
 

 

Notes de l’Enquesta anual d’Estructura Salarial (2016) 

 

Principals resultats per a Catalunya 

 El guany mig anual a Catalunya durant el 2016 va ser de 24.454,64€, el que suposa 

només un 0,5% més que l’any anterior, quan el guany mig anual es va situar als 

24.321,57€.  

 

 Aquestes són les dades general, però si entrem al detall i desglossem el guany anual 

per sexe, obtindrem que el salari mig anual de les dones va ser de 21.110,34€. El salari 

mig anual femení representa el 76.56% del masculí. Els homes van cobrar de mitja 

27.572,76€.  

 

 El sector econòmic amb major remuneració anual durant el 2016 va ser la indústria 

(amb 29.563,19€). A la banda baixa, trobem el sector serveis on el sou mig de les 

persones treballadores està per sota dels 23.400 € (concretament, 23.306,65€).  

 

 Per tipus de contracte, el sou mig anual de les persones amb contracte indefinit va ser 

de 25.706,60 euros. En canvi, les persones amb contracte temporal va ser de poc més 

de 17.000 euros (17.154,93€).  

 

Detallant  les dades per sexe, el sou mig de les dones amb contracte indefinit va ser de 

21.997,57 euros, quan els homes van cobrar més de 29.000 euros (concretament, 

29.131,80€). El sou mig de les dones amb contracte temporal també és més baix que el 

sou mig dels homes, 16.107,40 € respecte 19.187.67 € dels homes.  

 

 Per edats, no hi ha novetats. Els joves de menys de 25 anys són els que van cobrar 

menys de mitja (10.809,83 euros) i els majors de 55 anys són els que tenen un sou mig 

més alt, concretament van rebre de mitja 26.933.50 euros. Per sexe, aquests 

paràmetres es repeteixen en els homes però en el cas de les dones, la franja d’edat 

amb un sou mig més elevat és la de 35 a 44 anys (22.600,09 €).  

 


