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1. Introducció  
 

El Butlletí del mapa de la negociació 

col·lectiva a Catalunya descriu amb 

periodicitat semestral l’estructura de la 

negociació col·lectiva a Catalunya. Les 

dades provenen del Cercador de convenis 

col·lectius de Catalunya del Consell de 

Relacions Laborals de Catalunya i del 

Registre estatal de convenis col·lectius del 

Ministeri de Treball i Economia Social.  

 

El Cercador de convenis col·lectius disposa 

dels acords actuals i històrics i les seves 

revisions associades, publicats als diaris 

oficials, que s’apliquen a Catalunya o en 

territoris més reduïts i en versió catalana i/o 

castellana.  

El Registre de convenis col·lectius estatal 

compila tots els acords actuals a Espanya. 

El Registre també recull els fulls estadístics 

dels acords col·lectius recents, qüestionaris 

extensos que informen dels atributs 

estructurals i de les clàusules negociades en 

cada acord. 

Gràcies a aquestes fonts d’informació, el 

Consell de Relacions Laborals pot donar 

resposta al seu mandat legal d’anàlisi de la 

negociació col·lectiva a Catalunya, objectiu 

que necessàriament ha de dur a la 

identificació i caracterització dels atributs 

estructurals de les unitats negociadores que  

 

 

regulen les relacions laborals en l’actualitat a 

Catalunya.  

Aquest butlletí informa de la situació a 1 de 

gener de 2022. També recull les dades 

referides a les principals clàusules pactades 

en acords col·lectius sectorials que 

s’apliquen a Catalunya a 1 de juliol de 2021. 

El Consell de Relacions Laborals informa 

sobre la situació de les clàusules sectorials, 

a través d’aquest butlletí, amb una 

periodicitat anual, cada dos números.  

Durant el quart trimestre de 2021, 

l’economia catalana ha conegut un important 

augment i, segons les dades avançades per 

l’Idescat i pel Departament de la 

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el 

PIB català ha registrat un increment 

interanual del 6,3%.  

L’ocupació també presenta resultats 

negatius, amb un increment interanual del 

3,2% el quart trimestre de 2021, segons 

l’Enquesta de població activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Butlletí del mapa de la 

negociació col·lectiva a 

Catalunya descriu amb 

periodicitat semestral 

l’estructura de la negociació 

col·lectiva a Catalunya 



 
 

2. Acords col·lectius   

2.1 Per àmbit funcional 
 

Els acords col·lectius que s’apliquen a Catalunya es xifren en 2.296 a 1 de gener de 2022. El 87,3% són 

d’empresa (2.005 acords) i el 12,7% restant, sectorials (291). 

 

En relació amb els acords existents a 1 de juliol de 2021, s’ha produït un increment del 1,9%. 

 

 

 

Gràfic 1. Catalunya – Distribució dels acords col·lectius per àmbit funcional (en %)  

               1 de gener de 2022 

 

 

 Font: Consell de Relacions Laborals de Catalunya a partir del Registre de convenis col·lectius del Ministeri de Treball i Economia Social i 

el Cercador de convenis col·lectius del Consell de Relacions Laborals. 

 

12,7%

87,3%

Sector

Empresa

Taula 1. Catalunya – Acords col·lectius per àmbit funcional (1r dia de mes) 

 
 

 Juliol 2021 Gener 2022 Var. jul 21 - gen 22 

 Valor % distrib. Valor % distrib. Absoluta Relativa 

Sector 278 12,3% 291 12,7% 13 4,7% 

Empresa 1.976 87,7% 2.005 87,3% 29 1,5% 

Total 2.254 100,0% 2.296 100,0% 42 1,9% 

 

Font: Consell de Relacions Laborals a partir del Registre de convenis col·lectius del Ministeri de Treball, i Economia Social i el Cercador de 

convenis col·lectius del Consell de Relacions Laborals. 
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2.2. Per tipus d’acord 
 

Per tipus d’acord, els convenis col·lectius són 2.047 a 1 de gener de 2022 (89,2% del total d’acords), 

mentre que el 10,8% són acords de funcionaris i acords o pactes mixtos de funcionaris públics i personal 

laboral (249 acords). 

