
 
 

 
Dades definitives de l’enquesta sobre Negociació col·lectiva 
 
82.289 correus enviats i un total d’11.069 respostes (13,45%) 
Respostes completes 6.581 (8%). 3982 homes i 2587 dones. 
Respostes incompletes: 4.488 
 

 
 
 
Salaris:  
1. Els increments salarials han d’estar per sobre de l’IPC, en funció de la productivitat dels sectors i han de servir per 
a recuperar el poder adquisitiu perdut en els anys de crisi. Validat pel 89,48%. 
 
Molt en desacord 3,29% 
Més aviat en desacord 2,34% 
Ni d’acord ni en desacord 2,77% 
Més aviat d’acord 22,96% 
Molt d’acord 66,52% 
NS/NC 2,12% 
 
2. Incorporar una clàusula de revisió salarial que s’activi en cas que l'evolució de l'IPC i de la productivitat superin les 
previsions que són a l'inici del pacte salarial. Validat pel 90,97%. 
 
Molt en desacord 2,21% 
Més aviat en desacord 1,43% 
Ni d’acord ni en desacord 3,12% 
Més aviat d’acord 23,81% 
Molt d’acord 67,16% 
NS/NC 2,27% 
 
3. Acompanyar la proposta salarial amb assemblees informatives i amb la seva defensa a totes les taules negociadores, 
i, si cal, mobilitzar-nos per aconseguir el nostre objectiu de recuperació salarial. Valora el teu grau de participació en 
assemblees i mobilitzacions.  
 
No participaria 6,63%  
Potser participaria 43,11%  
Si participaria 48,08%  
NS/NC 2,19% 
 
4. Condicions laborals 
1, com a màxima prioritat, fins a 8, com a proposta menys prioritària. 



 
Anàlisi ponderat: Opció 1 = 8 punts, Opció 2 = 7 punts, Opció 3 = 6 punts, Opció 4 = 5 punts, Opció 5 = 4 punts,  
Opció 6 = 3 punts, Opció 7 = 2 punts i Opció 8 = 1 punt. 
 
- La defensa del treball estable indefinit, contra la temporalitat injustificada i l’ús fraudulent de la contractació a 
temps parcial: 14,76 % 
- La regulació del temps de treball per a una vida més plena, compatible amb la vida familiar i la vida social: 13,48% 
- La lluita per la igualtat de gènere amb mesures i plans d’igualtat de qualitat i per eradicar la bretxa salarial: 12,9% 
- Les subcontractes i les empreses multiserveis han de pagar com a mínim el salari del conveni sectorial i garantir la 
subrogació dels treballadors i treballadores: 12,89% 
- La protecció de la salut i la vida de les persones treballadores, amb inversió de les empreses en prevenció de 
qualitat i amb drets d’intervenció en relació amb les mútues: 12,36% 
- El control de la jornada diària, i els problemes relacionats amb la flexibilitat, l’excés de jornada i el dret a la 
desconnexió amb l’ús de noves tecnologies i el teletreball: 12,18% 
- La formació professional, amb la intervenció sindical en la negociació dels plans de formació professional i les 
qualificacions a les empreses: 10,82% 
- La sostenibilitat ambiental de l’activitat productiva i la mobilitat sostenible i segura de les persones treballadores 
als centres de treball: 10,61% 
 
Cal destacar els 902 comentaris realitzats, que representen el 13,71% dels que han contestat, i que estem analitzant. 


