
 

 
 
 

 
 
Fins a l’octubre de 2012 s’han registrat 443 acords col·lectius amb inici d’efectes 
econòmics a Catalunya durant 2012, que han afectat 58.043 empreses i 751.469 
treballadors. Respecte de fa un any, la xifra d’empreses afectades ha disminuït de 
75.598 i la de treballadors afectats, de 680.975. 
 
Aquests acords han pactat un increment salarial del 2%, inferior al d’un any abans 
(2,63%) i també a la inflació interanual del mes d’octubre a Catalunya (4,2%). 
 
La major part dels acords són d’àmbit d’empresa (el 82,2%; 365), tot i que la majoria 
dels treballadors estan afectats per acords de sector (el 88,8%; 667.132). 
 
Per sectors d’activitat, l’increment salarial més elevat es pacta a la indústria (2,30%), 
seguida de la construcció (2,01%), els serveis (1,74%) i l’agricultura (1,12%). 
 
Del total d’acords registrats, 192 contenen clàusula de revisió per garantia salarial i 
251 no la contenen. Els acords amb clàusula prevista pacten un increment salarial del 
2,23%, per sobre del que pacten els que no contenen la clàusula (1,73%). En cas de 
clàusula no retroactiva, l’increment pactat és encara superior (2,48% enfront de 
l’1,37% quan la clàusula és retroactiva). El 54,7% dels treballadors inclosos en la 
negociació col·lectiva es beneficien de clàusules de revisió per garantia salarial. 
 
Territorialment, l’increment salarial més elevat es pacta a Barcelona (2,10%), seguida 
de Girona (1,77%), Tarragona (1,62%) i, per últim, Lleida (1,38%). 
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Observatori d’Empresa i Ocupació 

L’increment salarial pactat 
fins al mes d’octubre ha estat 
del 2%. 

 

Més de la meitat dels 
treballadors afectats per la 
negociació col·lectiva es 
beneficia de les clàusules de 
revisió per garantia salarial. 
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Acords Empreses Treballadors % incr.pactat

Segons l'àmbit de la negociació

Empresa 365 445 84.337 1,43

Sector 78 57.598 667.132 2,07

Total 443 58.043 751.469 2,00

Segons la vigència

De nova signatura 80 1.212 45.067 0,34

     Anuals 13 95 3.251 0,11

     Plurianuals - 1r any vigència 67 1.117 41.816 0,36

Plurianuals - altres anys vigència 363 56.831 706.402 2,10

Total 443 58.043 751.469 2,00

Segons els grans sectors d'activitat econòmica

Agricultura 3 23 663 1,12

Indústria 201 22.213 340.148 2,30

Construcció 4 6.685 15.644 2,01

Serveis 235 29.122 395.014 1,74

Total 443 58.043 751.469 2,00

Segons l'increment salarial pactat

Sota IPC previst 76 1.527 86.442 0,07

IPC previst (1) = 0,5% 46 574 16.627 0,50

Sobre IPC previst 321 55.942 648.400 2,29

Total 443 58.043 751.469 2,00

Segons clàusula de revisió per garantia salarial

Sense clàusula prevista 251 24.398 339.989 1,73

Amb clàusula prevista 192 33.645 411.480 2,23

     no retroactiva 26 23.623 321.109 2,48

     retroactiva 150 9.870 82.655 1,37

     variable 16 152 7.716 0,93

Total 443 58.043 751.469 2,00
1) Correspon al límit màxim al creixement del salari pactat pel 2012, recomanat al II Acord per l'ocupació i la negociació col·lectiva 

pel període 2012-2014.
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