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El tancament del 2014 no
ha estat bo en termes sala-
rials per als treballadors
catalans. Els costos sala-
rials van caure durant el
quart trimestre de l’any
més a Catalunya que a cap
altra zona, un 2,5%, men-
tre que la caiguda mitjana
a l’Estat es va situar en un
0,2% i hi ha comunitats,
com per exemple les Ba-
lears o Cantàbria, on els
costos van pujar un 3,4% i
un 2,5%, respectivament.

Segons les dades publi-
cades ahir per l’Instituto
Nacional de Estadística
(INE), el cost salarial (que
inclou totes les remunera-
cions, ja siguin en metàl-
lic o en espècie) es va si-
tuar en 2.080,93 euros a
Catalunya, mentre que la
mitjana espanyola és de
1.991,84 euros.

En canvi, el cost laboral
(que a banda dels salaris
també té presents les co-
titzacions socials) era a
Catalunya de 2.753,93 eu-
ros, un 2,3% menys que un
any abans. Tot i això, els
costos laborals més ele-

vats es donen al País Basc
(3.132,3 euros), Madrid
(3.088,8 euros) i Navarra
(2.837,5 euros).

A l’Estat espanyol, el
cost laboral mitjà per tre-
ballador i mes (2.638,8 eu-
ros) va caure a l’Estat es-
panyol un 0,5% interanual
durant el quart trimestre
de l’any i ja són quatre els

trimestres continuats
amb caigudes interanuals.

Per sectors de l’activi-
tat, els serveis registren la
caiguda més gran, amb un
descens del 0,9% fins als
2.518 euros, a causa del
retrocés de tots els seus
components. La construc-
ció també va caure un
0,2%, fins als 2.849,3 eu-

ros, i la indústria va regis-
trar el major creixement
del quart trimestre, amb
un increment interanual
de l’1,4%, que situa el seu
cost mitjà en els 3.202,56
euros, el més elevat entre
tots els sectors.

Jornada de 34,3 hores
Durant el quart trimestre,
la jornada mitjana setma-
nal pactada, considerant
el temps complet i el
temps parcial, es va situar
en les 34,3 hores, segons
l’estadística de l’INE, que
calcula en 4,6 les hores
perdudes a la setmana, de
les quals dues van ser per
festes. Atenent al tipus de
jornada, la diferència sala-
rial entre els treballadors a
temps complet i a temps
parcial va ser de 5,43 eu-
ros per hora (16,11 euros
per temps complet i 10,68
per temps parcial).

Els treballadors a
temps complet van gaire-
bé doblar el nombre d’ho-
res de treball efectiu rea-
litzat pels treballadors a
temps parcial (33,6 hores
front a 17,7), sempre te-
nint en compte les mitja-
nes estatals. ■

a La caiguda és d’un 0,2% a l’Estat espanyol, amb un cost salarial mitjà de 1.991,84 euros i un cost
laboral de 2.638,8 euros a Els sous catalans estan únicament 89 euros per sobre dels espanyols
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Els costos salarials van caure
un 2,5% a Catalunya el 2014

Costos salarials Per treballador/mes (4t trim. del 2014)
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2.080,9
euros és el cost salarial mitjà
a les empreses catalanes, un
2,5% menys que en el quart
trimestre del 2013.
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La xifra

Almirall reorganitzarà el
seu equip d’R+D a l’Estat,
per al qual es planteja em-
prendre un ajust de planti-
lla que afectarà un màxim
de 68 treballadors, segons
ha anunciat el grup farma-
cèutic a la Comisión Na-
cional del Mercado de Va-
lores (CNMV). La compa-
nyia justifica aquesta me-
sura amb la decisió estra-
tègica del grup perquè
l’R+D que desenvolupa se
centri en l’àmbit dermato-
lògic, el que requereix
“uns processos més ràpids
i una especialització dife-
rent de l’actual”.

En aquest sentit, Almi-
rall assenyala que l’equip
actual d’R+D a l’Estat, for-
mat per 289 persones, “té
una altra orientació, amb
part de la seva plantilla ocu-
pada fora del focus derma-
tològic”, circumstància que
ha fet que la companyia ha-
gi decidit un ajust de planti-
lla. Alhora, Almirall subrat-
lla que, malgrat els resul-
tats puntuals que va obte-
nir el 2014 i “per evitar un
deteriorament futur dels
seus resultats”, ha d’abor-
dar “aquest necessari ajust
de plantilla”. L’empresa ha
anunciat un pla social per
minimitzar l’impacte labo-
ral de la mesura. ■

Almirall retalla
la plantilla
de l’R+D en
68 empleats
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