 

 

De juliol de 2021 a gener de 2022 incrementen un 4,0% els acords de funcionaris / acords o pactes 

mixtos de funcionaris públics i personal laboral (10 més). Els convenis col·lectius ho fan amb un 1,6% 

(32 més). 

 

Gràfic 2. Catalunya – Acords col·lectius per tipus (1r dia de mes) 

 

Font: Consell de Relacions Laborals a partir del Registre de convenis col·lectius del Ministeri de Treball i Economia Social i el Cercador de convenis 

col·lectius del Consell de Relacions Laborals. 

 

 

Els convenis col·lectius són majoritàriament d’àmbit d’empresa (85,9%; 1.756 casos), registrant un 

creixement del 1,1% en el darrer mig any. Els sectorials representen el 14,1% (291 casos). En aquest 

àmbit funcional hi ha un increment del 4,0% en relació a juliol de l’any passat. 
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Conveni col·lectiu Acord de funcionaris / Acord o pacte mixte de funcionaris públics i personal
laboral

Juliol de 2021

Gener de 2022

Taula 2. Catalunya – Acords col·lectius per tipus (1r dia de mes) 

 

  Juliol 2021 Gener 2022 Var. jul 21 - gen 22 

  Valor % distrib. Valor % distrib. Absoluta Relativa 

Conveni col·lectiu 2.015 89,4% 2.047 89,2% 32 1,6% 

Acord de funcionaris / Acord o pacte mixt de 

funcionaris públics i personal laboral 
239 10,6% 249 10,8% 10 4,0% 

Total  2.254 100,0% 2.296 100,0% 42 1,9% 

Font: Consell de Relacions Laborals a partir del Registre de convenis col·lectius del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Cercador de 

convenis col·lectius del Consell de Relacions Laborals. 
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Taula 3. Catalunya – Convenis col·lectius per àmbit funcional (1r dia de mes) 

  Juliol de 2021 Gener de 2022 Var. jul 21 - gen 22 

  Valor % distrib. Valor % distrib. Absoluta Relativa 

Sector 278 13,8% 291 14,1% 13 4,7% 

Empresa 1.737 86,2% 1.756 85,9% 19 1,1% 

Total  2.015 100,0% 2.047 100,0% 42 2,1% 

 

Font: Consell de Relacions Laborals a partir del Registre de convenis col·lectius del Ministeri de Treball i Economia Social i el Cercador de convenis 

col·lectius del Consell de Relacions Laborals. 

A data d’1 de gener de 2022, els convenis sectorials autonòmics i provincials actius sumen un total de 
155 casos, mentre que s’identifiquen 21 casos inactius1.     

 

Taula 4. Catalunya – Convenis col·lectius sectorials autonòmics i provincials actius i inactius 

(1r dia de mes) 

  Juliol 2021 Gener 2022 Var. jul 21 - gen 22 

  Valor % distrib. Valor % distrib. Absoluta Relativa 

Actius 144 84,2% 155 88,1% 11 7,7% 

Inactius 27 15,8% 21 11,9% -6 -22,2% 

Total  171 100,0% 176 100,0% 5 2,9% 

Font: Consell de Relacions Laborals de Catalunya a partir del Registre de convenis col·lectius (Departament d’Empresa i Treball -  Ministeri 

de Treball i Economia Social) i el Cercador de convenis col·lectius del Consell de Relacions Laborals 

 

2.3 Per tràmit de l’acord 
 

La major part dels acords són de nou text (42,8%; 963 acords); el 21,5% són nous acords (489); 23,7%, 

denúncies (545), i el 7,0%, acords de modificació (161). Les situacions de pròrroga, els parcials i els 

d’ampliació d’ultraactivitat representen l’2,1%, el 3,2% i l’0,7% dels acords, respectivament.  

