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Vaga general del 18 d’octubre – Dades segmentades per sectors i territori 

PIMEC constata una alta taxa d’inactivitat en el dia 

d’avui però un baix seguiment de la vaga laboral  

Un 39,8% de les pimes de Catalunya ha decidit aturar la seva activitat 

Nombroses empreses han pactat fórmules de flexibilitat amb les 

plantilles com la petició de vacances o permisos.   

Barcelona, 18 d’octubre de 2019. PIMEC ha constatat avui que la vaga general 

convocada per part dels sindicats CSC Intersindical i IAC ha tingut un baix seguiment. 

Això no obstant la taxa d’inactivitat ha estat elevada i són nombroses les empreses 

que avui han pactat amb els seus treballadors i treballadores diverses fórmules 

de flexibilitat com la variació de l’horari, el teletreball o la petició de vacances o 

permisos.   

- El 4,2% dels treballadors/es de Catalunya ha secundat la vaga (3,9% a 

Barcelona, 9,1% a Girona, 8,8% a Lleida i 7,8% a Tarragona) 

- El 70,7% dels treballadors/es han fet aturades puntuals previ acord amb 

l’empresa. (70,1% a Barcelona, 92,3% a Girona, 89,9% a Lleida i 88,2% a 

Tarragona).  

- El 25,1% dels treballadors/es han desenvolupat la seva jornada amb normalitat.  

 

Pimes que han decidit aturar l’activitat 

Així mateix, PIMEC constata que un 39,8% de les pimes de Catalunya (35% a 

Barcelona, 70% a Lleida, 78% a Girona i 70% a Tarragona) ha decidit aturar la seva 

activitat durant el dia d’avui, arribant a acords amb les seves plantilles. Els sectors 

del comerç i turisme són els que més han aturat.  

L’entitat ha organitzat avui un dispositiu per conèixer l’afectació de la vaga a les petites 

i mitjanes empreses de Catalunya i ha fet un sondeig que ha comptat amb una mostra 

de 2.582 empreses i 32.225 treballadors.  
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