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Enquesta Anual d’Estructura
Salarial 2020
(Com interpretar les dades i no morir en l’intent)

D’acord amb les dades de l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial (EAES, 
elaborada per l’Instituto Nacional de Estadística i publicada el 22 de juny de 
2022), el salari mitjà a Catalunya l’any 2020 va ser de 27.100,11€. Aquesta xifra 
suposa un augment del 4,36 % sobre el salari mitjà de l’any 2019, que va ser de 
25.968,20€. El salari mitjà entre els homes va augmentar un 3,58 %, passant dels 
28.965,38 € als 30.003,62 € i el salari mitjà de les dones, per la seva part, es va 
incrementar en un 4,82 %, ascendint dels 22.988,22 € als 24.096,69 €. Podem 
concloure, a partir d’aquestes xifres, que en un context de crisi econòmica com 
la viscuda arran de la pandèmia de covid-19, a Catalunya van pujar els salaris?

Per contestar aquesta pregunta és útil observar el comportament que van 
mostrar els salaris d’acord amb l’EAES durant l’anterior crisi econòmica. En 
els primers anys de la crisi, paral·lelament a un augment de la taxa d’atur a 
Catalunya del 8,9 % fins al 19,2 % entre els anys 2008 i 2011, les dades de l’EAES 
van reflectir un augment salarial de gairebé el 5 %. Aquest fet troba explicació en 
la destrucció, en un primer estadi de la crisi, de les ocupacions més precàries, 
amb menys protecció i associades a més baixos salaris. D’acord amb això, un 
augment de la mitjana salarial no és directament atribuïble a un augment dels 
salaris que perceben els treballadors: la transició a l’atur dels treballadors més 
precaris variarà l’estructura salarial i produirà d’igual forma un augment del 
salari mitjà. A continuació analitzem algunes dades que ens ajuden a valorar en 
quin escenari ens trobem.

Indefinits i temporals: una qüestió de pes
La crisi originada per la pandèmia de la covid-19 ha provocat que molts 
treballadors temporals no hagin estat contractats o bé no hagin estat renovats 
un cop finalitzat el seu contracte. D’acord amb dades de l’IDESCAT, l’any 2020 
es van signar a Catalunya un 35,4 % menys de contractes temporals que l’any 
anterior, passant dels 2.988.057 el 2019 a 1.928.301 l’any 2020. La disminució en el 
número de contractes temporals ha produït una disminució de 2 punts de la taxa 
de temporalitat a Catalunya, que ha passat del 21,6 el 2019 al 19,6 el 2020 d’acord 
amb dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA). Si tenim en compte que el 
salari mitjà dels treballadors temporals és molt inferior al dels treballadors 
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indefinits (20.287 € els primers i 28.467 € els segons), és esperable que una 
disminució sobtada del pes relatiu dels treballadors temporals en l’estructura 
salarial comporti un augment en el salari mitjà.

Gràfic 1. Salari mitjà i taxa de temporalitat a Catalunya, 2016-2020

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EAES i l’EPA.

La disminució en la contractació temporal no s’ha traduït en un augment de la 
contractació indefinida, ans el contrari: l’any 2020 es van signar un 30 % menys 
de contractes indefinits que l’any anterior, passant dels 447.198 l’any 2019 als 
311.212 l’any 2020. El número total de treballadors amb contracte indefinit a 
Catalunya, d’acord amb l’EPA, va disminuir lleugerament entre els anys 2019 i 
2020, mentre la seva proporció entre el total de treballadors va augmentar 2 
punts. Paral·lelament, la taxa d’atur a Catalunya va augmentar 3,21 punts (del 
10,66 % al 13,87 %) entre el primer i el quart trimestre de l’any 2020. Per tant, 
l’augment del pes dels treballadors indefinits en el càlcul de la mitjana salarial -i 
l’efecte a l’alça que provoca- no es correspon amb un augment dels treballadors 
indefinits sinó amb la destrucció abrupta d’ocupació temporal.  