 

Intersemestralment, s’han incrementat els registres d’acord parcial (7 més; 17,0%), pròrroga (5 més;  

7,3%), modificació (10 casos; 6,7%), denúncia (27 més; 5,2%) i nou acord (0,8%; 4 més). Es redueixen 

els acords de nou text (-33; -4,6%) o d’ampliació d’ultraactivitat (-8; -33,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 El Butlletí analitza en les darreres edicions la dinàmica de la negociació col·lectiva sectorial identificant els convenis 
col·lectius sectorial autonòmics i provincials actius (convenis que presenten una activitat reguladora recurrent) i inactius 
(convenis que, a efectes de càlcul estadístic, remeten a unitats de negociació que no presenten una activitat reguladora 
recurrent). Sobre el concepte d’activitat, vegis la nota metodològica del Butlletí. 
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Taula 5. Catalunya – Acords col·lectius per naturalesa de l’acord (1r dia de mes) 

  Juliol 2021 Gener 2022 Var. jul 21 - gen 22 

  Valor % distrib. Valor % distrib. Absoluta Relativa 

Nou acord 485 21,5% 489 21,3% 4 0,8% 

Nou text 996 42,8% 963 41,9% -33 -4,6% 

Modificació 151 6,7% 161 7,0% 10 6,7% 

Acord parcial 41 1,8% 48 2,1% 7 17,0% 

Denúncia 518 23,0% 545 23,7% 27 5,2% 

Pròrroga 69 3,1% 74 3,2% 5 7,3% 

Acord d’ampliació 

d’ultraactivitat 
24 1,1% 16 0,7% -8 -33,3% 

Total  2.254 100,0% 2.296 100,0% 42 1,9% 

Font: Consell de Relacions Laborals a partir del Registre de convenis col·lectius del Ministeri de Treball i Economia Social i el Cercador de convenis 

col·lectius del Consell de Relacions Laborals. 

 

2.4 Per autoritat laboral de registre 
 

Les autoritats laborals d’àmbit autonòmic i local han registrat un total de 1.499 acords, xifra que 

representa el 65,3% del total; l’autoritat d’àmbit estatal ha registrat el 34,7% dels acords. Sobre el total 

d’acords, la província de Barcelona és la que registra més acords: 905 (39,4% del total). 

 

Taula 6. Catalunya – Acords col·lectius per autoritat laboral de registre (1r dia de mes)  

  Juliol 2021 Gener 2022 Var. jul 21 - gen 22 

  Valor % distrib. Valor % distrib. Absoluta Relativa 

Barcelona 890 39,5% 905 39,4% 15 1,8% 

Girona 153 6,8% 158 6,9% 5 3,3% 

Lleida 112 5,0% 117 5,1% 5 3,6% 

Tarragona 201 8,9% 210 9,1% 9 3,5% 

Catalunya 104 4,6% 109 4,7% 5 1,9% 

Autonòmic / local 1.460 64,8% 1.499 65,3% 39 2,7% 

Estatal 794 35,2% 797 34,7% 3 0,4% 

Total  2.254 100,0% 2.296 100,0% 42 1,9% 

Font: Consell de Relacions Laborals a partir del Registre de convenis col·lectius del Ministeri de Treball i Economia Social i el Cercador de convenis 

col·lectius del Consell de Relacions Laborals. 

