 el prorrogà automàti-

cament, per períodes de sis mesos, mentre la taxa d’atur fos superior al 20%. El Reial decret llei 1/201673 

estableix que la pròrroga automàtica es produirà mentre la taxa d'atur sigui superior al 18%. Tal com 

s'analitza a l'apartat “Mercat de Treball” d'aquesta Memòria, l'any 2016 la taxa d'atur espanyola ha estat 

del 19,7%, superior a la catalana, que ha estat del 15,8%. 

També cal tenir en compte els incentius a la contractació, gestionats pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat 

Social, als quals inicialment els pressupostos generals de l’Estat per a 2016 destinen 1.635 M€, el 9% 

més que l’any anterior. A aquest import s’ha d’afegir el de les reduccions de les cotitzacions que van a 

càrrec del pressupost de la Seguretat Social, que l’any 2016 va representar un import de 2.100 M€.74 

Pel que fa la intermediació laboral, l’any 2016 s’han registrat 34.026 ofertes (el 24,7% més que l’any 

anterior) que afecten 59.900 llocs de treball (el 22,9% més que l’any anterior). Les ofertes d’ocupació 

que arriben a l’Administració catalana es canalitzen a través de les seixanta-nou oficines del SOC que 

conformen la Xarxa Ocupacional del SOC i del portal Feina Activa.  

El 2016 s’han formalitzat 2.986.558 contractes de treball a Catalunya, el 9,3% més que l’any anterior. 

Atesos els llocs de treball oferts a les ofertes d’ocupació registrades a les oficines dels serveis públics 

d’ocupació i al portal d’internet Feina Activa, el SOC ha intermediat en el 2% dels contractes. 

2.2. PRESTACIONS D'ATUR 

Les prestacions d’atur protegeixen aquells que han perdut la seva feina amb caràcter temporal o defini-

tiva o se’ls redueix la jornada amb la corresponent reducció salarial.  

                                                      
72 Programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per atur.  
73 Reial decret llei 1/2016, de 15 d'abril, pel que es prorroga el Programa d'activació per a l'ocupació. BOE núm. 92, de 16 d'abril de 2016.  
74 Ambdós imports, bonificacions i reduccions són d’àmbit estatal. No s’ha disposat de la desagregació per a Catalunya.  

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2016/04/16/pdfs/BOE-A-2016-3647-C.pdf
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2.2.1. PERSONES BENEFICIÀRIES DE PRESTACIONS D’ATUR 

El nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur ha estat de 266.548, el 12,3% menys que 

l'any anterior. 

La mitjana anual de persones beneficiàries de prestacions d’atur ha continuat la tendència descendent 

iniciada l’any 2012. Enguany ha estat de 266.548 persones, el 12,3% menys que l’any anterior. En l'àm-

bit estatal la mitjana de persones beneficiàries ha estat de 2.010.245, el 9,6% menys que l'any anterior.    

GRÀFIC III.2.G1  Evolució del nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur. Catalunya i Espanya, 2007-

2016 

 
Unitats: persones. 

Nota: mitjana anual. 

Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d'Ocupació Estatal. 

Del total de persones beneficiàries de prestacions d’atur, el 52% són dones i el 48,0% homes. Les dones 

són el col·lectiu majoritari en totes les prestacions excepte en la renda activa d'inserció, on representen 

el 48,9%.  
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GRÀFIC III.2.G2  Evolució del nombre de persones beneficiàries de prestacions d’atur, per tipus de prestació. Ca-

talunya, 2007-2016 

 
Unitats: persones. 

Nota: mitjana anual. 

Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d'Ocupació Estatal. 

Tot i que el pes de les persones que reben una prestació contributiva ha augmentat 1,2 punts percentu-

als respecte de l'any anterior, el 53% de les persones beneficiàries de prestacions d'atur reben una 

prestació no contributiva. 

De les 266.548 persones beneficiàries de prestacions d’atur de mitjana anual, el 47% ho és d’una pres-

tació del nivell contributiu (125.256 persones) i la resta, el 53%, d’una prestació no contributiva, distin-

gint el nivell assistencial (42,8%, 114.044 persones), la renda activa d’inserció (9,7%, 25.731 persones) 

i el Programa d’activació de l’ocupació (0,6%, 1.517 persones). En comparació amb l'any anterior, el pes 

del nombre de persones que reben una prestació contributiva ha augmentat 1,2 pp.  

El Programa d'activació per a l'ocupació, inicialment vigent fins al 15.04.2016, queda prorrogat fins al 

15.4.2017 a través del Reial decret llei 1/2016.75 

 

                                                      
75 Reial decret llei 1/2016, de 15 d'abril, pel que es prorroga el Programa d'activació per a l'ocupació. BOE núm. 92, de 16 d'abril de 2016. 

El programa queda de nou prorrogat per un any mitjançant el Reial decret llei 17/2017, que també introdueix modificacions per tal de flexibilit-

zar-ne els requisits. El programa es continua dirigint a persones en situació d'atur de llarga durada amb càrregues familiars.  
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https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2016/04/16/pdfs/BOE-A-2016-3647-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2017/04/29/pdfs/BOE-A-2017-4678-C.pdf
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GRÀFIC III.2.G3  Percentatge de persones beneficiàries de prestacions d’atur, per tipus de prestació. Catalunya, 

2016 

 
Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d'Ocupació Estatal. 

Augmenta el pes de les extincions del contracte temporal com a causa d’accés a la prestació, que repre-

senta el 40%, 3.7pp més. Les prestacions tramitades per acomiadament del qual no se'n sap la resolució 

en el moment de sol·licitar la prestació d’atur també han augmentat lleugerament i representen el 24,5%, 

1,2 pp més. Els acomiadaments objectius han representat el 13,1%, -3,2pp respecte de l'any passat.  

Pel que fa al nivell assistencial, continua guanyant pes el col·lectiu de les persones més grans de 55 anys, 

que representen el 46,6%, 2,4pp més que l'any anterior. Augmenta el pes de les persones beneficiàries 

que no tenien el període mínim cotitzat per accedir a una prestació contributiva, que representen el 

20,4% del total de perceptors del subsidi d'atur. L'esgotament de la prestació és la següent causa d'accés 

al subsidi d'atur; les persones menors de 45 anys representen el 16,1%, 3,1pp menys, i les més grans 

de 45 anys representen el 12,9%. 

2.2.2. INDICADOR DE COBERTURA 

L’indicador de cobertura ha estat del 60,5%, 0,2 punts percentuals menys que l’any anterior. Ha conti-

nuat la tendència descendent iniciada l'any 2010, però a un ritme inferior. 

L’any 2016 l’indicador de cobertura76 ha estat del 60,5%, 0,2 punts percentuals menys que l’any anterior. 

Ha continuat la tendència descendent iniciada l'any 2010, si bé a un ritme inferior. En l’àmbit estatal la 

taxa de cobertura ha estat del 55,1%, 0,7 punts menys que l’any anterior. 

                                                      
76 El Servei Públic d’Ocupació Estatal calcula l’indicador de cobertura del sistema de protecció d’atur dividint el nombre total de beneficiaris de 

prestacions entre la suma del nombre d’aturats registrats als serveis públics d’ocupació amb experiència laboral prèvia i els beneficiaris dels 

subsidis eventuals agraris (que a Catalunya no n’hi ha). Vegeu l'anàlisi que sobre el càlcul de l'indicador de cobertura es va fer a la Memòria 

socioeconòmica i laboral de l'any 2015. 
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GRÀFIC III.2.G4  Evolució de l’indicador de cobertura. Catalunya i Espanya, 2008-2016 

 
Unitats: percentatge. 

Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d'Ocupació Estatal. 

 

El nombre de persones que no perceben cap prestació d’atur també ha disminuït. A desembre de 2016, 

186.401 persones de les 453.645 registrades com a aturades no cobraven cap prestació, 32.396 per-

sones menys que l'any anterior. En mitjana anual, 204.057 persones no cobraven cap prestació, 26.205 

menys que l'any anterior. Si es compara la xifra de persones beneficiàries de prestacions amb la xifra de 

demandants d’ocupació no ocupats,77 el mes de desembre 205.656 persones no rebien prestació, 

57.095 menys que l'any anterior.  

En comparació amb l'atur estimat, el nombre de persones que no reben prestació també ha disminuït 

respecte de l'any anterior. Tenint en compte les mitjanes anuals, 325.452 persones aturades no rebien 

cap mena de prestació del sistema de protecció d'atur, 64.448 persones menys. Tot i la disminució res-

pecte de l'any anterior, el nombre de persones en situació d'atur que no reben prestació continua essent 

superior al que resulta de comparar-ho amb les dades d'atur registrat.  

2.2.3. DESPESA 

La despesa en prestacions d’atur ha disminuït el 12% i s'ha situat en 2.836,9 M€. 

La despesa en prestacions d’atur ha estat de 2.836,9 M€, el 12% menys que l’any 2015. Aquesta des-

pesa ha representat el 15,2% de l’import de la despesa en prestacions d’atur en el conjunt de l’Estat, 

que ha estat de 18.638,1 M€, el 9,5% menys que l’any anterior. 

                                                      
77 D’ençà de la implantació del SISPE (Sistema d’informació dels serves públics d’ocupació) l’any 2005, s’incorpora a l’estadística oficial (tot i 

que sense suport normatiu) el concepte de “demandant d’ocupació no ocupat” que fa referència al col·lectiu que inclou la xifra d'atur registrat 

més cinc col·lectius que, segons els criteris de l'Organització Internacional del Treball (OIT), podrien complir les condicions per ser considerats 

aturats: estudiants, demandants de serveis previs a l'ocupació, demandants d'ocupació conjuntural, demandants d'ocupació de jornada reduïda 

(inferior a 20 hores) i  treballadors eventuals agraris subsidiats. 
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GRÀFIC III.2.G5  Evolució de la despesa en prestacions d’atur. Catalunya i Espanya, 2007-2016 

 
Unitats: milions d'euros. 

Nota: mitjana anual. 

Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d'Ocupació Estatal. 

L’import de les prestacions contributives ha estat de 765,3€ mensuals, 3,6€ menys, i el de les assisten-

cials s'ha mantingut en 426€ mensuals. 

L’import líquid mitjà de la prestació contributiva ha estat de 765,3€ mensuals, 3,6€ menys que l’any 

anterior. En el conjunt de l’Estat l’import mitjà líquid és de 734 euros mensuals, 2,4€ més que l’any 

anterior.  

L’import de la prestació de nivell assistencial, de la renda activa d’inserció i del Programa d’activació per 

a l’ocupació s’ha mantingut en 426€ mensuals com els darrers anys.78  

Per a més informació sobre la normativa relacionada amb les polítiques d’ocupació aprovada 

durant l’any 2016, vegeu el Recull normatiu al web del CTESC.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
78 Correspon al 80% de l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). 
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3. RELACIONS LABORALS 

3.1. NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA 

Els acords o convenis objecte d’anàlisi en aquest apartat són els convenis col·lectius estatutaris, els ex-

traestatutaris, els acords o pactes de funcionaris i acords o pactes mixtos de funcionaris públics i perso-

nal laboral.  

Sota la denominació de convenis col·lectius estatutaris s’inclouen els convenis col·lectius pròpiament 

anomenats, els convenis d’extensió, d’adhesió i els laudes arbitrals.  

Sota la denominació d’acords extraestatutaris s’inclouen els pactes d’eficàcia limitada.  

Els acords de funcionaris determinen les condicions de treball dels funcionaris/àries públics en matèries 

que són competència del Consell de Ministres, els consells de govern de les comunitats autònomes o els 

òrgans corresponents de les entitats locals. Perquè siguin vàlids o eficaços han de ser aprovats expres-

sament i formal per l’òrgan corresponent. 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. Els acords mixtos de funcionaris/àries públics i personal laboral 

determinen les condicions de treball d’aquests en matèries que són competència dels òrgans de govern 

de les administracions públiques i, per tal que siguin vàlids i eficaços, han de ser aprovats expressament 

i formal per l’òrgan competent. Els pactes mixtos de funcionaris/àries públics i personal laboral també 

determinen les seves condicions de treball, però en matèries que es corresponen estrictament amb l’àm-

bit competencial de l’òrgan administratiu que els subscriu i vinculen directament el personal de l’àmbit 

corresponent. 

A Catalunya l’any 2016 hi ha 170 acords vigents, segons les dades extretes del REGCON. 

Segons les dades facilitades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a partir del Registre de 

Convenis Col·lectius estatal (REGCON), l’any 2016 hi ha 170 acords vigents a Catalunya, dels quals el 

79,4% són acords d’empresa i la resta, el 20,6%, són d’àmbit sectorial.  

Tal com es pot observar al gràfic següent, a Catalunya es constata una tendència a la baixa des de l’any 

2014, si bé aquesta és més pronunciada en els acords d’empresa. Sensu contrario, a escala estatal 

s’observa un increment interanual entre els anys 2015 i 2016, més acusat en els acords d’àmbit d’em-

presa que en els de sector. 
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GRÀFIC III.3.G1  Acords col·lectius vigents. Catalunya i Espanya, 2013-2016 

Acords col·lectius a Catalunya 

 

Acords col·lectius a Espanya 

 

Unitats: nombre de convenis. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

De la mateixa manera que s’ha observat en els anys anteriors, durant el període 2013-2016 la immensa 

majoria dels acords, el 90,6%, són estatutaris i, d’aquests, el 97,4%, són convenis pròpiament anome-

nats. El 79,9% d’aquests són d’àmbit d’empresa, tal com es pot veure a la taula següent. 