La disminució de la proporció de treballadors temporals sobre el total de 
treballadors a Catalunya l’any 2020 arran de la crisi per la covid-19 se suma 
al fet que la metodologia emprada per l’INE en l’elaboració de l’EAES, que 
estableix com a requisit per a formar part de la mostra haver estat contractat 
per l’empresa durant el mes d’octubre, pot condicionar les dades obtingudes 
vers els treballadors temporals. En primer lloc respecte al seu pes en el càlcul 
de la mitjana global -com veurem ara- i en segon lloc respecte al càlcul de la 
mitjana salarial dels treballadors temporals -com veurem després-. 
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El requisit d’haver estat contractat a l’octubre estableix una barrera d’entrada 
per als treballadors temporals, el que pot derivar en una menor presència dels 
mateixos a la mostra i la conseqüent desviació a l’alça de la mitjana salarial. En 
el gràfic a continuació es compara l’evolució de la mitjana salarial dels últims 
anys reflectida per l’EAES i la mitjana salarial que s’obté amb la ponderació 
de les mitjanes salarials de treballadors temporals i indefinits segons la seva 
proporció anual sobre el total de treballadors, d’acord amb dades de l’EPA. Com es 
pot veure, la mitjana salarial que reflecteix l’EAES acostuma a ser lleugerament 
més alta que la que obtenim ponderant el pes de temporals i indefinits. 

Gràfic 2. Salari mitjà EAES i salari mitjà ponderat indefinits i temporals,
2015-2020

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’EAES i l’EPA.

Per tant, i per tancar la qüestió del pes: un augment del pes dels treballadors 
indefinits en el càlcul de la mitjana salarial, ja sigui aquest un reflex de la 
realitat, un producte de la mostra o ambdues coses alhora, té la capacitat de 
fer augmentar la mitjana salarial del global de treballadors, independentment 
de si els treballadors indefinits han augmentat o disminuït el seu salari mitjà en 
aquell any. Aquesta situació pot canviar en properes edicions de l’EAES degut a 
la recent restricció dels contractes temporals i l’extensió d’altres modalitats de 
contractació com el contracte fix discontinu. En tot cas, haurem d’esperar a tenir 
dades de 2022 per a valorar els efectes que aquest canvi en les dinàmiques de 
contractació pugui tenir sobre l’estructura salarial.
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Destrucció d’ocupació i mitjanes salarials 
Les dades de 2020 a Catalunya indiquen un augment de les mitjanes salarials 
tant entre els treballadors indefinits (1,5 %) com entre els treballadors temporals 
(8,7 %) respecte a l’any 2019. Tenint en compte que aquest increment es produeix 
en un context de crisi i destrucció d’ocupació - el número absolut de treballadors 
indefinits va disminuir en un 1,2 % i el de temporals en un 12,5 % -, és raonable 
pensar que 1) l’ocupació que es destrueix o que no es crea és ocupació associada 
a baixos salaris i 2) en els segments de l’estructura salarial on s’ubiquen en 
major mesura els llocs de treball més precaris es produirà un augment més 
accentuat de la mitjana salarial, igual que passa amb treballadors temporals. 

En el cas dels treballadors estrangers, per exemple, el salari ha crescut un 
5,9 %, mentre que entre els treballadors amb nacionalitat espanyola ho ha fet 
un 4,1 %. Observem també aquest fenomen en l’anàlisi del Percentil 10. En el 
segment de l’estructura salarial que agrupa el 10% de treballadors amb més 
baixos salaris, l’augment de la mitjana salarial el 2020 ha estat del 10,74 %, en 
front del 4,36 % d’augment que s’ha registrat a nivell global. En aquest percentil 
10 es concentra un gruix important dels treballadors que perceben el SMI, pel 
que és el segment de l’estructura salarial més sensible als increments que es 
produeixin. No obstant, no sembla que en aquest cas l’augment salarial en el 
percentil 10 es pugui explicar a partir de l’increment del SMI de 2020, tenint en 
compte que l’històric increment de 22,3 % del SMI que es va produir l’any 2019 
es va reflectir en un augment salarial sensiblement menor, tal com veiem en el 
gràfic a continuació. En el percentil 90, el salari mitjà creix per sota de la mitjana 
global, però per sobre del creixement dels últims anys, un 4 %. 