 

 

Els acords col·lectius registrats en l’àmbit autonòmic o inferior s’han incrementat per sobre dels d’àmbit 

estatal (2,7% davant d’un 0,4%). Lleida, amb un 3,6% més de casos, és l’autoritat laboral que més ha 

augmentat els acords registrats. 
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Gràfic 3. Catalunya – Acords col·lectius per autoritat laboral de registre (1r dia de mes) 

 

Font: Consell de Relacions Laborals a partir del Registre de convenis col·lectius del Ministeri de Treball i Economia Social i el Cercador de convenis 

col·lectius del Consell de Relacions Laborals. 
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2.5 Per sector d’activitat 
 

Pel que fa referència a la distribució sectorial, 1.678 acords (73,0%) corresponen al sector serveis; en segon 

lloc, els de la indústria, amb 517 casos (22,6%). La construcció l’agricultura no arriben a ser conjuntament 

el 5,0% dels acords. 

Els acords col·lectius de l’agricultura presenten l’increment del 0,0%, i Construcció, el 1,4%. Els acords dels 

serveis i la indústria augmenten el 2,2% i el 1,4% respectivament.  

 

 

Taula 7. Catalunya – Acords col·lectius per sector d’activitat econòmica (1r dia de mes)  

 Juliol 2021 Gener 2022 Var. jul 21 - gen 22 

 Valor % distrib. Valor % distrib. Absoluta Relativa 

Agricultura 24 1,1% 24 1,1% 0 0,0% 

Indústria 512 22,7% 517 22,6% 5 0,8% 

Construcció 76 3,4% 77 3,4% 1 1,4% 

Serveis 1.642 72,8% 1.678 73,0% 36 2,2% 

Total 2.254 100,0% 2.296 100,0% 42 1,9% 

Font: Consell de Relacions Laborals a partir del Registre de convenis col·lectius del Ministeri de Treball i Economia Social i el Cercador de convenis 

col·lectius del Consell de Relacions Laborals. 

Gràfic 4. Catalunya – Distribució dels acords col·lectius per sector d’activitat econòmica (en %) 

              Gener de 2022 

  

Font: Consell de Relacions Laborals a partir del Registre de convenis col·lectius del Ministeri de Treball i Economia Social i el Cercador de convenis 

col·lectius del Consell de Relacions Laborals. 

Agricultura: 
1,1%

Indústria: 22,6%

Construcció: 3,4%

Serveis: 73,0%
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3. Clàusules d’acords col·lectius sectorials que s’apliquen a 
Catalunya 
 

La informació sobre les clàusules dels convenis col·lectius sectorials que s’apliquen a Catalunya 

prové dels fulls estadístics omplerts pels agents signants dels acords. En data 1 de juliol de 2021, 

240 dels 291 acords actius tenien aquesta informació recollida al Registre de convenis col·lectius 

(REGCON) del Ministeri de Treball i Economia Social2. 

  

Atès que l’autoritat laboral catalana no s’integra al registre fins al febrer de 2012, hi ha una part 

de convenis que tenen actes registrats sense full estadístic i, per consegüent, aquest full 

estadístic no pot estar informat de manera automàtica al registre. Es pot, però, trobar disponible 

en paper a la seu de l’autoritat laboral que el va registrar. Aquest subconjunt suma un total de 51 

casos dels 291 acords col·lectius sectorials. 

 

Les clàusules següents són una tria de les més significatives dels diferents blocs de preguntes 

del full estadístic. La posició en la jerarquia de major pes i impacte regulador de cada clàusula 

per a cada bloc temàtic no ha variat de manera significativa en relació a les dades de juliol de 

2020. 

 

 

 

 

  

                                                           
2 Sobre el concepte d’activitat, vegis la nota metodològica del Butlletí. 
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Taula 8. Catalunya – Clàusules pactades en els acords col·lectius sectorials que s’apliquen a Catalunya. Freqüències relatives (en %) 

                1 de juliol de 2021 

Salaris 

Salaris 

Temps de 

treball

  

Igualtat Ocupació Salut i seguretat laboral 

Regulació d’estructura 

salarial (codi 3.2) 

88,3 

 

Acumular dret de lactància 

(4.12) 

61,5 

 

Assetjament (7.4) 52,3 

 

 

Clàusules de 

contractació (6.3) 

