
CCOO d’Indústria de Catalunya agrupem un total de:

* 41.538 persones afiliades (23,40 % dones i 76,60 % homes).

* 7.020 delegats/ades (26,47 % dones i 73,54 % homes)
Suposen el 32,42 % del total de la representació als nos-
tres sectors i ens situen com a 1a força sindical, amb una
diferència de 988 delegats amb UGT.

* 205 seccions sindicals constituïdes, que agrupen més del
43,70 % de l’afiliació.

* 74 convenis col·lectius sectorials: 25 d’àmbit estatal
11 d’àmbit autonòmic
36 d’àmbit provincial
2 d’ambit comarcal

* Més de 310 convenis i pactes d’empresa 

TRANSPARÈNCIA INDÚSTRIA 2019
Tancament provisional a 20.12.2019

Tenim 8 grans sectors d’activitat:

Aquests sectors agrupen uns 554.400 treballadors i treba-
lladores repartits en 39.590 centres de treball, al voltant
del 80 % dels quals corresponen a pimes.
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

Hem negociat i acordat 19 con-
venis col·lectius:
- 8 estatals
- 2 autonòmics
- 9 provincials
- 21 d’empresa

Ha quedat oberta la negociació
de 7 convenis sectorials.

NEGOCIACIÓ EXPEDIENTS

Hem negociat 48 expedients: 
- 17 de suspensió temporal
- 31 d’extinció de contractes
I hem arribat a un acord en un
81,25 % dels casos.

Afectació de la negociació:

ASSESSORAMENTS, INTERVENCIONS I MEDIACIONS

Assessorament
individual

El servei d’assessora-
ment mancomunat ha
atès 6.829 persones
dels nostres sectors.

La majoria per qüestió de pres-
tacions de la Seguretat Social,
aplicació del conveni, càlculs i
acomiadaments, entre altres.

Conciliacions i
mediacions TLC

Hem fet 304 concilia-
cions i mediacions, de
les quals s’han resolt
amb acord un 44,4 %.

La majoria per qüestió de salaris,
temps de treball, organització
del treball i aplicació del conveni.

Organització del
treball

Hem fet 214 actuaci-
ons als sectors d’In-
dústria i 8 per a al-
tres federacions.

Per qüestió de mètodes i temps,
classificació professional i nego-
ciació col·lectiva.

POLÍTIQUES D’IGUALTAT 

Hem actuat en 36 empreses: a
30 per consultes sobre plans
d’igualtat, a 23 sobre proto-
cols de prevenció d’assetja-
ment sexual i per raó de sexe
i a 21 sobre protocols de me-
sures de protecció a les vícti-
mes de violència de gènere.

També hem atès consultes en
6 empreses per casos d’asset-
jament sexual i per raó de
sexe.

SALUT LABORAL

Hem fet 269 assesso-
raments que afecten:
- 130 empreses
- 49.275 treballadors  i
treballadores

La gran majoria per mo-
tiu d’exposició a riscos,
en matèria d’activitats
preventives i qüestions
relacionades amb les
administracions, entre
altres.
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ELS COMPTES D’INDÚSTRIA

El pressupost de la fe-
deració per al 2019 pre-
veia uns INGRESSOS de
2.633.470 €, dels quals un
93 % prové de les quotes
de les persones afiliades
al sindicat, un 5 % de l’as-
sessorament sindical,
col·lectiu i tècnic, i un 2%
d’operacions internes.

Les DESPESES previstes
en el pressupost de la
federació per al 2019
sumen 2.566.946,30 €,
dels quals un 48 % s’han
destinat al personal, un
16 % a l’activitat sindi-
cal i un 36 % a les  apor-
tacions als serveis con-
federals compartits i
despeses comunes dels
locals sindicals.

LES PERSONES D’INDÚSTRIA

La nostra estructura està for-
mada per 173 persones, de les
quals 60 desenvolupen la seva
activitat a la direcció federa-
tiva i 113 als territoris.

D’aquestes persones, el 20 %
(35 persones) estan contracta-
des per nòmina. La gran majo-
ria (80 %) col-laboren amb el
sindicat amb les seves hores
sindicals o personals.
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FORMACIÓ

Hem fet 116 cursos de
formació sindical, en els
quals han participat
1.277 treballadors i tre-
balladores.

També hem atès 70 con-
sultes sobre formació
que afectaven 7.000
treballadors i treballa-
dores dels nostres sec-
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