Gràfic 3. Salari mitjà, P10 i P90, variacions interanuals, 2015-2020

Font: elaboració pròpia a partir de dades EAES
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De manera contrària, en el cas dels treballadors joves la destrucció d’ocupació 
no ha suposat un augment salarial destacable. Entre els menors de 25 anys, 
l’increment salarial entre 2019 i 2020 ha estat només del 2,5 % (enfront del 4,36 
% d’augment mitjà) passant dels 13.070 € als 13.393 €. Això és així tot i ser el 
grup d’edat més afectat per la destrucció d’ocupació, tal com veiem en la taula 
a continuació. Aquest fet podria suggerir que, entre els treballadors joves, la 
precarietat està tan estesa que diferenciar entre ocupació precària i no precària 
no té sentit en aquest col·lectiu. No existeix una part d’ocupació precària que 
en ser destruïda augmenta la mitjana del col·lectiu, sinó que l’ocupació jove és, 
de forma majoritària, precària. És molt significatiu que l’any 2020, els joves han 
aconseguit igualar el salari que tenien l’any 2008.

Taula 1. Variació de l’ocupació per grups d’edad, 2019-2020
19 i menys 20-24 25-29 30-44 45 i més Total

Variació 
temporals -47,6 -34,4 -31,1 -33,0 -30,2 -33,5
Variació 
indefinits -47,2 -33,9 -30,8 -30,1 -25,5 -30,4

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT.

Altres aspectes a tenir en compte per l’anàlisi de l’EAES 2020
En la interpretació de l’evolució dels diferents segments de l’estructura salarial, 
no podem oblidar que l’EAES parteix d’un supòsit d’estabilitat dels ingressos. Si 
un treballador no ha treballat l’any sencer (encara que sí l’octubre), per la raó 
que sigui, se li adjudica en el moment de comptabilitzar el seu salari, el salari 
que hagués percebut si hagués treballat tot l’any en les mateixes condicions. 
Aquesta operació permet establir una comparativa dels salaris que es paguen 
per un determinat treball en un determinat sector, independentment de si un 
treballador ha ocupat el lloc de treball 2 o 12 mesos. No obstant, invisibilitza la 
problemàtica de la inestabilitat laboral que afecta més a determinats sectors 
(com l’hostaleria) i col·lectius (joves, dones, migrants, etc.). Com més afectat 
per la temporalitat i/o la parcialitat estigui un col·lectiu, més gran serà la 
discrepància entre el salari mitjà que reflecteix l’enquesta salarial i el salari 
real que perceben els treballadors. En aquest sentit, cal recordar, quan parlem 
de dades de l’enquesta d’estructura salarial no estem parlant d’ingressos reals 
dels treballadors. 

En l’anàlisi de les dades de l’any 2020 aquest supòsit d’estabilitat és especialment 
rellevant per a l’anàlisi de les xifres, ja que aquestes no reflecteixen en cap 
manera les situacions d’ERTE. Si un treballador ha estat en ERTE durant l’any 
2020, l’EAES li ha assignat el salari que hagués cobrat en una situació de 
normalitat durant tot l’any. Per aquest motiu les dades de L’EAES 2020 s’allunyen 
especialment de la realitat dels ingressos percebuts pels treballadors. És molt 
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significatiu que, en contraposició a l’augment salarial del 4,36 % que reflecteix 
l’EAES, les dades que ofereix l’Agència Tributària en base als seus registres 
apunten a una contracció dels salaris a Catalunya de l’1’1 % l’any 2020, passant 
dels 23.122 € als 22.864 €. 

Un altre aspecte que, si bé l’any 2020 adquireix menor rellevància que altres 
anys, s’ha de tenir present, és l’efecte sobre el càlcul de la mitjana salarial 
dels temporals que pot tenir la metodologia de l’EAES i que hem introduït 
anteriorment. La suposició que realitza l’enquesta de que el perfil i el salari 
d’un treballador temporal que treballa a l’octubre és extrapolable a la resta 
de treballadors temporals pot tenir un efecte distorsionador en el càlcul de la 
seva mitjana salarial. El requisit d’estar contractat el mes d’octubre exclou del 
càlcul els treballadors estacionals que son contractats a les campanyes d’estiu, 
Setmana Santa o Nadal en sectors com el comerç, hostaleria i restauració i 
que acostumen a percebre baixos salaris, cosa que pot augmentar la mitjana 
salarial de manera artificial. 

