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2Relacions laborals Negociació col·lectiva 

 

Fins desembre de 2011, s’han registrat 807 acords col·lectius amb inici d’efectes 
econòmics a Catalunya durant 2011, que han afectat 138.834 empreses i 1.497.083 
treballadors/ores.  

Després d’activar-se les clàusules de revisió per garantia salarial, l’increment salarial 
ha estat del 2,98%, per sobre de la inflació interanual del mes de desembre de 2011 a 
Catalunya (2,5%) i a Espanya (2,4%). 

Dels acords registrats, 684 són d’àmbit empresarial i 123 d’àmbit sectorial, però 
aquests darrers engloben la major part dels treballadors/ores afectats per la negociació 
(1.348.128). Els acords d’àmbit de sector pacten un increment salarial (3,11%) més 
elevat que els d’àmbit d’empresa (1,83%).  

A nivell sectorial, sobresurt l’increment salarial de la construcció (3,86%), seguit del 
de la indústria (3,62%), els serveis (2,37%) i, per últim, l’agricultura (1,10%). Quant 
al nombre d’empreses i de treballadors/ores afectats, destaca el sector serveis (77.051 
i 792.520, respectivament). 

Pel que fa a la vigència dels acords, 132 són de nova signatura i 675 són acords 
plurianuals a partir del segon any de vigència. L’increment salarial més elevat es dóna 
en aquests darrers (3,05% enfront del 2,03% dels de nova signatura), que són els que 
afecten la major part dels treballadors/ores. 

Les clàusules de revisió per garantia salarial estan previstes en 341 dels acords 
registrats i se’n beneficien 1.209.008 treballadors/ores. L’increment salarial revisat en 
aquests acords (3,18%) és superior al que es pacta en els acords sense clàusula 
(2,17%). Cal afegir, que quan aquesta clàusula no és retroactiva l’increment salarial 
és major (3,65% enfront del 2,78% dels acords sense clàusula retroactiva). 

Territorialment, l’increment salarial revisat més elevat correspon a Barcelona (3,10%), 
seguida de Lleida (2,74%), Tarragona (2,69%) i Girona (2,30%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 2011 es tanca amb un 
increment salarial revisat del 
2,98% a Catalunya. 

El 80,7% dels 
treballadors/ores afectats per 
la negociació col·lectiva 
gaudeixen de clàusules de 
revisió per garantia salarial. 
 



 
3Relacions laborals Negociació col·lectiva 

 

 

 
 

Acords Empreses Treballadors/ores % incr.pactat % incr.revisat

Segons l'àmbit de la negociació

Empresa 684 820 148.955 1,32 1,83

Sector 123 138.014 1.348.128 2,71 3,11

Total 807 138.834 1.497.083 2,57 2,98

Segons la vigència

De nova signatura 132 7.968 100.153 1,86 2,03

     Anuals 21 3.921 40.077 2,18 2,45

     Plurianuals - 1r any vigència 111 4.047 60.076 1,64 1,75

Plurianuals - altres anys vigència 675 130.866 1.396.930 2,62 3,05

Total 807 138.834 1.497.083 2,57 2,98

Segons els grans sectors d'activitat econòmica

Agricultura 4 2.003 8.249 1,10 1,10

Indústria 279 33.726 460.950 3,44 3,62

Construcció 7 25.604 235.364 2,50 3,86

Serveis 517 77.501 792.520 2,10 2,37

Total 807 138.834 1.497.083 2,57 2,98

Segons l'increment salarial revisat

Sota IPC real 338 43.785 433.295 1,24 1,45

IPC real 123 7.416 112.380 1,23 2,40

Sobre IPC real 346 87.633 951.408 3,34 3,75

Total 807 138.834 1.497.083 2,57 2,98

Segons clàusula de revisió per garantia salarial

Sense clàusula prevista 466 26.360 288.075 2,17 2,17

Amb clàusula prevista 341 112.474 1.209.008 2,67 3,18

     no retroactiva 36 49.967 566.877 3,65 3,65

     retroactiva 286 61.445 619.033 1,83 2,78

     variable 19 1.062 23.098 1,18 2,19

Total 807 138.834 1.497.083 2,57 2,98  
FONT: Departament d’Empresa i Ocupació 
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