El 2,5% dels acords estatutaris són convenis d’adhesió i pràcticament tots són d’àmbit d’empresa. El 

0,1% restant correspon a un conveni d’extensió d’àmbit sectorial. 

Pel que fa als convenis col·lectius extraestatutaris sectorials, només n’hi ha un. 

Tal com es pot observar, els 91 acords/pactes de funcionaris i mixtes són d’àmbit empresarial. 

TAULA III.3.T1  Nombre d’acords col·lectius segons àmbit i naturalesa de l’acord. Catalunya 2013-2016 

Àmbit privat 

  Empresa Sector Total 

Convenis col·lectius 686 173 859 

Extensions de conveni 0 1 1 

Adhesions a conveni 21 1 22 

Laudes arbitrals 0 0 0 

Convenis/acords eficàcia limitada 0 1 1 

Àmbit públic 

  Empresa Sector Total 

Acord/pactes de funcionaris/mixtes 91 0 91 
Unitats: nombre d’acords. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Sobre el total dels acords durant el període 2013-2016, Barcelona és la província que en té més, el 

62,2%, seguida de Tarragona, Girona i Lleida en darrera instància. Hi ha 84 acords, l’àmbit territorial dels 

quals és Catalunya. 
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3.2. LA CONFLICTIVITAT LABORAL 

3.2.1. VAGUES I TANCAMENTS PATRONALS 

Vagues79 

L’increment del nombre de vagues que es produeix l’any 2016 trenca la tendència respecte dels tres 

anys anteriors. 

Durant l’any 2016 s’han produït 130 vagues, el 5,7% més que l’any anterior. Aquestes xifres apunten un 

trencament de tendència, atès que, tal com es pot observar en el gràfic següent, des de l’any 2013 es 

produïen decrements interanuals. En relació amb el nombre de treballadors participants, es produeix un 

decrement del 15,2% respecte de l’any 2015. Això contrasta amb l’evolució observada l’any anterior, en 

què es va produir un lleuger increment. 

Pel que fa a les jornades no treballades, es manté la tendència a la baixa, si bé enguany el decrement 

és més significatiu (54,3%) que el de l’any anterior. Les hores no treballades per persona treballadora 

davallen un 45,5%, la qual cosa dóna continuïtat a la tendència a la baixa observada l’any anterior. 

Tot i que s’ha produït un increment interanual del nombre de vagues, el seu índex d’incidència ha estat 

menor. 

L’índex d’incidència80 de les vagues ha estat del 40,1%, 30 punts percentuals menys que l’any anterior. 

Aquestes xifres mostren un canvi de tendència respecte dels tres anys anteriors.  

 

 

 

 

                                                      
79 Dades actualitzades a 6 d’abril de 2017. 
80 S’entén per índex d’incidència el quocient entre les persones treballadores participants en les vagues i la plantilla convocada (o persones 

treballadores convocades a la vaga), expressat en percentatge. 
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GRÀFIC III.3.G2  Vagues, persones treballadores participants i jornades no treballades. Catalunya, 2010-2016 

Vagues 

 

Persones treballadores  participants 

 
Unitats: nombre de vagues.                                                                               Unitats: nombre de persones treballadores. 

Jornades no treballades 

 
                                                                 Unitats: jornades. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Destaca l’increment de les vagues en el sector serveis i el decrement de persones treballadores partici-

pants en les vagues del sector industrial. 

Si s’analitzen les vagues segons l’àmbit sectorial, cal destacar l’increment que es produeix en el cas dels 

serveis, del 23,4%, tal com es pot observar a la taula següent. Aquest increment contrasta amb la dava-

llada interanual, del 27,3%, que es va produir l’any anterior. Per contra, s’ha produït un decrement pel 

que fa al nombre de treballadors participants (-2,9%) i a l’índex d’incidència (29,4 punts percentuals), a 

diferència de l’any 2015, en què van augmentar el 4,7% i 21,1 punts percentuals, respectivament. 

Pel que fa als sectors de la indústria i de la construcció, es manté la tendència a la baixa en ambdós 

casos, si bé destaca l’augment de l’índex d’incidència de les vagues de la construcció, en 49,5 punts 

percentuals, a diferència de l’any anterior, en què va decréixer 34,2 punts percentuals. En el sector in-

dustrial es produeix un decrement significatiu del nombre de persones treballadores participants en les 

vagues (28,3%), que contrasta amb l’increment lleuger de l’any anterior. 

Per últim, cal fer esment al fet que enguany s’ha produït una vaga en el sector de l’agricultura, amb un 

índex d’incidència del 10,2%, a diferència de l’any 2015, en què no se’n va produir cap. 
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Els subsectors d’activitat econòmica més conflictius han estat el transport terrestre i per canonades (27 

vagues), els vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (24 vagues) i les activitats administratives d’oficina 

(12 vagues). Cal comentar que durant l’any 2015 només es van registrar 3 vagues en aquest darrer 

subsector. En canvi, en el cas del materials i equips elèctrics, l’any anterior es van registrar 10 vagues i 

enguany només 3.  

Hi ha hagut diversos sectors en què l’any 2015 no es va produir cap vaga i enguany sí: agricultura, rama-

deria i caça (1 vaga), fabricació de begudes (1 vaga), indústries tèxtils (1 vaga), altres materials de trans-

port (1 vaga), aigua (2 vagues), construcció d’immobles (1 vaga), seus centrals i consultoria empresarial 

(2 vagues), serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria (1 vaga), publicitat i estudis de mercat (2 vagues); 

agències de viatges i operadors turístics (1 vaga), serveis a edificis i de jardineria (2 vagues); activitats 

sanitàries (2 vagues); biblioteques i museus (1 vaga) i altres activitats de serveis personals (2 vagues). 

Els subsectors amb més persones treballadores participants han estat el del transport terrestre i per 

canonades (29.972 persones treballadores) i el dels vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (22.966 

persones treballadores). 

Tot i que la majoria de vagues es concentren a l’empresa privada, es produeix un decrement de les 

persones treballadores que hi participen. En canvi, a les vagues de l’empresa pública hi han participat 

més persones treballadores que l’any anterior. 

El 76,9% de les vagues es produeixen a l’empresa privada, seguint la tendència de l’any anterior. També 

es manté la tendència a la baixa, per bé que aquest any el decrement ha estat més lleuger. Es produeix 

un decrement interanual més significatiu (35,7%) que l’any anterior pel que fa a les persones treballado-

res que hi participen i una davallada de 6,4 punts percentuals en el seu índex d’incidència.  

A l’empresa pública es manté la tendència a l’alça pel que fa al nombre de vagues, si bé l’increment, del 

31,8%, és més significatiu que el de l’any anterior. Les persones treballadores participants i l’índex d’in-

cidència també augmenten, el 17% i 4,4 punts percentuals, respectivament.  

Enguany s’ha produït una vaga a les administracions autonòmiques i organismes autonòmics, a diferèn-

cia de l’any 2015, en què no se’n va produir cap. Tanmateix, aquesta no ha tingut índex d’incidència. 

Destaca l’increment de les vagues a empreses amb conveni d’àmbit d’empresa. 

Si s’analitzen les vagues segons l’àmbit del conveni de l’empresa on s’han produït, enguany cal destacar 

l’increment del 84% de les vagues a les empreses amb conveni d’àmbit d’empresa, que contrasta amb 

el decrement observat l’any anterior. També s’ha produït un augment del 61,7% de les persones treba-

lladores participants en aquestes vagues, a diferència de l’any 2015. No obstant això, el seu índex d’in-

cidència ha baixat 49,4 punts percentuals, la qual cosa contrasta amb el lleuger increment observat l’any 

anterior. 

En el cas de les vagues produïdes a empreses amb convenis sectorials es manté la tendència a la baixa, 

tant pel que fa al nombre com pel que fa a les persones treballadores participants. Contràriament, es 

produeix un canvi pel que fa a l’índex d’incidència, que decreix 42,7 punts percentuals. Pel que fa a les 

vagues de les empreses sense conveni, també es produeix un canvi de tendència, ja que decreixen el 

seu nombre (-13,3%), les persones treballadores participants (-67,3%) i l’índex d’incidència (-0,4 punts 

percentuals). Enguany no hi ha hagut cap vaga a empreses amb conveni de grups d’empresa, a diferència 

de l’any anterior, en què n’hi va haver una. 

A diferència dels anys anteriors, es produeix un increment en el nombre de vagues d’àmbit municipal i 

d’àmbit comunitari, si bé baixa el seu índex d’incidència. 
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En relació amb l’àmbit territorial, i de manera coincident amb els anys anteriors, la majoria de vagues, el 

77,7%, són d’àmbit municipal. Aquestes han augmentat el 17,4%, la qual cosa trenca la tendència res-

pecte dels anys anteriors. No obstant això, el seu índex d’incidència ha baixat 21 punts percentuals. Pel 

que fa a les vagues d’àmbit comunitari es produeix un increment del 50%, a diferència de l’any 2015, si 

bé el seu índex d’incidència pateix un decrement significatiu, de 55,7 punts percentuals.  

En relació amb les vagues d’àmbit estatal, es manté la tendència a la baixa (-14,3%). No obstant això, 

els decrements en el nombre de persones treballadores participants (-76,5%) i en l’índex d’incidència (-

5,9 punts) indiquen un canvi respecte de l’any anterior. S’observa un decrement interanual de les vagues 

d’àmbit provincial (-42,9%), la qual cosa contrasta amb l’increment del 83,2% de les persones treballa-

dores participants. La davallada de 5,9 punts en l’índex d’incidència suposa un canvi respecte de l’any 

2015. 

TAULA III.3.T2  Característiques generals de les vagues. Catalunya, 2015, 2016 

  

Nombre de va-

gues 

Variació %  res-

pecte de  l’any 

anterior 

Treballadors 

participants 

Variació % res-

pecte de l’any 

anterior 

Índex incidèn-

cia 

Variació res-

pecte de l’any 

anterior (pp) 

Àmbit sectorial             

Agricultura 1 100 5 500 10,2 10,2 

Indústria 47 -14,5 24.949 -28,3 93,2 -0,6 

Construcció 3 -25,0 126 -9,4 89,4 49,5 

Serveis 79 23,4 36.201 -2,9 28,7 -29,4 

Tipus empresa             

Empresa privada 100 -1,0 28.431 -35,7 73 -6,4 

Empresa pública 29 31,8 32.828 17,0 65,5 4,4 

Adm. autonòmiques 

i organismes autò-

noms  

1 100 22 100 0 0 

Àmbit conveni             

Empresa 46 84,0 52.619 61,7 39,8 -49,4 

Grup d'empreses 0 -100 0 -100,0 0 -42,6 

Sector 58 -13,4 3.835 -84,6 45 -42,7 

Sense conveni 26 -13,3 4.827 -67,3 39,8 -0,4 

Àmbit territorial             

Provincial 8 -42,9 1.993 -83,2 65,7 -14,6 

Comunitari 3 50,0 2.812 -1,6 4,2 -55,7 

Estatal 18 -14,3 1.461 -76,5 16,5 -5,9 

Municipal 101 17,4 55.015 7,2 73,5 -21 

Comarcal 0 0,0 0 0 0 0 

Àmbit provincial             

Barcelona 115 1,8 60.300 -13,3 44,9 -30,8 

Girona  15 -11,8 182 -77,2 27,5 -10,3 

Lleida 8 -42,9 144 -54,6 2,3 -17,6 

Tarragona 16 -27,3 542 -64,4 4,8 -20,7 
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Àmbit funcional             

Alguns centres em-

presa 
71 7,6 26.814 -46,0 85 -11,5 

Tots els centres em-

presa 
58 1,8 34.377 51,9 28,3 -16,8 

Conjunt empreses 

grup 
1 100,0 90 100 100 100 

Unitats: nombre de vagues, percentatges, persones treballadores i punts percentuals. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

La immensa majoria de les vagues, el 88,5%, es produeixen a la província de Barcelona, seguint la ten-

dència dels anys anteriors. El segon lloc l’ocupa Tarragona i a poca distància se situen Girona i Lleida. 

Per bé que a Barcelona s’ha produït un increment moderat del nombre de vagues, a la resta de províncies 

s’han produït decrements, sent el més significatiu el de Lleida (-42,9%). El nombre de persones partici-

pants a les vagues ha descendit a les quatre províncies, tot i que Girona ha estat el cas més destacable 

(-77,4%), a poca distància de Lleida (-77,2%) i de Tarragona (-64,4%). En relació amb l’índex d’incidència, 

també s’observen decrements a les quatre províncies, sent el més remarcable el de Barcelona (30,8 

punts percentuals), a diferència dels anys anteriors. 

Les vagues més nombroses han estat les causades per conflictes derivats del procés de negociació 

col·lectiva i són les que han sofert un increment interanual major. 

De l’anàlisi de les vagues segons motivació, cal destacar que les més nombroses són les causades per 

conflictes derivats del procés de negociació col·lectiva (24 vagues), l’impagament de salaris (20 vagues) 

i els accidents laborals, seguretat i higiene (9 vagues). En els tres casos es produeixen increments intera-

nuals, si bé el de les vagues causades per conflictes derivats de la negociació col·lectiva és el més relle-

vant, del 500%. Les vagues amb motiu d’impagament de salaris  i d’accidents creixen el 33,3% i el 28,6%, 

respectivament. També es produeix un increment del 100% en les vagues convocades per acomiada-

ments, sancions o altres mesures disciplinàries. 