66,8 

 

Òrgans sectorials específics de 

seguretat i salut laboral (12.2) 

28,2 

 

 

 

Regulació de 

complement salarial 

(3.2.1) 

79,4 

 

Regulació de pacte de 

distribució irregular de 

jornada (4.2) 

 

60,3 

 

Termes i condicions de 

negociació de pla 

d’igualtat en empresa 

(7.1) 

44,3 

 

 

Contracte de formació 

(6.3.10) 

36,2 

 

Negociar i/o establir plans i 

programes de prevenció de riscos 

(12.4) 

21,3 

 

Regulació d’inaplicació 

de règim salarial (3.4) 

57,3 

 

Mesures de conciliació (4.9) 40,9 

 

 

Violència de gènere 

(7.5) 

38,3 

 

 

Contracte en pràctiques 

(6.3.9) 

32,3 

 

 

Designació de delegats/des de 

prevenció diferent del sistema 

legal (12.1) 

28,1 

 

Regulació de salari 

mínim de sector (3.5) 

46,2 

 

Temps de descans com a 

temps de treball efectiu en 

jornades de 6 hores (4.5) 

39,9 

 

Regulació de pla 

d’igualtat en empresa 

de més 250 persones 

treballadores (7.1./1) 

33,8 

 

Clàusules relatives al 

contracte a temps 

parcial (6.3.11) 

28,5 

 

Formació en seguretat i salut 

laboral (12.5) 

19,2 

 

Inaplicació en anys 

precedents (3.4.1) 

31,1 

 

Regulació de participació 

RLT en pacte de distribució 

irregular de jornada (4.3) 

31,2 

 

Promoció d’igualtat per 

nacionalitat, edat, 

religió, etc. (7.6) 

30,3 

 

Subrogació contractual 

(6.4) 

23,4 

 

Crèdit horari mensual (12.3) 16,9 

 

Inaplicació en l’any en 

curs (3.4.2) 

28,5 

 

Previsió de règim de treball a 

torns (4.8) 

31,1 

 

Promoció d’igualtat 

entre homes i dones 

(7.2) 

29,5 

 

Clàusules d’ocupació 

(6.1) 

23,1 

 

 

 

Formació en seguretat i salut 

laboral del conjunt de persones 

treballadores (12.5/1) 

16,9 

 

Regulació dels límits 

de sol·licitud de 

despenjaments 

salarials (3.4.3) 

26,1 

 

Previsió dies de descans per 

a període fins a 14 dies (4.7) 

18,9 

 

Accions positives (7.3) 7,7 

 

 

Treballs/tasques en 

contractes d’obra o 

servei (6.3.7) 

18,3 

 

Medi ambient (12.7) 7,2 

 

  Clàusules de definició d’hores 

extraordinàries (5.1) 

 

 

17,3 

 

  Contractes de relleu 

(6.1./2) 

14,9 

 

Àmbit d’elecció de delegats/des 

diferent de l’òrgan de 

representació de personal (12.1.1) 

 

2,6 

 

  Temps de descans per temps 

de treball nocturn (4.6) 

11,4 

 

  Manteniment de 

l’ocupació (6.1./3) 

9,3 

 

 

Servei de prevenció (12.6) 2,2 

 
      Determinació de llocs 

per a contractes de 

pràctiques (6.3.9.1) 

9,2 
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Taula 9. Clàusules pactades en els acords col·lectius sectorials que s’apliquen a Catalunya. Freqüències relatives (en %) 

                1 de juliol de 2020 

      

Font: Consell de Relacions Laborals a partir del Registre de convenis col•lectius del Ministeri de Treball i Economia  Social. Codis: codificació original del Full estadístic del Registre de convenis col•lectius

Formació i qualificació Categoria professional Organització del treball i 

noves tecnologies 

Prestacions socials Activitat sindical, aplicació i 

interpretació, comissió 

negociadora i pròrroga 

Formació professional (codi 

8.1) 