L’excepcionalitat de l’any 2020 condiciona també la lectura de les xifres en clau 
de gènere. D’acord amb l’EAES, la bretxa salarial s’ha reduït a Catalunya des del 
26 % al 24,54 %. La bretxa també s’ha reduït entre aquells que perceben salaris 
més baixos (P10: del 49,3 % al 46,1 %) i més alts (P90: del 21,5 % al 18,6 %). 

Gràfic 4. Variació salarial indefinits i temporals, per sexe, 2019-2020

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT
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La variació en les mitjanes salarials d’indefinits i temporals l’any 2020 mostra 
també importants diferències per gènere. Tal com podem apreciar en el gràfic 
anterior, l’augment de la mitjana salarial de les dones amb contractes temporals 
ha estat molt superior al dels homes (un 11,3 % i un 6,41 % respectivament), el 
que ha fet disminuir la bretxa salarial entre els treballadors temporals des del 
6 % l’any 2019 a només l’1,5 % l’any 2020. 

Al mateix temps, entre els treballadors amb contracte indefinit, les dades 
reflecteixen un augment salarial superior en el cas de les dones que en el dels 
homes (un 2,04 % i un 0,7 % respectivament), cosa que ha fet disminuir la bretxa 
des del 29,4 % al 27,7 %. 

Al mateix temps, però, la taxa d’atur ha augmentat en major mesura entre les 
dones: entre el primer i el quart trimestre de 2020, l’atur femení va augmentar 
en 3,53 punts (del 11,44 % al 14,97 %) i l’atur masculí ho va fer en 2,91 punts (del 
9,94 % al 12,85 %). La taxa d’activitat, per la seva part, va disminuir lleugerament 
més entre les dones (-2,83 punts, fins a situar-se en el 53,85 %) que entre els 
homes (-2,36 punts, arribant al 63,5 %).Per tant, les dades mostren una important 
reducció de la bretxa salarial, en especial entre els treballadors amb contracte 
temporal, si bé l’excepcionalitat viscuda l’any 2020 ens convida a ser cautes. 
Haurem d’esperar a l’enquesta de 2021 per veure si les xifres descrites, molt 
destacables en alguns casos com el dels treballadors temporals, es consoliden.

Què podem esperar de l’any 2021
La diferent naturalesa de les crisis econòmiques de 2008 i 2020 i la diferent 
resposta institucional previsiblement produirà diferents comportaments de la 
mitjana salarial en la sortida de la crisi. Si bé en ambdós casos l’esclat de la 
crisi ha comportat un augment de la mitjana salarial per destrucció d’ocupació 
precària, no sembla probable que les dades dels propers anys reflecteixin 
una contracció salarial com va succeir a l’anterior crisi, gràcies a la ràpida 
recuperació de l’ocupació i a l’increment sostingut del SMI. 

Quatre claus de síntesi
L’augment salarial registrat per l’Enquesta d’Estructura Salarial de l’any 2020 
està estretament relacionat amb 1) l’augment del pes dels treballadors indefinits 
en el càlcul de la mitjana salarial i 2) la destrucció d’ocupació associada a baixos 
salaris. 
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Les dades mostren una reducció notable de la bretxa salarial de gènere, si bé 
l’excepcionalitat de l’any 2020 convida a la prudència i haurem de veure si les 
xifres es consoliden en l’enquesta de l’any 2021.

L’Enquesta Anual d’Estructura Salarial no es pot interpretar en termes 
d’ingressos reals dels treballadors.

Les dades de L’EAES 2020 s’allunyen especialment de la realitat dels ingressos 
percebuts pels treballadors. El supòsit d’estabilitat dels ingressos habitualment 
emprat impedeix valorar els efectes dels ERTOs sobre els salaris dels 
treballadors.