En canvi, cal destacar el decrement, del 73,7%, de les vagues causades per regulació d’ocupació, a dife-

rència de l’any 2015. També decreix el nombre de vagues amb motiu de pressió per negativa a negociar 

un conveni (-57,1%), de pressió durant la negociació del conveni (-50%), d’altres causes laborals com el 

tancament patronal (-20%)  i d’organització o sistemes de treball (-16,7%).  

Si bé les vagues causades per conflictes derivats del procés de negociació col·lectiva han estat les més 

participades (27.521 persones treballadores), són les vagues amb motiu d’accident laboral, seguretat i 

higiene les que han suposat més jornades i hores no treballades.   

El 85,4% de les vagues han acabat i la majoria ho han fet sense acord. 

De les 130 vagues que s’han produït a Catalunya, n’han acabat el 85,4%, seguint la tendència dels anys 

anteriors. La majoria d’aquestes, el 78,4% han acabat per finalització del temps fixat en la convocatòria. 

També de manera coincident amb els anys anteriors, hi ha un clar predomini (el 78,4%) de la manca 

d’acord. 

Tancaments patronals 

Enguany no s’ha registrat cap tancament patronal. 
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3.3. SOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES 

3.3.1. CONCILIACIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES81 

En aquest apartat s’analitzen les conciliacions individuals i col·lectives, enteses com l’intent obligatori 

d’avinença entre els interessos en conflicte de persones treballadores i d’empreses amb la intervenció 

de l’Administració en matèria derivada del contracte de treball i de la interpretació de les normes que 

regulen les relacions laborals. L’objectiu és arribar a un acord entre les parts en conflicte per tal d’evitar 

les demandes davant dels jutjats socials, tot i que s’admet la conciliació en qualsevol instant del procés 

judicial fins al moment de dictar sentència. 

Conciliacions individuals 

El decrement interanual de les conciliacions individuals consolida la tendència al descens per tercer any 

consecutiu. 

Durant l’any 2016 s’han realitzat 70.288 conciliacions individuals, el 6,1% menys que a l’any 2015. 

Aquest decrement confirma de nou la tendència a la baixa iniciada el 2014.  

Del total de conciliacions realitzades, la majoria, el 63%, s’han realitzat amb motiu d’un acomiadament, 

seguint la tendència dels anys anteriors. El 27% s’han dut a terme per reclamacions de quantitat; el 

5,9%, per motius diversos82 i la resta, el 3,3%, a causa de sancions. 

Si es comparen les dades amb les de l’any 2015, convé destacar que pràcticament s’ha mantingut el 

nombre de conciliacions individuals per acomiadaments, a diferència de l’any anterior, en què es va 

produir un decrement. També contràriament al que va succeir l’any anterior, s’ha produït un increment, 

del 9,7%, de les conciliacions per motius diversos. 

En relació amb les conciliacions per reclamacions de quantitat i per sancions, s’ha mantingut la tendèn-

cia a la baixa, en un 20% i un 4,4%, respectivament.  

Pel que fa a la forma d’acabament de les conciliacions, el 39,5% del total han acabat amb avinença i són 

les úniques que han patit un lleuger increment interanual, del 0,8%, de la mateixa manera que l’any 

2015. Les conciliacions sense avinença tenen un pes relatiu semblant a les que acaben amb acord, del 

32,8%, si bé decreixen el 14,2%.  

Les intentades sense efecte (el 23,1% del total), les considerades i no presentades (el 2,3%) i les desis-

tides i altres (el 2,3%) també pateixen decrements, tal com s’ha dit anteriorment. El més rellevant és el 

de les considerades i no presentades (-23,6%), a poca distància del de les desistides i altres (-17,4%). 

Les intentades sense efecte tenen un decrement molt lleuger, de l’1,1%. 

Enguany hi ha hagut pràcticament el mateix nombre de conciliacions per acomiadament que a l’any 

2015. En aquestes, predomina l’avinença sobre la manca d’aquesta, a diferència de la resta de supòsits. 

Si s’analitzen les conciliacions tenint en compte el motiu de la sol·licitud i la forma d’acabament, tal com 

es pot observar en la taula següent, les conciliacions per acomiadaments són l’única tipologia en què 

predomina l’avinença sobre la manca d’avinença, seguint la tendència de l’any anterior. 

                                                      
81 Dades actualitzades a 9 de març de 2017. 
82 Entre els quals s’inclouen les extincions de contracte segons l’article 50 de l’Estatut dels treballadors, modificacions substancials de les 

condicions de treball, reconeixements de dret i impugnacions amb preavís. 
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TAULA III.3.T3  Conciliacions individuals segons motiu i forma d’acabament. Catalunya 2015-2016 

  Acomiadaments Sancions 

  2015 2016 2015 2016 

Amb avinença 25.624 26.031 183 181 

Sense avinença 11.013 10.511 1.662 1.567 

Sense efectes 5.948 6.115 476 459 

No presentades 790 695 62 75 

Desistides 909 945 68 61 

Total 44.284 44.297 2.451 2.343 

  Reclamacions de quantitat Diversos 

  2015 2016 2015 2016 

Amb avinença 1.481 1.301 249 251 

Sense avinença 12.109 8.754 2.106 2.242 

Sense efectes 8.834 8.191 1.132 1.452 

No presentades 1.113 734 132 98 

Desistides 862 547 136 78 

Total 24.399 19.527 3.755 4.121 
Unitats: nombre de conciliacions. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Pel que fa a les quantitats acordades, aquest any el total ha estat de 587.249.175,6 €, el 4,2% menys 

que l’any anterior. Aquest decrement suposa un canvi respecte de l’any anterior. Així, es manté el des-

cens de la quantia pel que fa a les conciliacions per reclamació de quantitat (-32,7%) observat l’any 

2015. Les quantitats acordades en les conciliacions per acomiadaments també decreixen el 3,9% i, en 

el cas de les conciliacions per sancions, no s’ha acordat cap quantitat. Les conciliacions per motius di-

versos són les úniques en què augmenta la quantitat acordada, en un 10%. 

Conciliacions col·lectives 

Es manté la tendència a la baixa pel que fa al nombre de conciliacions col·lectives, si bé l’increment de 

les empreses afectades i el decrement de les persones treballadores afectades suposen un canvi de 

tendència respecte de l’any anterior. 

Enguany s’han dut a terme 118 conciliacions col·lectives, les quals han afectat 126 empreses i 65.182 

persones treballadores. Es produeix un decrement del 3,3% respecte de l’any anterior pel que fa al nom-

bre de conciliacions, la qual cosa dóna continuïtat a la tendència decreixent. No obstant això, s’observa 

un canvi pel que fa a les empreses afectades, que creixen l’1,6% i les persones treballadores afectades, 

que baixen el 43,3%. Aquestes dades contrasten amb les de l’any 2015, en què es va produir un decre-

ment de les empreses i un increment considerable de les persones treballadores afectades per les con-

ciliacions. 

Hi ha un clar predomini de les conciliacions col·lectives sense avinença. 

Pel que fa a la forma d’acabament de les conciliacions, la majoria, és a dir, el 74,6%, acaben sense 

avinença, seguint la tendència dels anys anteriors. Aquestes també afecten la majoria de les empreses, 

el 75,4%, i la majoria de persones treballadores, el 85,3%. Per bé que les conciliacions col·lectives sense 

avinença afecten el mateix nombre d’empreses que l’any 2015, es produeix un decrement considerable, 

del 24,1%, de les persones treballadores afectades per aquestes. Enguany també cal comentar que no 

hi ha hagut cap conciliació considerada i no presentada, tal com es pot observar a la taula següent. 
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TAULA III.3.T4  Conciliacions col·lectives, empreses i persones treballadores afectades segons el resultat de la 

conciliació. Catalunya, 2015-2016 

  Conciliacions Empreses Treballadors 

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Amb avinença 8 8 8 9 1.372 1.320 

Sense avinença 93 88 95 95 73.256 55.623 

Intentades sense efectes 13 11 13 11 38.146 5.699 

Considerades i no presentades 2 0 2 0 1.490 0 

Desistides 6 11 6 11 715 2.540 

Total 122 118 124 126 114.979 65.182 
Unitats: nombre de conciliacions, d’empreses i de persones treballadores afectades. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

La majoria de les conciliacions col·lectives, el 56,8%, s’han produït al sector serveis, si bé es constata un 

decrement del 17,3% respecte de l’any 2015. Les conciliacions del sector de la indústria representen el 

35,6% sobre el total i, a diferència de l’any anterior, tenen un increment del 31,3%. Pel que fa a les 

conciliacions del sector de la construcció, que són la minoria (el 3,4%), es produeix també un increment 

del 33,3% (una conciliació més en termes absoluts). En canvi, quant a les conciliacions del sector de 

l’agricultura, que tenen un pes relatiu del 4,2% sobre el total, es produeix un decrement del 16,5% (una 

conciliació menys). La divisió econòmica amb més conciliacions col·lectives ha estat la del transport ter-

restre i per canonades (17 conciliacions). 

3.3.2. MEDIACIONS 

Tot i que es manté la tendència a la baixa pel que fa a les mediacions en termes globals, es constata un 

increment de les que deriven d’una vaga, a diferència de l’any anterior. 

L’Administració, si les parts implicades ho sol·liciten, pot actuar com a mediadora entre empresa i perso-

nes treballadores que estan immerses en un conflicte, ja siguin vagues, conflictes col·lectius o altres tipus 

de conflicte. Enguany s’han dut a terme 315 mediacions, el 0,6% menys que l’any 2015, la qual cosa 

confirma la tendència a la baixa observada en els anys anteriors. No obstant això, el decrement és més 

lleuger. Tot i que en termes globals es produeix un decrement, si es desagreguen les mediacions per 

tipus de conflicte, es pot copsar que les mediacions derivades d’una vaga augmenten el 27%, a diferència 

de l’any anterior. En canvi, les mediacions causades per conflictes col·lectius i altres tipus de conflictes 

davallen el 32,6% i el 25,4%, respectivament. 

TAULA III.3.T5  Mediacions dutes a terme per l’autoritat laboral catalana segons el tipus de conflicte i l’òrgan 

mediador. Catalunya 2015-2016 

Catalunya Total Vagues Conflictes col·lectius Altres tipus 

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Direcció General de Relacions Laborals 63 51 32 40 7 3 24 8 

Serveis Territorials de Barcelona 205 196 104 128 81 50 20 18 

Serveis Territorials de Girona 26 42 12 21 3 6 11 15 

Serveis Territorials de Lleida 0 3 0 3 0 0 0 0 

Serveis Territorials de Tarragona 22 19 15 13 3 3 4 3 

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

Total 317 315 163 207 95 64 59 44    
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Unitats: nombre de mediacions. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Seguint la tendència dels anys anteriors, la majoria de les mediacions, el 65,7%, s’han dut a terme 

com a conseqüència d’una vaga. El 20,3% han estat derivades de conflictes col·lectius i el 14% 

restant han estat motivades per altres tipus de conflictes. 

Pel que fa a la forma d’acabament, en el cas de les mediacions per vagues i derivades de conflictes 

col·lectius ha predominat la manca d’acord. Així, el 90,6% de les mediacions causades per conflic-

tes col·lectius i el 60,4% de les mediacions per vagues acaben sense acord. En canvi, del total de 

les mediacions motivades per altres tipus de conflictes, el 43,2% han acabat amb acord i el 36,4% 

sense acord (tres mediacions de diferència en termes absoluts). La resta han finalitzat amb reuni-

ons prèvies a l’acord. 

Segons l’òrgan mediador, la majoria de les mediacions es duen a terme als Serveis Territorials de 

Barcelona, seguit de la Direcció General de Relacions Laborals, que en realitza el 16,2% i a poca 

distància dels Serveis Territorials de Girona, que en duen a terme el 13,3%. Als Serveis Territorials 

de Tarragona se’n realitzen el 6% i als de Lleida només l’1%. Finalment, els Serveis Territorials de 

les Terres de l’Ebre realitzen l’1,3% de les mediacions. 

   

3.3.3. ACTIVITAT DEL TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA 

Els increments en el nombre d’expedients i les empreses afectades per aquests suposen un punt d’in-

flexió. 

Els increments del 13,5% dels expedients tramitats pel Tribunal Laboral de Catalunya (en endavant, TLC) 

i del 210% de les empreses afectades per aquests durant l’any 2016 suposen un punt d’inflexió, atès 

que, tal com es pot observar al gràfic següent, des de l’any 2013 es produïen decrements. Pel que fa als 

treballadors afectats, es manté la tendència a l’alça iniciada l’any 2014, si bé enguany el creixement 

interanual, del 47,2%, és més pronunciat que l’any 2015, com es pot observar al gràfic següent. 
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GRÀFIC III.3.G3  Evolució de l’activitat del TLC. Catalunya, 2010-2016 

Expedients tramitats pel TLC 

 
Unitats: nombre d’expedients.                                                                            

 

Empreses afectades pels expedients 

 
Unitats: nombre d’empreses. 

Persones treballadores afectades pels expedients 

    
                                                                 Unitats: nombre d’expedients.                                                                            

Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 

L’augment de les conciliacions marca un canvi de tendència. 

La majoria dels expedients, el 78,8%, són conciliacions i s’ha produït un increment interanual del 10,6%, 

que interromp la tendència de l’any anterior. El 20,1% dels expedients són mediacions i aquestes aug-

menten el 28,3%, de la mateixa manera que els anys anteriors. Els arbitratges, que representen el 0,8% 

del total d’expedients, decreixen el 9,1%, la qual cosa també confirma la tendència a la baixa de l’any 

anterior. 