53,3 Classificació professional 

definida per grups, 

categories o nivells (9.1) 

86,3 

 

Participació en 

l’organització del 

treball (13.1) 

12,1 Complements 

retributius sobre 

prestació social (11.1) 

78,2 

 

Acumulació d’hores 

sindicals (14.2) 

55,8 

 

Participació en formació de 

representació de persones 

treballadores (8.2) 

38,9 Classificació professional 

definida per grups (9.1/2) 

81,8 

 

Negociació de les 

condicions de 

teletreball (13.2) 

3,6 IT accident de treball o 

malaltia professional 

(11.1/2) 

76,5 

 

Mediació i/o arbitratge per a 

solució de controvèrsies del 

conveni (15.1) 

22,1 

 

Cursos de formació (8.1./1) 37,3 Classificació professional 

definida per nivells 

retributius (9.1/3) 

54,7 

 

Negociació sobre 

noves tecnologies 

(13.3) 

3,3 IT malaltia comuna 

(11.1/1) 

64,1 

 

Mediació i arbitratge per a 

solució de controvèrsies del 

conveni (15.1/2) 

15,1 

 

Permisos retribuïts per a 

formació (8.1/2) 

36,9 Mobilitat funcional (9.3) 52,1 

 

  Jubilació (10.1) 47,3 

 

Mediació per a solució de 

controvèrsies del conveni 

(15.1/1) 

14,1 

 

Adaptació al sistema nacional 

de qualificacions (8.3) 

 

21,7 Polivalència funcional (9.2) 
42,9 

 

  Altres prestacions 

(11.1/3) 
11,7 

 

Pacte d’exclusió expressa 

de pròrroga (2.9) 
1,9 

 

Formació per mobilitat o 

promoció (8.1/3) 

 

6,1 Classificació professional 

definida per categories 

(9.1/1) 

35,1 

 

   

 

 

 



13 
 

4. Annex metodològic 
 

El butlletí exposa dades de la situació dels acords col·lectius a l’inici del semestre a Catalunya.  

Són totes dades d’estoc. Es refereixen a l’estat dels acords en una data concreta. Les comparacions 

intertemporals es fan entre les situacions a dues dates i no s’analitzen els canvis que s’esdevenen entre 

aquestes dates. 

Els atributs dels acords col·lectius exposen el darrer estat registral en la data d’extracció. Per a cada 

acord col·lectiu, el registre compila tots els canvis que es van produint des del reconeixement de l’acord. 

El butlletí analitza el darrer canvi d’estat de l’acord esdevingut abans de la data d’extracció de la 

informació del registre. 

Per àmbit funcional, ens referim a l’activitat econòmica objecte de regulació en l’acord col·lectiu. En línies 

generals, es diferencien els àmbits de l’empresa i del sector.  

La categoria tipus fa referència als diferents formats d’acord col·lectiu analitzats: convenis col·lectius 

estatutaris, i acords o pactes de funcionaris; acords de funcionaris / acords o pactes mixtos de funcionaris 

i laborals. 

Segons el tràmit, els acords col·lectius poden ser de diferents tipus: 

 Nou acord:  s’ha creat un acord nou. 

 Text nou: hi ha una nova regulació general, en una unitat present i en la data analitzada. 

 Modificació d’acord: hi ha canvis en l’articulat que es recullen en un nou document a disposició de 

l’autoritat laboral. 

 Acord parcial: durant les negociacions per a la renovació d’un conveni col·lectiu, s’adopten acords 

que modifiquen continguts per adaptar-los a noves condicions socioeconòmiques. 

 Denúncia: acord col·lectiu el darrer acte registrat del qual és l’establiment de situació de denúncia. 

 Pròrroga: fa referència als casos en què els signants expressen la seva voluntat de prorrogar la 

vigència d’un acord. 