Pel que fa a les empreses i les persones treballadores afectades per les conciliacions/mediacions i els 

arbitratges, s’han produït increments en tots els casos, excepte en les empreses afectades pels arbitrat-

ges, que disminueixen el 9,1%. L’augment més destacable ha estat el de les empreses afectades per les 

conciliacions/mediacions (212,4%). 

La majoria de les conciliacions col·lectives (el 93,4%) i de les mediacions col·lectives (el 95,5%) han estat 

sense vaga. 
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GRÀFIC III.3.G4  Resultat de les conciliacions del TLC. Catalunya, 2015-2016 

Resultat de les conciliacions 

 

Resultat de les conciliacions individuals 

 

Resultat de les conciliacions col·lectives 

 

Resultat de les conciliacions TRADE 

 

Unitats: nombre de conciliacions. 

Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 

En el cas de les conciliacions predomina la manca d’acord i pel que fa a les mediacions, l’acord. 

Pel que fa al resultat de les conciliacions, en general, predomina la manca d’acord, seguint la tendència 

de l’any anterior. No obstant això, en el cas de les conciliacions individuals i a les tramitades pel tribunal 

TRADE són més abundants les conciliacions amb acord. En canvi, en les conciliacions col·lectives predo-

mina la manca d’acord. 
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GRÀFIC III.3.G5  Resultat de les mediacions del TLC. Catalunya 2015-2016 

Resultat de les mediacions 

 

Resultat de les mediacions individuals 

 

Resultat de les mediacions col·lectives 

 

Unitats: nombre de mediacions. 

Font: elaboració pròpia a partir del TLC. 

En el cas de les mediacions, predomina l’acord davant de la manca d’acord, la qual cosa queda reflectida 

tant en el resultat de les mediacions individuals com en el de les col·lectives, si bé de manera més mo-

derada en aquest darrer cas. 

Seguint la tendència dels anys anteriors, Barcelona aglutina la gran majoria de procediments, el 98,4%. 

A més, enguany es constata un increment del 16,5% en aquesta província, que contrasta amb el decre-

ment de l’any 2015. Per bé que Lleida és la província amb menys procediments, el 2,1% del total, en-

guany s’ha produït un increment del 63,6%, recuperant així la tendència a l’alça de l’any 2014. A Girona 

i a Tarragona es produeixen decrements, del 15,3% i del 3,2%, respectivament. 

Pel que fa a les empreses afectades, destaquen especialment els increments de les províncies de Bar-

celona i Lleida, del 233,7% i el 641,2%, respectivament. Aquests contrasten amb els decrements obser-

vats l’any 2015. Quant als treballadors afectats, es produeixen increments a les quatre províncies i el 

cas de Lleida és el més significatiu (84,3%). 

Respecte als procediments desagregats per comarques, destaquen el Barcelonès (40,3% dels expedi-

ents), el Vallès Occidental (14,1%) i el Baix Llobregat (12,2%), seguint la tendència dels anys anteriors. 
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En relació amb els temes sobre els quals versen els procediments, predominen els que han sorgit per 

temes salarials (26%), per aspectes relacionats amb la jornada, el calendari o les vacances (18,2%) i per 

incompliment del conveni col·lectiu o pacte d’empresa (9,2%), seguint la tendència dels anys anteriors. 

Els procediments per temes salarials han crescut el 20,2%, a diferència de l’any 2015, tal com es pot 

observar al gràfic III.3.A.G1 de l’annex. Els que han estat causats per temes relatius a la jornada, el 

calendari o les vacances i a l’incompliment de conveni col·lectiu o pacte d’empresa han mantingut la 

tendència de l’any anterior, que ha estat creixent en el primer cas (26,9%) i a la baixa en el segon (-

14,6%).  

Enguany destaca l’increment dels procediments causats per interpretació o aplicació del conveni col·lec-

tiu o pacte d’empresa (85%). També cal comentar que hi ha hagut 39 procediments per organització del 

treball i 26 motivats per drets socials, mentre que l’any anterior no n’hi va haver cap per aquests temes. 

El 61,3% dels procediments pertanyen al sector terciari, el 38,2%, al sector secundari i la resta, el 0,8%, 

al sector primari. Respecte de l’any anterior, es constaten increments en els tres casos, si bé els més 

notables són el primari (400%) i el terciari (18,6%). Les activitats amb un major nombre de procediments 

són el metall, amb el 19,4% dels procediments; els transports, amb el 16,8%; la sanitat, amb el 14,9% i 

les químiques, amb el 8,1%. Es pot destacar també que durant l’any 2016 el nombre de sectors on s’ha 

produït algun conflicte és més reduït que l’any anterior. Això és, durant l’any 2015 va haver-hi sectors 

que enguany no han estat objecte de conflicte: Administració pública, banca, comunicacions, enginyeria, 

ensenyament, esports, serveis i vidre. 

Les empreses fins a 250 persones treballadores han registrat el 68,2% dels procediments, la qual cosa 

confirma la tendència observada els anys anteriors. No obstant això, enguany s’ha produït la particularitat 

que les empreses de més de 500 persones treballadores (el 17,9%) han registrat més procediments que 

les empreses de 251 a 500 persones treballadores (el 13,8%). 

3.4. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ DE L’OCUPACIÓ83 

L’any 2016 es produeix un descens dels expedients de regulació d’ocupació i de les persones treballa-

dores afectades per aquests per quart any consecutiu. 

Durant l’any 2016 s’han tramitat 557 expedients, que han afectat 11.085 persones treballadores. 

Aquestes dades suposen un decrement del 30,9% pel que fa als expedients i del 10,1% pel que fa als 

afectats/ades. Si bé es manté la tendència a la baixa per quart any consecutiu, els decrements són més 

lleus que l’any anterior. 

                                                      
83 Dades actualitzades a 22 de febrer de 2017. 
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GRÀFIC III.3.G6  Expedients de regulació acabats i persones treballadores afectades. Catalunya, 2010-2016 

Expedients acabats 

 
Unitats: nombre d’expedients.                                                                                                                     

Persones treballadores afectades 

 
Unitats: nombre de persones treballadores.                                                                                                                     

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Augmenten les persones treballadores afectades pels expedients resolts no autoritzats i els desistits. 

Pel que fa a la forma d’acabament, la majoria dels expedients, el 91,2%, són comunicats no desistits i 

resolts autoritzats, seguint la tendència dels anys anteriors. Aquests són també els que afecten la major 

part de les persones treballadores, el 90,1%. S’ha produït un decrement interanual tant pel que fa als 

expedients, del 32,3%, com a les persones treballadores afectades, del 14,8%, el qual també reprodueix 

la tendència de l’any 2015. 

Els expedients resolts no autoritzats representen el 0,5% del total i es manté el seu nombre respecte de 

l’any anterior. No obstant això, cal destacar l’increment, del 446,1%, respecte de les persones treballa-

dores afectades per aquests expedients. 

Els expedients desistits representen el 6,6% del total, la qual cosa es tradueix en un decrement intera-

nual del 5,1%. No obstant això, i a diferència de l’any 2015, les persones treballadores afectades aug-

menten el 53,6%. 

En el 91,1% dels expedients comunicats no desistits i resolts autoritzats s’ha arribat a un acord. 

En el 91,1% dels expedients comunicats no desistits i resolts autoritzats s’ha arribat a un acord durant 

el període de consultes entre l’empresa i els representants de les persones treballadores, per bé que 

s’ha produït un decrement del 30,6% d’aquests. Els seus treballadors afectats també han descendit el 

13%. No obstant això, el decrement és més acusat en els expedients en què no s’ha arribat a un acord 

(-45,9%) i en les persones treballadores afectades per aquests (-30,4%). 

El següent punt a considerar és la mesura adoptada pels expedients comunicats no desistits i resolts 

autoritzats. Seguint la tendència dels anys anteriors, el 44,7% dels expedients són de suspensió del con-

tracte. Aquests són els que afecten la majoria de persones treballadores, el 55,3%; s’ha produït un lleuger 

increment interanual d’aquestes, del 0,7%. 

Els expedients de reducció de la jornada representen el 26,9% del total, si bé només afecten el 9,1% de 

les persones treballadores. Els expedients d’extinció del contracte, que representen el 28,4% del total, 

afecten el 35,6% de les persones treballadores. 
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Seguint la tendència de l’any anterior, s’han produït decrements dels expedients segons les tres mesures 

adoptades, si bé el més rellevant és el dels expedients de reducció de la jornada (-47,5%), a poca distàn-

cia dels de suspensió del contracte (-33,2%). En el cas de procediments d’extinció del contracte la dava-

llada ha estat només del 3,9%. 

GRÀFIC III.3.G7  Evolució dels expedients comunicats no desistits i resolts autoritzats i de les persones treballado-

res afectades per mesura. Catalunya, 2010-2016 

Expedients 

 
Unitats: nombre d’expedients. 

Persones treballadores afectades 

 
Unitats: nombre de persones treballadores. 

Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Si es desagreguen els treballadors afectats pels expedients (comunicats no desistits i resolts autoritzats) 

per sexe, es pot concloure que la majoria, el 70,1%, són homes, seguint la tendència dels anys anteriors. 

Enguany s’ha produït un lleuger increment, del 5,2%, de les dones treballadores afectades pels expedi-

ents de suspensió del contracte. En canvi, les afectades per expedients d’extinció del contracte i reducció 

de la jornada han baixat, el 41,2% i el 35,8%, respectivament. En el cas dels treballadors afectats s’han 

produït decrements en relació amb les tres mesures, si bé el més significatiu és el dels expedients de 

reducció de la jornada (-34,9%). 

La majoria de persones treballadores han estat afectades per ERO causats per mesures econòmiques, 

si bé decreixen el 33%.  

En relació amb les causes al·legades, la majoria de les persones treballadores han estat afectades per 

expedients motivats per mesures econòmiques; el 20%, per mesures de producció; el 15,3%, per mesu-

res organitzatives; el 6,9%, per mesures tècniques i/o tecnològiques i l’1,1% restant, per mesures de 

força major. Augmenten les persones treballadores afectades per expedients en què s’al·leguen causes 

tècniques i/o tecnològiques (187,5%), de producció (24,8%) i organitzatives (17,7%). En canvi, les afec-

tades per mesures econòmiques o de força major decreixen, el 33% i el 17,3%, respectivament. 

Pel que fa als casos en què s’han al·legat mesures econòmiques i organitzatives hi ha un predomini dels 

homes afectats per sobre de les dones. En canvi, els ERO en què s’han al·legat causes de producció, 

tècniques i/o tecnològiques i de força major, afecten més dones que homes. 

Enguany cal destacar l’increment del nombre de persones treballadores afectades pels ERO que perta-

nyen al sector industrial (el 48,7% del total), del 6,9%. Aquest contrasta amb el decrement observat l’any 

2015. Les persones treballadores afectades pels ERO del sector serveis representen el 42,8% del total i 

decreixen el 31,6% respecte de l’any anterior. El 7,6% de les persones treballadores afectades pels ex-

pedients pertanyen al sector agrícola i davallen el 36,4%. Pel que fa als treballadors/es  del sector de la 

construcció afectats pels ERO, el 8,9%, es produeix un lleuger decrement, del 2,2%. 
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A tots els grans sectors d’activitat econòmica hi ha més homes afectats pels ERO que no pas dones. Tal 

com es pot observar a la taula III.3.A.T1 de l’annex, si es desagreguen els expedients per sexe, mesura i 

sector d’activitat, només és superior el nombre de dones afectades e el cas dels ERO de reducció de la 

jornada del sector serveis. 

Per divisió econòmica, la dels vehicles a motor, remols i semiremolcs és la que afecta un nombre més 

elevat de persones treballadores (1.196). També destaca la divisió de l’emmagatzematge i afins al trans-

port (977 persones treballadores), la de les indústries tèxtils (867 persones treballadores), la de la con-

fecció de peces de vestir (575 persones treballadores) i la de les activitats especialitzades de la cons-

trucció (481 persones treballadores). A diferència de l’any anterior, la mediació financera no figura com 

a capdavantera pel que fa als treballadors/es afectats pels ERO (79 persones treballadores front les 

1.520 de l’any anterior). 

El Barcelonès (3.542 persones treballadores), el Vallès Occidental (1.565 persones treballadores) i el 

Baix Llobregat 871 persones treballadores) són les comarques amb un nombre major de treballadors/es 

afectades pels ERO, seguint la tendència dels anys anteriors. No obstant això, a diferència dels anys 

anteriors, hi ha més persones treballadores afectades al Garraf (534) que al Vallès Oriental (455). Dit 

d’una altra manera, al Garraf s’ha produït un increment interanual del 122,5% de les persones treballa-

dores afectades i al Vallès Oriental un decrement del 38,2%. Respecte a les altres tres comarques, s’han 

produït decrements en el cas del Barcelonès i el Baix Llobregat, del 19,2% i el 17,2%, respectivament. 

En canvi, al Vallès Occidental els expedients han afectat el 41,5% més de persones treballadores que a 

l’any 2015. 

Finalment, tal com ha succeït els anys anteriors, la majoria dels expedients, el 68,5%, pertanyen als 

Serveis Territorials de Barcelona. 

3.5. EMPRESES SOTMESES AL PROCEDIMENT CONCURSAL84 

Es manté la tendència a la baixa pel que fa a les empreses concursades, tant a Espanya com a Catalu-

nya. 

Enguany hi ha hagut 869 empreses concursades a Catalunya i 4.080 al conjunt d’Espanya, la qual cosa 

consolida la tendència a la baixa per tercer any consecutiu. El decrement ha estat del 20,5% en el cas 

d’Espanya i del 12,1% pel que fa a Catalunya. 

Seguint la tendència dels anys anteriors, Catalunya és la comunitat autònoma amb més empreses con-

cursades, seguida de Madrid (637), a poca distància de la Comunitat Valenciana (620). També desta-

quen Andalusia (432), el País Basc (269) i Galícia (262). 

El comerç a l’engròs, la construcció i la indústria segueixen sent les activitats econòmiques principals de 

les empreses concursades a Catalunya. S’han produït decrements interanuals en els tres casos, per bé 

que el més significatiu ha estat el de la indústria (-30,8%). Pel que fa al comerç a l’engròs i a la construc-

ció, les davallades han estat del 16,7% i el 18,3%, respectivament.  

Pel que fa a la resta de les activitats econòmiques, la major part han sofert decrements interanuals de 

les de les seves empreses concursades. Els més destacables són el de l’agricultura i la pesca (-63,6%) i 

el comerç al detall i vehicles (-60,9%). Cal fer menció que en el sector de l’agricultura i la pesca es va 

constatar un increment l’any 2015. També s’han produït augments en dos sectors que l’any anterior van 

                                                      
84 Dades actualitzades a 7 de febrer de 2017. 
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mostrar una tendència a la baixa considerable. Aquests són el del transport i emmagatzematge (16%) i 

el de la informació i comunicacions (30,3%). 

El 71,3% de les empreses concursades a Catalunya tenen entre 0 i 9 persones treballadores, seguint la 

tendència dels anys anteriors.  Dins d’aquesta categoria, el 20,7% tenen entre 1 i 2 persones treballado-

res; el 18,6%, entre 3 i 5; el 16,6% són autònoms i el 15,4% tenen entre 6 i 9 treballadors/es. Cal des-

tacar que, si bé predominen les empreses concursades amb un nombre baix de persones treballadores, 

enguany s’ha produït un increment del 35,7% de les empreses de més de 100 persones treballadores, 

la qual cosa contrasta amb el decrement observat l’any 2015. 

La majoria de les empreses concursades, el 73,6%, tenen un volum de negoci de fins a 2 milions d’euros. 

Dins d’aquest grup d’empreses, el 54,4% tenen un volum de negoci de fins a 0,25 milions d’euros. Res-

pecte de l’any anterior, es constaten decrements en les empreses concursades de tots els trams de 

volum de negoci. Ara bé, així com l’any anterior van ser les de més de 10 milions d’euros les que van 

tenir un descens més significatiu, enguany ho són les de 2 a 5 milions d’euros (-29,1%), a poca distància 

de les de 5 a 10 (-24%). 

El 22,1% de les empreses tenen fins a 4 anys d’antiguitat, a poca distància de les de 20 anys o més, que 

tenen un pes relatiu del 21,5% sobre el total. Cal destacar que enguany s’ha produït un decrement del 

14,6% pel que fa a les empreses de 20 anys o més. En canvi, les empreses de fins a 4 anys han aug-

mentat el 12,3%. 
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4. PREVENCIÓ DE RISCOS I SINISTRALITAT LABORAL  

4.1. ANÀLISI DE LA SINISTRALITAT  

A Catalunya durant el 2016 s’han registrat 239.661 accidents de treball (en endavant AT).85 Els AT sense 

baixa són els que més notificacions tenen, 132.734, mentre que la xifra dels AT en jornada laboral amb 

baixa és menor, 89.195 (el 37,2% del total). Les notificacions dels AT in itinere, els que tenen lloc en els 

desplaçaments d’anada i/o tornada al treball, presenten xifres més discretes, amb 17.732 AT.   

TAULA III.4.T1  AT segons tipologia. Catalunya 2016 

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

Total  132.734 4.885 3,8% 34,5% 

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

Lleus 88.584 7.278 9,0% 31,6% 

Greus  543 2 0,4% 17,5% 

Mortals 68 -1 -1,4% 7,4% 

Agricultura 1.970 92 4,9% 8,3% 

Indústria 20.055 1.646 8,9% 15,3% 

Construcció 8.728 1.229 16,4% 1,5% 

Serveis  58.442 4.312 8,0% 41,6% 

Fix 59.350 3.015 5,4% 33,0% 

Eventual 28.387 4.159 17,2% 29,2% 

Sense especificar 1.458 105 7,8% 15,6% 

Total 89.195 7.279 8,9% 31,5% 

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

Lleus 17.437 1.634 10,3% 51,5% 

Greus  264 52 24,5% 28,4% 

Mortals 31 10 47,6% 22,6% 

Total 17.732 1.696 10,6% 51,1% 

Total AT AT Variació absoluta Variació relativa % Dones sobre el total 

Total 239.661 13.885 6,1% 34,6% 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

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

El creixement de la sinistralitat en xifres absolutes consolida la tendència ascendent que ja s’apuntava 

el 2015. 

La variació interanual mostra un creixement de la sinistralitat declarada, ja que s’han produït 13.885 AT 

més. Percentualment, això suposa un increment del 6,1% interanual, dada que és superior a l’augment 

del nombre de persones ocupades l’any 2016 (+3,5%) i el d’afiliades (3,7%).86 La desagregació de l’ac-

cidentalitat segons les tipologies dels AT mostra una tendència ascendent de la sinistralitat en totes elles, 

                                                      
85 Les dades que es recullen en aquest apartat corresponen a l’anàlisi estadística dels règim en què l’acció protectora comprèn de manera 

específica la contingència d’accident de treball que són els següents: règim general, RE de la mineria i el carbó, RE agrari i RE de treballadors 

de la mar. Els treballadors i les treballadores afiliades al RETA poden optar voluntàriament per la cobertura de les contingències professionals. 

A Catalunya hi ha 546.348 persones afiliades al RETA el desembre de 2016 (en mitjana mensual), de les quals 74.818 han optat per cotitzar 

per contingències professionals (5.314 a Barcelona, 7.902 a Girona, 6.862 a Lleida i 6.740 a Tarragona), el 13,7% del total. Aquesta xifra 

absorbeix el 12,6% de les persones afiliades al RETA amb les contingències professionals cobertes de tot l’Estat (592.829 en total), mentre que 

l’afiliació al RETA concentra el 17,1%.  
86 Per a més informació sobre el mercat de treball, vegeu l’apartat III.1 d’aquesta Memòria.  
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si bé és força més elevada en el cas dels AT in itinere (+10,6%) i en els AT en jornada laboral amb baixa 

(8,9%). El nombre d’AT sense baixa eleva les seves xifres en termes absoluts, però la variació percentual, 

tot i ser significativa, és menor.   

Ara bé, l’anàlisi de les dades a partir dels índexs d’incidència,87 que permeten evitar les possibles desvi-

acions ocasionades per modificacions en el nombre de persones ocupades i exposades als riscos, ofereix 

una altra visió del comportament de la sinistralitat.  

GRÀFIC III.4.G1  Evolució dels índexs d’incidència dels AT segons tipologia. Catalunya 2001-2016 

 
Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la Seguretat Social amb les contingències professionals cobertes* 100.000. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu.  

Així, tal com s’observa en el gràfic anterior, els índexs dels AT en jornada laboral sense baixa han des-

cendit si bé de forma molt minsa, ja que el seu increment en termes absoluts ha estat lleugerament 

inferior a l’augment de la població ocupada i afiliada. Per contra, els  índexs dels AT in itinere i els AT en 

jornada laboral amb baixa han sofert un augment, ja que la xifra d’accidentalitat ha estat superior a 

l’ocupació i afiliació registrada. Val a dir que aquestes dues tipologies d’AT mostren una tendència crei-

xent des de l’any 2012. 

4.1.1. ACCIDENTS DE TREBALL  

4.1.1.1. AT EN JORNADA LABORAL SENSE BAIXA 

El nombre d’accidents sense baixa a Catalunya és de 132.734, xifra que suposa un increment respecte 

al 2015 del 3,8% (4.885 accidents més). Val a dir que des de l’any 2008, en què es va iniciar la crisi 

econòmica, el volum dels AT sense baixa és superior als que provoquen baixa. Amb tot, tal com es percep 

en el gràfic anterior, des de l’any 2011 la tendència s’inclina per reduir les seves xifres.  

Els AT sense baixa mantenen el seu predomini en l’accidentalitat registrada. 

                                                      
87 Els índexs d’incidència indiquen el nombre d’AT per cada 100.000 persones treballadores exposades als riscos amb les contingències pro-

fessionals cobertes, de tal forma que les fluctuacions de la població ocupada i assalariada s’integren en els resultats.  
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La proporcionalitat dels AT sense baixa entre els sectors econòmics és molt similar a la que s’observarà 

en els AT amb baixa. En aquest cas, el 65,7% s’han produït als serveis, el 24,4% a la indústria, el 8,5% a 

la construcció i l’1,4% a l’agricultura.   

El 51,1% dels AT sense baixa es concentren en 9 activitats econòmiques segons la desagregació de la 

CNAE 2009, principalment dels serveis i de la indústria. Més concretament, les activitats econòmiques 

on s’han produït més AT sense baixa són: Comerç al detall (11.404 AT), Administració pública, defensa i 

SS obligatòria (10.139), Activitats sanitàries (8.402), Activitats especialitzades de la construcció (7.213), 

Comerç a l’engròs (6.958), Serveis de menjar i begudes (6.788), Productes metàl·lics (5.964), Indústries 

de productes alimentaris (5.391) i Serveis a edificis i de jardineria (5.273).  

Els índexs d’incidència desagregats per sectors presenten valors superiors als dels AT amb baixa, amb 

l’excepció de l’agricultura. Tal com es pot observar en el gràfic següent, el risc de patir un AT sense baixa 

és més elevat en la construcció (9.210,2, mentre que la xifra dels AT amb baixa és de 7.183,8), seguit 

de la indústria (7.709,5 i 4.794,2, respectivament). L’agricultura registra valors inferiors a l’accidentalitat 

amb baixa, ja que el seu índex d’incidència és de 4.359,9, mentre que el dels AT amb baixa és de 

4.546,9. També destaca que l’índex d’incidència dels serveis és molt alt (4.167,8). L’evolució no pre-

senta dades significatives ja que els comportaments dels quatre sectors es mantenen relativament cons-

tants.  

GRÀFIC III.4.G2  Evolució dels índexs d’incidència dels AT sense baixa segons sector d’activitat. Catalunya 2001-

2016 

Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la Seguretat Social amb les contingències professionals cobertes* 100.000. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu.  

De nou, una aproximació més gran d’on es produeixen més AT sense baixa s’obté dels índexs d’incidència 

desagregats segons les activitats econòmiques. A partir d’aquesta via s’observa que el risc de patir un 

AT sense baixa és més elevat en les activitats següents: Minerals metàl·lics (666.666,7), Suport a les 

indústries extractives (120.000,0), Metal·lúrgia (18.078,3), Gestió de residus (16.959,4), Silvicultura i 

explotació forestal (14.898,0) i Minerals no metàl·lics ni energètics (14.206,1).  

D’altra banda, a partir de les dades sobre els AT sense baixa facilitades pel Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies es constata que són més nombrosos entre els homes que entre les dones, ja que el 
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65,5% dels AT han estat patits per homes (86.913 AT). Aquestes dades mostren que un de cada cinc AT 

sense baixa té lloc els dilluns (19,6%), moment a partir del qual la proporció disminueix.88  

En relació amb les característiques dels AT sense baixa cal destacar que les parts del cos lesionades en 

el 56,4% de les ocasions són les extremitats (36,0% les superiors i 20,4% les inferiors). Les lesions més 

freqüents són les ferides i lesions superficials que concentren el 49,1% dels AT sense baixa (65.170), 

seguides de les dislocacions, esquinços i torçades (37,0%, 49.080 AT).   

La forma d’accident més habitual és el sobreesforç físic, trauma psíquic, exposició a radiacions, soroll, 

llum i pressió, que absorbeix el 29,4% dels AT. En segon terme, se situen els xocs o cops, col·lisions, 

contra un objecte en moviment (24,9%), seguits dels aixafaments sobre o contra un objecte immòbil 

(14,3%) (vegeu les taules III.4.A.T1, III.4.A.T2 i III.4.A.T3). 

4.1.1.2. AT EN JORNADA LABORAL AMB BAIXA 

En termes absoluts el 2016 a Catalunya s’han notificat 89.195 AT en jornada laboral amb baixa, xifra 

que permet constatar un increment del 8,9%.  

Segons les característiques dels AT 

Segons la gravetat les dades mostren que la majoria d’ells són AT lleus, 88.584 (el 99,3%), però també 

hi ha 543 AT greus i 68 AT mortals. La variació interanual mostra que el volum d’AT lleus ha crescut el 

9,0%, els greus el 0,4% i, per contra, els AT mortals s’han reduït (-1,4%). En el cas dels AT mortals cal 

tenir present que, si no fos pel sinistre aeri de Germanwings el 2015, que va fer incrementar les xifres 

de mortalitat, enguany la variació interanual mostraria el seu creixement.89 

L’augment del nombre absolut d’AT amb baixa es deu principalment a la pujada dels AT lleus. 