 Pròrroga d’ultraactivitat: cas en què els signants regulen un període de pròrroga d’una situació 

d’ultraactivitat de l’acord. 

 

En funció de l’òrgan territorial de registre, el conveni es classifica d’acord amb l’autoritat laboral en què 

s’ha registrat: 

 Estatal (ministeri competent de l’Estat) 

 Catalunya (serveis centrals del departament competent de la Generalitat de Catalunya) 

 Barcelona (serveis territorials del departament competent de la Generalitat de Catalunya) 

 Girona (íd.) 

 Lleida (íd.) 

 Tarragona (íd.) 
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Per diferenciar els sectors d’activitat econòmica on es troben els acords col·lectius, se segueix la 
classificació de la CCAE-2009 (Classificació catalana d’activitats econòmiques),  en la qual es basa el 
REGCON (Registre de convenis col·lectius):  

 Agricultura: dígits 01 a 03 

 Indústria: 05 a 39 

 Construcció: 41 a 43 

 Serveis: 45 a 99  

 

El butlletí computa, a partir d’aquesta edició, els convenis col·lectius sectorials estatals, autonòmics i 

provincials actius i inactius. Informa de la situació concreta d’activitat o inactivitat dels autonòmics i 

provincials. Aquesta anàlisi resulta del treball del Consell de Relacions Laborals d’identificació d’aquells 

casos que poden no tenir eficàcia jurídica perquè la unitat de negociació col·lectiva a la que es refereixen 

presenti molts anys d’inactivitat reguladora.  

 

Aquest exercici es fa semestralment. Per a tots aquells casos considerats com a inactius, es contacta 

amb les seves comissions paritàries per informar de la situació identificada per part Consell. Aquesta 

valoració té efectes merament estadístics i la seva voluntat és informar de la dinàmica agregada de la 

negociació col·lectiva. 

Per conveni col·lectiu inactiu, el Consell de Relacions Laborals identifica aquells casos que compleixen 

tres característiques:  a) fa més de 10 anys de la seva data de fi de vigència (a 1 de gener de 2022, 

aquells convenis amb data de fi de vigència inferior a 1 de gener de 2013, poden ser considerats 

inactius); b) no hi ha registrat cap estament a REGCON des de la seva data de fi de vigència, i c) una 

vegada identificats per complir els dos criteris d'inactivitat abans indicats, les organitzacions membre del 

CRL validen la seva inactivitat reguladora. 

Des del desembre de 2021, l’Observatori del Treball i Model Productiu reprèn la tasca, després de 

finalitzar-la l’any 2012, d’informar sobre les principals dades de conjuntura de la negociació col·lectiva a 

Catalunya. Les dades recullen el resultats de la negociació col·lectiva amb efectes econòmics per a un 

any de referència. Inclouen el nombre de convenis, d’empreses i de persones treballadores afectades, 

així com els increments salarials pactats i la jornada de treball. És una anàlisi sobre convenis amb 

“vigència econòmica”, això és, entorn d’acords col·lectius que durant un període anual de referència, 

presenten dades sobre increments salarials pactats i jornada de treball anual. Com ocorre en moltes 

ocasions, molts convenis no expressen de manera explícita i registrada sobre aquestes qüestions per a 

un any de referència i molts convenis col·lectius no són considerats per als càlculs d’aquesta estadística 

per bé que són jurídicament vigents. 

Les fonts d’informació són el Cercador de convenis col·lectius de Catalunya del Consell de Relacions 

Laborals i el Registre de convenis col·lectius estatal del Ministeri de Treball i Economia Social. Més 

concretament, les dades s’extreuen de l’opció «consulta pública» de la base de dades del web del 

Registre. La selecció específica dels acords estatals d’empresa que s’apliquen a Catalunya es fa a partir 

de l’anàlisi feta pel Cercador, entenent per acords que s’apliquen al país aquells que tenen centres de 

cotització a la Seguretat Social a Catalunya. 
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