El reflex d’aquests comportaments s’observa en el gràfic següent sobre els índexs d’incidència segons 

la gravetat dels AT. Els índexs d’incidència mantenen els darrers quatre anys una tendència creixent en 

el cas de la sinistralitat de caràcter lleu. Les causes poden ser diverses però també cal tenir present que, 

malgrat les accions en matèria preventiva dutes a terme, s’ha produït un increment del nombre de per-

sones assalariades amb contractes temporals que són les que tenen una incidència més alta d’acciden-

talitat, com també de les persones contractades en sectors que tenen els índexs d’incidència més alts, 

la construcció i la indústria, sectors que mostren una lleugera recuperació en l’ocupació.90 

 

 

 

 

                                                      
88 Aquesta prelació també s’observa en els AT amb baixa malgrat que la probabilitat de tenir un AT amb baixa té valors més alts els dilluns. Així, 

la proporció d’AT amb baixa els dilluns és del 21,5%. També són més elevats els valors del cap de setmana. Així mentre que el volum d’AT sense 

baixa dels dissabtes és de 5,1%, el dels AT amb baixa és de 6,2%% i els dels diumenges són 3,4% o 4,0%, respectivament.    
89 L’any 2015 el nombre d’AT mortals va créixer substancialment com a conseqüència de l’accident d’aviació de Germanwings on van morir 

150 persones. Aquest fet va provocar un increment sobtat en les víctimes laborals mortals, augmentant en 28 persones el nombre d’AT mortals 

durant la jornada laboral.  
90 La població ocupada assalariada amb contracte temporal ha crescut de forma important, el 12,4%, i la població ocupada a la construcció 

creix el 0,6% i a la indústria el 0,4%. 
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GRÀFIC III.4.G3  Evolució dels índexs d’incidència dels AT amb baixa segons gravetat. Catalunya 2001-2016 

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 de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 

En aquesta tipologia d’accidents, la part del cos lesionada amb més freqüència són les extremitats su-

periors (37,3% de total d’AT) i les inferiors (26,8%), per bé que entre els sinistres mortals s’observen 

altres parts. Així, en 38 AT mortals les parts afectades han estat tot el cos i múltiples parts i en 18 AT el 

tronc i els òrgans. 

Pel que fa a la forma o contacte que ocasiona més lesions en les persones treballadores a Catalunya, 

com en els anys precedents, destaca amb diferència la categoria que agrupa el sobreesforç físic, el 

trauma psíquic, les radiacions, el soroll, la llum o la pressió, que concentra el 40,0% dels AT (35.660 AT). 

En segon terme se situen els aixafaments sobre o contra objectes immòbils (el treballador/a està en 

moviment vertical o horitzontal) que concentren el 21,1% dels AT i els xocs o cops, col·lisions, contra un 

objecte en moviment, el 18,7%.  Entre l’accidentalitat mortal la forma d’accident més freqüent són els 

infarts o vessaments cerebrals i altres patologies no traumàtiques, que registren 31 AT mortals. (vegeu 

la taula III.4.A.T4 de l’annex) 

Finalment, convé esmentar que entre els AT amb baixa les lesions més habituals són les dislocacions, 

esquinços i torçades (51,3% del total) i les ferides i lesions superficials (32,9%). I, de nou, els AT mortals 

presenten altre comportament, ja que en aquesta tipologia d’accidents les lesions registrades o bé són 

els infarts o vessaments cerebrals i altres patologies no traumàtiques o lesions múltiples (14 AT mortals) 

o commocions i lesions internes (12 AT) (vegeu taules III.4.A.T5 i III.4.A.T6 de l’annex). 

Segons distribució territorial 

La distribució territorial de la sinistralitat no és uniforme.  
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MAPA III.4.M1 AT en jornada laboral amb baixa en nombres absoluts i segons índexs d’incidència a les comar-

ques. Catalunya 2016 

Nombre d’AT distribuïts per comarques  

  
 

Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Tre-

ball i Model Productiu. 

Índex d’incidència total dels AT segons comarques 

 
 

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 de l’Observatori del 

Treball i Model Productiu. 

Numèricament, els AT són més nombrosos al Barcelonès, on s’han registrat 29.377 AT, i a les comarques 

de l’àmbit metropolità, on destaquen els 10.390 AT del Vallès Occidental i els 9.712 del Baix Llobregat. 

Però, aplicant els càlculs dels índexs d’incidència que eliminen el biaix que poden produir les xifres ab-

solutes, el comportament de la sinistralitat a les comarques varia. Així, s’observa que l’accidentalitat en 

jornada laboral amb baixa és més intensa en la Conca de Barberà on el risc eleva els índexs d’incidència 

a 7.530,22, al Pla d’Urgell (5.956,8), al Berguedà (5.568,22), a l’Urgell (5.469,88) i al Baix Ebre 

(5.449,52).  

Segons la gravetat, la prelació de les comarques amb un nombre més elevat d’AT lleus i greus en nom-

bres absoluts es manté igual que l’accidentalitat general. Amb tot, convé destacar els 38 AT greus del 

Vallès Oriental i els 25 AT del Segrià. Pel que fa a la variació interanual percentual és de destacar que, 

amb l’excepció de quatre comarques, s’observa un increment del nombre d’AT amb baixa lleus a tot el 

territori. Així, només la Terra Alta (-21,1%), el Ripollès (-11,9%), l’Aran (-8,8) i les Garrigues (-4,5%) veuen 

reduïdes les seves xifres. Els augments més importants han tingut lloc al Pallars Jussà (+30,8%), a l’Alta 

Ribagorça (25,9%) i a l’Urgell (24,8%). En el cas dels AT greus la variació interanual és més desigual entre 

les comarques (vegeu mapes III.4.A.M1 i III.4.A.M2 de l’annex).  
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MAPA III.4.M2 AT en jornada laboral amb baixa greus i mortals segons comarques. Catalunya 2016 

Nombre d’AT greus  

 

 
Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Tre-

ball i Model Productiu. 

Nombre d’AT mortals 

 
Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Tre-

ball i Model Productiu. 

L’accidentalitat mortal presenta algunes diferències en el seu comportament. En aquesta ocasió, si bé 

el Barcelonès continua sent la comarca amb més AT mortals, en segon terme s’han registrat 7 AT mortals 

al Baix Llobregat i 7 al Segrià, seguits de 4 al Vallès Occidental i els 4 de l’Osona. Amb tot, els índexs 

d’incidència marquen les Garrigues com la comarca amb un risc més elevat de patir un AT mortal (63,1), 

seguida de la Noguera (26,1), la Conca de Barberà (18,6) i la Segarra (13,2) (vegeu els mapes III.4.A.M3 

de l’annex). 

Segons el perfil de les persones accidentades 

Si el focus s’orienta al perfil de les persones accidentades, el primer tret rellevant és el que es desprèn 

de l’anàlisi de les xifres segons el sexe. En comparar les xifres dels AT en jornada laboral amb baixa entre 

els homes i les dones s’evidencia que el risc de patir un AT és menor per a les dones que per als homes. 

En concret, les dones treballadores presenten un risc 0,46 vegades menor de patir un AT que els treba-

lladors homes. El nombre d’AT patits pels homes ascendeix a 61.106, mentre que els de les dones, a 

28.089. A més, aquesta relació varia en funció de la gravetat de l’AT. Així, si bé la proporció de dones 

entre els AT lleus és del 31,6%, en el cas dels AT greus i mortals el risc disminueix fins al 17,5% i el 7,4%, 

respectivament. 

La mortalitat per AT és més elevada en els homes (el 92,6% dels AT mortals són d’homes).  

Seguint les pautes generals de l’ocupació de les dones, el nombre més alt d’accidentalitat té lloc en el 

sector dels serveis (24.330 AT, 86,6% del total), seguida de la indústria (3.460 AT, 12,3%). En el cas dels 

homes la dispersió entre els diferents sectors és més elevada. Entre els AT patits pels homes destaca 

que la meitat han tingut lloc en el sector dels serveis (34.112 AT, el 55,8%), el 27,2% a la indústria 

(16.595) i el 14,1% a la construcció (8.593). 
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En una altra línia convé esmentar que el gran gruix de les persones accidentades són persones autòcto-

nes, que concentren el 86,8% dels accidents notificats (77.415 AT). Per tant, el 13,2% restant correspon 

a persones d’altres països d’origen, xifra que coincideix amb la proporció de població estrangera resident 

a Catalunya (13,6% el 2016, segons el Padró continu d’habitants). Entre els AT patits per persones es-

trangeres cal destacar els 2.908 patits per persones nacionals del Marroc, els 1.497 AT de les de Roma-

nia i els 664 AT de les persones d’Equador. Les persones d’origen estranger han tingut 8 AT mortals, tots 

ells d’homes.  

Altres dels aspectes que cal valorar dins del perfil de les persones accidentades són el tipus d’ocupació 

que desenvolupen i l’experiència en el lloc de treball com a reflex del coneixement de les tasques a 

realitzar. Aquests trets sovint es relacionen amb el risc de patir un accident.  

Pel que fa als llocs de treball que ocupen les persones accidentades, les dades mostren que la major 

part d’elles són treballadors i treballadores manuals (75.599 AT, el 84,8% del total). L’experiència i el 

coneixement del treball que cal desenvolupar és difícil de mesurar, però hi ha algunes variables interre-

lacionades que ofereixen certa aproximació: el tipus de contracte com a indicador del tipus de relació 

amb l’empresa i el temps d’antiguitat en el lloc de treball. Així, és important tenir en compte que en el 

66,5% de les ocasions les persones accidentades tenien un contracte indefinit (59.350 AT).91 Per tant, 

s’observa que la temporalitat pot tenir efectes sobre la sinistralitat, ja que el 31,8% dels AT són patits 

per persones amb aquest tipus de contracte que afecta una xifra inferior de la població assalariada (el 

21,2%). La proporció d’AT mortals també és més elevada entre les persones amb contracte temporal que 

han patit 21 AT mortals (30,9% del total AT mortals). Així mateix, respecte a l’antiguitat, les xifres mostren 

que hi ha una proporció elevada de persones que han patit un AT i que porten menys d’un any a l’em-

presa, el 38,7% (vegeu el gràfic III.4.A.G1 i la taula III.4.A.T7 de l’annex).  

Atenent el règim de cotització on estan inscrites les persones accidentades, s’observa que el 97,4% dels 

AT són patits per persones afiliades al règim general. Aquest fet és previsible, ja que és el resultat d’una 

proporció més elevada de persones amb les contingències professionals cobertes en aquest règim de 

cotització. Altrament, també destaca que el 2% dels AT han estat patits per persones afiliades al RE del 

treball autònom (vegeu la taula III.4.A.T8 de l’annex). 

Segons les condicions laborals 

De les dades relatives a les empreses on s’han produït els AT, s’observa que sectorialment és en els 

serveis on es produeixen la major part dels AT en nombres absoluts, 58.442 AT. Així, els serveis són el 

sector amb un nombre més alt d’accidents registrats per a tots els nivells de gravetat (58.094 lleus, 300 

greus i 48 mortals). El segueix la indústria (20.055 AT totals, 19.927 lleus, 118 greus i 10 mortals). A la 

construcció, malgrat tenir un nombre més baix d’AT, el nombre de sinistres greus i mortals registren xifres 

properes a les anteriors (8.728 AT, dels quals 8.626 lleus, 95 greus i 7 mortals). L’agricultura és el sector 

que registra menys accidents en jornada de treball amb baixa (1.970 AT, dels quals 1.937 lleus, 30 greus 

i 3 mortals). 

La sinistralitat del sector serveis concentra el 65,5% dels accidents, per bé que aquest sector ocupa el 

74,4% de la població. L’efecte contrari s’observa en els altres tres sectors econòmics. Així en la indústria 

l’ocupació és del 18,4% i absorbeix el 22,5% dels AT o la construcció, on l’ocupació és força menor que 

l’accidentalitat (5,8% de les persones ocupades i 9,8% dels AT). Finalment, amb dades més discretes, 

l’agricultura absorbeix el 2,2% dels AT, si bé ocupa l’1,6% de la població.  

Els índexs d’incidència dels quatre sectors augmenten. 

                                                      
91 La major incidència de la sinistralitat entre el col·lectiu de persones amb contracte fix és lògica, atès que al 2016, segons dades de l’EPA, el 

87,6% de la població ocupada assalariada té aquest tipus de contracte. Per a més informació, vegeu l’apartat “Mercat de treball” d’aquest 

mateix capítol.  
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La constatació d’aquests fets es troba recollida en els índexs d’incidència. Entre els quatre sectors eco-

nòmics, els índexs d’incidència en conjunt són més elevats a la construcció (7.183,8) i a la indústria 

(4.794,2). L’agricultura (4.546,9) i el sector serveis (2.802,0) registren índexs menors, malgrat que 

aquest sector és el que presenta un nombre més alt d’AT en jornada amb baixa. Atenent la gravetat, 

aquesta prelació es manté per als AT lleus, si bé en el cas dels AT greus varia i en segon terme desprès 

de la construcció (78,2) s’hi troba l’agricultura (69,2). En el cas dels mortals, en primer lloc es troba 

l’agricultura (6,9) i en segon lloc la construcció (5,8). La variació interanual mostra un augment dels 

índexs en els quatre sectors (vegeu el gràfic III.4.A.G2 de l’annex) 

Segons la classificació CNAE 2009, les activitats que registren uns índexs d’incidència més elevats es 

troben diversificades en tots els sectors, encara que destaquen els índexs d’algunes branques de la 

indústria. El 59,6% dels AT en termes absoluts tenen lloc en 12 grups d’activitats econòmiques. Val a dir 

que 6 d’aquestes activitats econòmiques en registren més de 4.000 AT cadascuna. Entre elles destaca 

l’Administració pública, defensa i SS obligatòria amb 7.126 AT. Les altres activitats econòmiques amb 

un alt nombre d’AT són: Comerç al detall (5.876), Serveis de menjar i begudes (5.758), Activitats especi-

alitzades de la construcció (5.314), Serveis a edificis i jardineria (4.550) i Comerç a l’engròs (4.322).  

Altrament, cal tenir en compte que algunes d’aquestes activitats també són les que més AT mortals han 

registrat. En aquesta ocasió el 60,4% dels AT mortals s’han produït en 5 activitats econòmiques: Trans-

port terrestre i per canonades (10 AT mortals), Administració pública, defensa i SS obligatòria (6), Comerç 

a l’engròs (5), Activitats especialitzades de la construcció (4) i Emmagatzematge i afins al transport (4).  

Tot i això, segons els índexs d’incidència s’observa un major risc de patir un AT en les branques de Mine-

rals metàl·lics (333.333,3), Suport a les Indústries extractives (160.000), Silvicultura i explotació forestal 

(18.881,5), Gestió de residus (11.205,3) i Minerals no metàl·lics ni energètics (10.147,2). Aquesta pre-

lació entre les activitats econòmiques amb més risc també canvia en l’anàlisi a partir dels índexs d’inci-

dència dels AT mortals, que en aquesta ocasió mostren com la Pesca i aqüicultura tenen valors més 

elevats (35,4), seguides de Biblioteques i museus (23,4), Cinema i vídeo, enregistrament de so (20,8), 

Mobles (17,4) i Activitats de seguretat i investigació (16,9).  

Tal com es pot observar en els gràfics següents, altres dels factors relatius a l’entorn empresarial són la 

modalitat preventiva escollida per l’empresa i la seva grandària. La distribució dels AT segons la modalitat 

preventiva escollida per l’empresa mostra un clar predomini pel servei de prevenció aliè, que és la forma 

emprada en les empreses on s’han produït 61.315 AT (el 68,7%). Amb tot, també és rellevant l’ús d’altres 

vies com el servei de prevenció propi i el servei de prevenció mancomunat.  

En relació amb la grandària de les empreses, l’accidentalitat es troba molt dispersa. Així, el 28,3% dels 

AT s’han produït en grans empreses, seguits del 27,8% en petites empreses, el 25,4% en la mitjana 

empresa i, en darrer terme, el 18,4% en microempreses.  
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GRÀFIC III.4.G4  Distribució dels AT amb baixa segons modalitat d’organització preventiva, sector i grandària de 

l’empresa. Catalunya 2016 

Segons la modalitat d’organització preventiva escollida per les empreses  

 
Unitats: nombres absoluts. 

(1) En cada una de les modalitats d’organització preventives es diferencia si l’empresa aplica aquella modalitat preventiva (sí) o no l’aplica 

(no), sent la suma d’ambdós blocs la totalitat dels AT (89.195).  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu. 

Segons grandària de l’empresa 

 
Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball 

i Model Productiu. 

Segons sector i sexe 

Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del 

Treball i Model Productiu. 

4.1.1.3. AT IN ITINERE 

El dret laboral anomena accidents in itinere els produïts a l’anada o la tornada del centre de treball 

sempre que el camí recorregut sigui el que habitualment es realitza, sense interrompre’l voluntàriament. 

El treballador o treballadora que pateix un accident d’aquest tipus, que majoritàriament són de trànsit, 

té tots els drets derivats dels accidents laborals. 

Enguany, el nombre d’accidents in itinere a Catalunya ha augmentat, el 10,6%, de tal forma que és la 

tipologia d’AT que més creix. En total s’han registrat 17.732 accidents, dels quals 17.437 han estat lleus, 

264 greus i 31 mortals. Per tant, el 7,4% dels AT registrats a Catalunya són AT in itinere.92  

                                                      
92 Davant la tendència de creixement detectada d’aquest tipus d’AT el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha elaborat i publicat 

una guia per prevenir els accidents que es produeixen en els desplaçaments d’anar i tornar de la feina, sota el títol La seguretat en els despla-

çaments per anar i tornar de la feina. La guia publica una anàlisi dels diversos factors implicats en els accidents de trànsit que, a més de les 

causes mecàniques o d’un problema de condicions de la via, s’associen majoritàriament al factor humà com poden ser l’excés de velocitat, el 

consum d’alcohol, entre d’altres. A aquests factors en els casos d’accidents de treball de trànsit se sumen altres factors de risc (gestió dels 

desplaçaments, estat de la persona treballadora com a conseqüència de les condicions laborals, estrès laboral, hores o jornades treballades, 

etc).    
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Percentualment i atenent la seva gravetat, el creixement més intens i important respecte al 2015 ha 

estat el dels accidents mortals, ja que dels 21 AT registrats l’any precedent, enguany s’ha crescut fins 

als 31 AT (el 47,6%). Els accidents greus també augmenten el 24,5% i els lleus, el 10,3%. En nombres 

absoluts destaca que s’han produït 1.696 accidents més, dels quals 1.634 són lleus.  

El gràfic següent mostra l’evolució del nombre d’accidents in itinere en els darrers anys. En concret, 

l’accidentalitat in itinere lleu s’ha incrementat des de l’any 2012, mentre que en la greu la reducció 

produïda en el període és clara, fins a enguany, quan es trenca la tendència descendent.  

GRÀFIC III.4.G5  Evolució dels índexs d’incidència dels ATin itinere segons gravetat. Catalunya 2001-2016 

 
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 de l’Observatori del Treball i Model Productiu.  

Per demarcacions territorials, el 85,1% dels AT in itinere es concentren a Barcelona, el 6,3% a Girona, el 

5,7% a Tarragona i el 2,9% a Lleida. Barcelona ha registrat 15.083 accidents (14.482 lleus, 219 greus i 

22 mortals), Girona 1.109 (1.083, 20 i 6 respectivament), Lleida 522 (509, 11 i 2) i Tarragona 1.010 

(997, 11 i 2). 

El 62,0% dels AT in itinere són accidents de trànsit.  

El pes relatiu dels accidents lleus se situa al voltant del 98,5% a Barcelona i Tarragona i, en el cas dels 

accidents greus, en la forquilla entre l’1,1 i l’1,5%. A Girona i a Lleida els valors dels AT in itinere greus 

són lleugerament més alts (1,8% i 2,1%, respectivament). També destaca el pes relatiu dels AT in itinere  

mortals de Girona, del 0,5%, que és un percentatge superior a la mitjana de Catalunya, el 0,2%. 

Els índexs d’incidència mostren que, a mesura que s’incrementa la gravetat, la possibilitat de patir un 

accident és menor. Si s’analitzen els índexs d’incidència dels accidents in itinere segons la demarcació i 

la gravetat, Girona és la demarcació que mostra uns nivells més elevats d’accidentalitat mortal respecte 

a la seva proporció d’afiliats. Barcelona, seguida per Girona, té l’índex d’incidència més elevat respecte 

als accidents lleus. 
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GRÀFIC III.4.G6  Índexs d’incidència dels AT in itinere segons gravetat i demarcació territorial. Catalunya 2016 

AT in itinere lleus  

 
Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la Seguretat 

Social amb les contingències professionals cobertes*100.000. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Tre-

ball i Model Productiu.  

AT in itinere greus i mortals 

 
Unitats: nombre d’AT/nombre de persones afiliades a la Seguretat 

Social amb les contingències professionals cobertes*100.000. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Tre-

ball i Model Productiu.  

Quant al tipus d’AT, cal tenir present que el 62,0% són accidents de trànsit. Concretament hi ha 10.993 

AT de trànsit, 6.732 per causes traumàtiques i 2 per causes no traumàtiques que inclouen els infarts de 

cor, els vessaments cerebrals, entre d’altres93 (vegeu la taula III.4.A.T9 de l’annex). 

En aquesta tipologia d’AT, les lesions més freqüents són les dislocacions, esquinços i torçades que, amb 

9.371 AT, concentren el 52,8% del total, seguides de les ferides i lesions superficials (4.168 AT, el 23,5%) 

i les fractures d’ossos (2.274, el 12,8%). Val a dir que les dislocacions, esquinços i torçades les pateixen 

més les dones (el 55,4% dels AT per aquesta causa), mentre que les ferides i lesions superficials, els 

homes (52,7%). Les lesiones es produeixen principalment en les extremitats inferiors i en la zona del coll, 

inclosa la columna i les vertebres. Aquestes dues parts del cos són les que absorbeixen el 52,8% dels AT 

in itinere (vegeu la taula III.4.A.T10 i la taula III.4.A.T11 de l’annex). 

4.1.2. MALALTIES PROFESSIONALS  

Una altra de les variables que cal estudiar en el marc de la seguretat i salut de les persones treballadores 

són les malalties professionals (en endavant, MP). 

S’entén per MP aquelles alteracions, danys o desviacions de l’estat de salut contretes com a conseqüèn-

cia del treball executat en les activitats laborals que s’especifiquen en el quadre aprovat pel Reial decret 

129/2006, de 10 de novembre. El procediment s’inicia a partir d’una visita mèdica on es diagnostica 

l’MP, moment a partir del qual l’entitat gestora o col·laboradora que assumeix les contingències profes-

sionals ha d’emetre una notificació i registrar-la en el sistema CEPROSS. En aquesta comunicació cal 

especificar, entre d’altres qüestions, si aquesta produeix baixa laboral per incapacitat temporal o no.  

El nombre de notificacions de malalties professionals realitzades a Catalunya, segons les dades registra-

des mitjançant el sistema CEPROSS, presenta un lleuger descens amb 3.199 notificacions (el -4,5%, 150 

notificacions menys). Tot i així, una de cada sis notificacions comunicades a Espanya s’ha fet a Catalunya 

(15,4%).94 Les característiques més rellevants de les comunicacions d’MP són:  

                                                      
93 També s’han registrat 3.061 persones víctimes d’accidents de trànsit en jornada laboral (el 12% dels accidents viaris).   
94 La comunitat autònoma amb un nombre més alt de comunicacions registrades ha estat Catalunya, seguida del País Basc, amb 2.838 pro-

cessos notificats. Aquesta mateixa prelació es manté per a les comunicacions causants de baixa, mentre que en el cas de les que no requereixen 

baixa és la Comunitat Valenciana la que més registres té (2.158), seguida del País Basc (1.600).  
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 En el 55,9% de les notificacions registrades les MP han causat baixa. Segons el sexe de les persones 

malaltes, han causat baixa el 53,6% de les notificacions dels homes i el 56,1% de les de les dones.  

 En relació amb l’edat, el 70,5% de les comunicacions són de persones entre 35 i 54 anys (68,3% el 

2015), si bé apropant una mica més el focus d’atenció s’observa que el 38,7% són de persones entre 

40 i 49 anys. Percentatges similars de les edats s’obtenen en aquestes franges d’edat per a les 

comunicacions de malalties que han causat baixa (70,2% i 39,5%, respectivament). 

 Les malalties ocasionades per agents físics són les majoritàries, absorbint el 82,4% del total dels 

expedients (2.635). 

 L’activitat econòmica que ha comunicat un nombre més gran d’MP són les indústries manufactureres 

(el 44,3% del total, 778 notificacions), seguides a molta distància de les comunicacions del comerç 

i de les activitats sanitàries o de serveis socials (232 i 153, respectivament). 

GRÀFIC III.4.G7  Evolució de les notificacions de malalties professionals. Catalunya 2008-2016 

 
Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori de les Contingències Professionals de la Seguretat Social (MEYSS).  

Les notificacions tramitades en la seva totalitat i que han estat tancades com a MP amb baixa han estat 

1.562 (el 17,0% de tota Espanya).95 En aquest cas la reducció percentual és més alta, atès que repre-

senta el 6,1% menys, si bé en termes absoluts fa referència a 96 notificacions tancades menys. Val a dir 

que el descens és desigual, perquè si bé els homes han reduït en 57 el nombre de notificacions tancades 

com a MP, en el cas de les dones han estat 39. Amb tot, les dones augmenten la durada mitjana dels 

processos, de 65,7 dies a 72,1, mentre que els homes pràcticament registren la mateixa durada dels 

seus processos (65,8 dies el 2016 i 65,1 el 2015).    

Entre les característiques de les persones afectades s’observa que la distribució de les MP amb baixa 

entre els gèneres es presenta bastant equilibrada, per bé que les dones absorbeixen el 53,6%. En aquest 

cas només cal destacar que la distribució és molt diferent a la que s’observa en els accidents laborals, 

                                                      
95 El tancament dels expedients on s’ha produït una baixa per incapacitat temporal es pot donar per: alta per curació i/o alta laboral; alta amb 

proposta d’incapacitat permanent; alta amb proposta de canvi de treball; defunció, lesions permanents no invalidants o per altres causes com 

la qualificació de l’expedient com a AT o malaltia comuna, encara que la persona continuï en situació de baixa laboral. La comunitat autònoma 

amb un nombre més alt de comunicacions tancades com a MP ha estat Catalunya, seguida del País Basc, amb 1.094 processos registrats.  
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on la majoria són patits pels homes. Altrament, l’edat mitjana en els processos d’MP també és molt 

similar entre homes i dones. Aproximadament el 70% dels processos tenen lloc entre els 35 i els 54 anys, 

tant en el cas del homes (71,3%) com en el de les dones (68,2%). Tal com s’ha esmentat, on sí que es 

detecten algunes diferències en funció del gènere és en la durada dels processos, que són més llargs en 

les dones.   

Les dones pateixen el 53,6% de les MP i els seus processos són lleugerament més llargs. 

La durada dels processos també es veu afectada per la tipologia de l’MP causant. En conjunt, la durada 

més llarga té lloc en un únic procés tancat com a conseqüència dels agents carcinògens (581 dies), 144 

dies més que el tancat per la mateixa malaltia el 2015 (437 dies). Molt més curta és la durada mitjana 

registrada en processos tancats per inhalació de substàncies, que és de 124,3 dies, i la de les causades 

per agents físics, 72,3 dies. Aquests processos són els més comuns ja que, a l’igual que en les comuni-

cacions registrades, concentren el 83,4% de les notificacions (81,5% el 2015). En aquest grup 2 hi ha 

1.302 processos tancats com a MP. A continuació, amb xifres significativament inferiors se situen les 

malalties de la pell (84 del grup 5), les causades per agents biològics (72 del grup 3), per agents químics 

(69 del grup 1), per inhalació de substàncies (34 del grup 4) i per agents carcinògens (1 del grup 6).96  

Augmenta la proporció de les MP causades per agents físics.  

On s’observa una equivalència amb l’accidentalitat és en el registre de les MP en relació amb les activi-

tats de la CNAE que tenen més notificacions tancades. Així, les activitats econòmiques corresponents a 

la indústria manufacturera destaquen per ser on s’han tancat més processos d’MP. En elles hi ha regis-

trades 683 MP,  el 43,7% del total, seguides del comerç que, amb 214 processos, concentra el 13,7% 

del total.  

D’altra banda, mitjançant el sistema PANOTRATSS a partir del 2010 es poden estudiar les patologies no 

traumàtiques causades pel treball i protegides pel sistema de Seguretat Social, així com les patides amb 

anterioritat per la persona treballadora, però que s’agreugen com a conseqüència de la lesió constitutiva 

d’accident.97  

 

A Catalunya s’han presentat 982 notificacions (el 17,3% d’Espanya),98 que en aquesta ocasió correspo-

nen a processos patits per dones en el 44,3% dels casos. El 55,7% de les notificacions són de processos 

que han causat baixa (547). Malgrat algunes fluctuacions, l’evolució en el nombre de notificacions en el 

seu conjunt mostra una tendència descendent, tal com mostra el gràfic següent. 

 

A partir de les dades per al conjunt d’Espanya es pot afirmar que el nombre de les notificacions de malal-

ties causades pel treball és més rellevant que el de malalties o defectes agreujats pel treball (2.836 i 

1.208, respectivament, en total 5.681).99 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’apa-

rell locomotor. En un tercer nivell es troben les malalties dels sentits i els trastorns del sistema nerviós 

central i perifèric.  

 

                                                      
96 La mateixa prelació entre els grups de malalties es manté en els índexs d’incidència normalitzats en funció de l’estructura productiva de la 

CA, que representen aquests valors: G2 amb un valor de 110,13, G5 de 6,73, G3 és de 5,58, G4 de 5,46 i G6 de 0,25.    
97 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 

malalties professionals, que desenvolupin les persones treballadores amb motiu de la realització del seu treball, sempre que es provi que la 

malaltia té per causa exclusiva l’execució del treball o bé que s’agreugi com a conseqüència d’una lesió constitutiva d’accident.  
98 La comunitat autònoma amb un nombre més alt de notificacions és Catalunya, seguida de la Comunitat de Madrid (712) i la Comunitat 

Valenciana (691). 
99 Malauradament no es disposa de dades desagregades per a Catalunya.  
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GRÀFIC III.4.G8  Evolució del nombre de notificacions de les patologies no traumàtiques causades i/o agreujades 

pel treball i protegides pel sistema de Seguretat Social segons sexe i causants o no de baixa. Catalunya 2011-

2016 

 
Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori de les Contingències Professionals de la Seguretat Social (Sistema de comunicació 

PANOTRASS, MEYSS).  

Una altra mesura que s’obté a partir de les comunicacions al sistema CEPROSS és el sistema d’alerta, 

que permet localitzar “els focus de risc” de malalties professionals, amb l’objectiu de facilitar una efici-

ència més alta en les accions de prevenció. Aquest sistema possibilita, en temps real, localitzar les em-

preses que superen els límits de sinistralitat establerts per cada grup de malaltia professional. En la 

determinació final d’aquests límits es tenen en compte les característiques que presenta la distribució 

de les malalties professionals com són el nombre de treballadors de l’empresa i l’activitat desenvolu-

pada, entre d’altres.  

Al llarg del 2016 les empreses que han superat els límits de sinistralitat a Espanya han estat 215, enfront 

de les 172 detectades al llarg de l’any 2015. Aquestes empreses representen el 2,1% de les empreses 

amb alguna malaltia professional. Del total espanyol, 30 són empreses catalanes en les quals s’han 

superat 35 vegades els límits dels diferents grups de malalties.100 Aquestes xifres són superiors a les 

registrades el 2015, quan n’eren 28 empreses les que van superar els límits de sinistralitat específics 

com a conseqüència de 41 malalties. 

Les malalties professionals amb un nombre més alt d’alarmes per superar els límits establers pertanyen 

al grup 2, malalties causades per agents físics, principalment provocades per postures forçades i movi-

ments repetitius, que concentren 19 de les 35 alertes. Per aquest motiu s’han detectat 19 alertes que 

afecten empreses de diferents branques d’activitat econòmica. Amb tot, destaquen les branques econò-

miques de la fabricació de vehicles a motor amb 4 alertes i les de fabricació d’altres components, peces 

i accessoris dels vehicles amb 3 alertes. També hi ha altres 3 alertes d’empreses que superen els límits 

d’activitats del comerç al detall. El grup 3 de malalties produïdes per agents biològics ha superat els 

límits establers en 8 ocasions, de les quals 6 corresponen a activitats hospitalàries. I del grup 5, pel que 

fa a les malalties causades per agents carcinògens s’han registrat 6 alertes molt diversificades entre les 

activitats econòmiques.  

                                                      
100 Una mateixa empresa pot superar els límits específics establerts en més d’una ocasió o bé en grups de malalties diferents. 

368

247

615

369

257

626

737

504

1.241

303
244

547

244
191

435

547

435

982

Homes Dones Total Homes Dones Total Homes Dones Total 

Amb baixa Sense baixa Totals

2011 2012 2013 2014 2015 2016



MERCAT DE TREBALL 

78 

4.2. INCAPACITAT TEMPORAL  

A més de l’impacte personal dels accidents de treball i de les malalties professionals analitzats fins ara, 

difícilment quantificable en la seva totalitat, la sinistralitat té altres repercussions en el món laboral. Una 

d’aquestes repercussions es reflecteix en el nombre de jornades no treballades. Les incapacitats tempo-

rals (en endavant IT) permeten fer una aproximació a aquests efectes, tant segons el nombre de proces-

sos iniciats o en vigor, com per la seva durada.101 La taula següent recull els principals resultats de les 

prestacions d’IT a Catalunya al 2016. En conjunt, es pot observar que la durada mitjana de les incapaci-

tats de les quals s’ha registrat l’alta i el nombre de processos inicials en el període per cada 1.000 per-

sones protegides varien en funció del tipus de contingència (professional o comuna) i de l’entitat gestora 

o col·laboradora seleccionada per a la tramitació (MATEPSS, INSS O ISM).  

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

tramitació. Catalunya 2016 

Contingències         pro-

fessionals 

Durada 

(dies) 
Incidència 

Mitjana mensual 

nombre processos ini-

ciats en el període  

Var.  

interanual      

durada 

Var.        in-

teranual    

incidència 

Var.                in-

teranual                  

del nombre de            

processos 

Mútues col·laboradores 35,0 3,6 9.526 -0,3 0,2 894 

INSS 85,0 0,6 16 4,8 0,1 -1 

ISM  95,1 4,5 1 10,2 0,7 0 

Total 35,1 3,6 9.543 -0,3 0,2 894 

Contingències         co-

munes    (excepte tre-

ball autònom) 

Durada 

(dies) 
Incidència 

Mitjana mensual 

nombre processos ini-

ciats en el període  

Var.  

interanual      

durada  

Var.        in-

teranual    

incidència 

Var.                in-

teranual                  

del nombre de            

processos 

Mútues col·laboradores 26,3 32,3 65.466 -1,4 2,9 9.787 

INSS 32,7 25,5 17.269 -2,7 2,6 1.331 

ISM  84,5 9,7 38 1,1 -0,1 0 

Total 27,6 30,6 82.773 -1,7 3,0 11.117 

Contingències         co-

munes de            treball 

autònom 

Durada 

(dies) 
Incidència 

Mitjana mensual 

nombre processos ini-

ciats en el període  

Var.  

interanual      

durada  

Var.        in-

teranual    

incidència 

Var.                in-

teranual                  

del nombre de            

processos 

Mútues col·laboradores 75,6 9,5 4.409 -1,8 0,4 211 

INSS 100,2 10,5 855 0,1 0,3 -47 
       

Total 79,6 9,6 5.263 -2,1 0,1 163 

Unitats: nombres absoluts (dies i mitjana de processos) i percentatges per cada mil persones protegides (incidència). 

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

                                                      
101 La incapacitat temporal (IT) és la situació en què un treballador o treballadora està impedit per treballar temporalment per un problema de 

salut que requereix d’assistència sanitària. Aquesta situació, causada per malalties comunes o accidents no laborals (contingències comunes) 

o per accidents de treball o malalties professionals (contingències professionals), dóna dret a una compensació econòmica que té com a objectiu 

cobrir la manca d’ingressos produïts per deixar de treballar. Les absències curtes del lloc de treball que no deriven en el fet administratiu de la 

baixa laboral per incapacitat temporal no són registrades; per aquest motiu es fa al·lusió a l’aproximació.   
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L’any 2016 el nombre de processos d’IT iniciats segons la mitjana mensual ha estat de 97.579. La vari-

ació interanual mostra un increment de les incapacitats independentment del fet causant. Val a dir que 

l’any 2016 la mitjana de processos creix per tercer any consecutiu, després d’uns anys de descens dels 

seus valors.  

Les IT causades per contingències professionals concentren el 9,8% del total. 

Un altre fet destacable és que en la majoria dels casos les IT tenen com a fet causant una malaltia 

comuna o accident no laboral que absorbeixen el 84,8% del total, percentatge al qual cal afegir el 5,4% 

per la mateixa causa en els treballadors i treballadores del treball autònom. Les IT causades per contin-

gències professionals concentren el 9,8% restant, xifra que fa referència a 9.543 processos iniciats en 

el període.  

El nombre de processos en vigor al final de l’any per contingències professionals, ja sigui perquè s’han 

iniciat durant l’any o amb anterioritat, és de 10.265. En aquest moment, el nombre de treballadors/es 

protegits és de 2.678.367 persones. I el nombre de dies de durada en mitjana per persona afiliada activa 

és de 35,1 dies, que és una durada lleugerament superior a la requerida per al conjunt de les prestacions 

causades per les contingències comunes.  

En el cas de les contingències professionals, la distribució entre els dos sexes és desigual perquè 73.071 

dels processos amb alta en el període de referència són d’homes (el 64,6%) i 40.125 de dones. Si es 

compara aquesta distribució entre els dos sexes amb la registrada en els accidents en jornada laboral 

amb baixa, s’observa un cert equilibri en les dades, atès que la proporció d’accidents de les dones con-

centra el 31,5% del total, mentre que en el cas de les incapacitats temporals absorbeix el 35,4%, incre-

ment produït per la suma de les IT procedents de les MP i dels AT in itinere. A més, cal destacar que el 

gruix dels dies de baixa dels processos amb alta el 2016 dels homes ascendeix a 2.530.037 dies, mentre 

que en les dones, a 1.429.017 dies; amb tot la durada mitjana és molt similar, 34,6 per als homes i 35,6 

per a les dones.    

GRÀFIC III.4.G9  Evolució de les prestacions per IT per contingències professionals. Catalunya 2006-2016 

Unitats: nombres absoluts (dies) i percentatges per cada mil persones protegides (incidència i prevalença). 

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

Pel que fa a l’evolució, tant la incidència (mitjana dels processos iniciats per cada 1.000 persones pro-

tegides) com la prevalença (nombre de processos en vigor al final del període per cada 1.000 persones 
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protegides) veuen disminuïts els seus índexs fins a l’any 2012, moment a partir del qual comencen a 

créixer fins a assolir el 2016 els valors de 3,6‰ i 3,8‰, respectivament. Respecte a la variació intera-

nual, l’augment experimentat en el nombre de baixes laborals al 2016 respecte de l’any precedent, entre 

d’altres, pot explicar-se pel creixement de les persones afiliades a la Seguretat Social del mercat laboral 

(3,7%) i per l’increment del nombre d’AT declarats el 2016 (6,1%).102 

Per a més informació sobre la normativa relacionada amb la seguretat i salut laboral apro-

vada durant l’any 2016, vegeu el Recull normatiu al web del CTESC. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
102 Segons les dades de la SS, l’afiliació mitjana a Catalunya l’any 2016 va augmentar el 3,7%, fet que equival a gairebé 113.000 persones 

afiliades més.  

http://ctesc.gencat.cat/scripts/recull_cont.asp?any=2016&tema=51

