
 

 

 

  



 

 

 

EVOLUCIÓ AFILIACIÓ 2017-2020 

Com dèiem, l’afiliació de la FSC ha tingut una dinàmica positiva continuada durant els últims 
quatre anys. Cal destacar els exercicis del 2017 i 2019, els qual ressalten amb un increment per 
sobre dels 3 i 5 punts respectivament. 

Tot i que el saldo anual sempre ha estat positiu, l’any 2018 i 2020 han tingut una tendència més 
feble en el creixement. Aquest resultat s’ha donat clarament per dos factors: l’any 2018 el sindicat 
es va veure afectat per la crisi social i política fruit del procés català, obtenint un augment de la 
massa afiliativa d’1,5 punt menys en el còmput anual. D’altra banda, l’any 2020, ha estat l’exercici 
amb l’increment d’afiliació més baix, influenciat per la pandèmia, la qual ha generat una crisis 
social, també, que ha afectat a les feines de la gent i on s’han encadenat centenars d’ERTO en 
moltes empreses de Catalunya.  

L’increment de la FSC durant el període 2017-2020 ha estat el següent: 

 
 2017 2018 2019 2020 

Afiliació total 30.942 31.463 33.180 33.687 
Augment afiliació +934 +521 +1717 +507 
% increment 3,11 1,68 5,46 1,53 

 
En relació amb la situació actual dels sectors en termes d’afiliació, la dinàmica ha estat dispar. 
Mentre que hi ha sectors que han augmentat la seva massa afiliativa de manera destacada, Postal 
(+1.300), Carreteras (+720) o Aeri (+620), altres sectors han patit una inèrcia negativa durant el 
mandat que els ha fet perdre volum com ara el sector Generalitat (-344), Gràfiques (-133) o 
telecomunicacions (-202). 

En resum, tenim 9 sectors que han tancat legislatura amb un saldo positiu (SAL, Aeri, Aigües, 
Carreteras, Ferroviari, Intervenció Social, Mitjans, Once i Postal) i 5 sectors que han tancat amb 
un saldo negatiu (SAE, Generalitat, Gràfiques, mar i Telecomunicacions). 

Si parlem de Territoris, el creixement d’afiliació ha estat també positiu, on totes les Unions han 
acabat el mandat amb un saldo positiu. Només ressaltar que l’any 2018, on la inèrcia es va reduir 
en el conjunt de la FSC, es va remarcar en els 4 territoris més petits, ja que aquests van tancar 
amb saldo negatiu. Per acabar, tot i la situació excepcional de l’any 2020, tots el territoris han 
tancat amb un saldo positiu a excepció del VOCC amb un decreixement de -100 persones 
afiliades. 



 

 

 
 
Ja hem comentat anteriorment que aquest 2020 ha estat un any especialment complicat degut a la 
crisis sanitària de la COVID19-19 i a la pluja d’ERTOS que s’han anat succeint al llarg de l’any. 
Per això fem una petita repassada a com s’ha desenvolupat l’any en termes d’afiliació . 

En còmput general, la FSC ha tingut un creixement de l’1,53% amb un balanç de 505 persones 
més afiliades. 

Tot i el que pugui semblar, aquest exercici no ha desvirtuat les tendències de creixement dels 
diferents sectors i territoris. Les estructures han continuat amb les seves dinàmiques de 
creixement (o decreixement) d’altres exercicis, tan sols que s’ha reduït el número de persones 
afiliades, però sense revertir amb les dinàmiques d’anys anteriors. 

Dels sectors que venien amb una creixement positiu durant el mandat, cal fer una menció especial 
als sectors de l’Administració Local i Ferroviari, que han patit una baixada en el número de 
persones afiliades durant l’any 2020 (-2,4%). Per altra banda, el Sector del Mar, qui arrossegava 
una tendència negativa, ha pujat un 0,7% en aquest darrer exercici. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

Taula 3 – Evolució AFI 2020 
 

La taula 3 mostra l’evolució de l’afiliació durant l’any 2020 per trimestres, on es mostra 
perfectament les variacions produïdes durant el segon trimestre que va coincidir amb el 
confinament decretat per l’estat d’alarma, sumat a l’inici dels expedients reguladors iniciats per les 
empreses. 
 
Els números mostren clarament l’impacte de la situació d’emergència viscuda sense donar temps 
al sindicat a preparar-se, però també mostra com s’ha revertit la situació i ens hem recuperat en la 
segona meitat de l’exercici. 

QUADRE COMPARATIU TANCAMENTS AFILIACIÓ (Darrers 8 anys) 

Deguts a les crisis a les que hem fet referència anteriorment, el sindicat no tenia els números 
d’afiliació actuals des del 2013-14. Durant els exercicis del 2019 i 2020 s’han recuperat números 
que no teníem des de l’any 2015 . 
Dels darrers 8 anys, els mesos d’agost i setembre han estat en els 10 millors mesos en quant a 
volum d’afiliació.  
I és que el 3 trimestre del 2020 (poc després del confinament) ha estat el quart millor trimestre en 
afiliació dels últims 7 anys i el millor trimestre en afiliació dels últims 6 anys. 

DELEGATS AFILIATS FSC 

El percentatge de delegats i delegades afiliades a CCOO continua sent una assignatura pendent, 
present entre les diferents estructures de la FSC i que influeix en la nostra activitat sindical. 
Hem tancat l’exercici 2020 amb el 58,73% dels delegats i delegades afiliades. Al llarg del mandat 
hem aconseguit sobrepassar el llindar del 50%, una xifra que costava sobrepassar i ja tenim tots 
els sectors (excepte dos) que tenint més delegats i delegades afiliades que les que no. 
D’entre els sectors, destacar que els Sector de l’Administració Local i el Sector de Mitjans de 
Comunicació, són les úniques estructures que no arriben al 50% tot i que estan molt a prop (0,5 
punt) . 
De la resta d’estructures, destacar el Sector ferroviari amb un 89,5% dels delegats i delegades 
afiliades i els Sectors de l’estat i Postal amb 78% i 80%. 



 

 

En relació amb els territoris, les diferències entre ells mateixos no és molt gran. Destacar els dos 
grans territoris que tenen el percentatge més alt, totes dues per sobre els 65%, i les unions petites 
que passen del 50% excepte les Terres de Lleida. 

Taula 3 – Evolució AFI2020 

EVOLUCIÓ DONES AFILIADES FSC 

Des de l’inici de mandat, la FSC ha apostat per la representació paritària en les estructures de la 
FSC i per millorar la presencia de les dones en tots els àmbits del sindicat. I en l’àmbit de l’afiliació 
no podia ser menys. 

El número de dones ha anat augmentant en els darrers anys. Mentre que a l’inici del 2017 hi havia 
11.350 dones afiliades (36,7%), a finals del 2020 ja són 12.768 (37,88%). En números absoluts, 
les dones afiliades al sindicat va en augment, i la seva representació percentual també creix.  

 2017 2018 2019 2020 

- Afiliació 11.350 11.593 
(+243) 

12.469 
(+876) 

12.768  
(+299) 

- % representació 36,7% 36,9% 
(+0,20%) 

37,58% 
(+0,68%) 

37,88% 
(+0,30%) 

 

Tot i que les dades demostren que la dinàmica és positiva, si comparem l’evolució total d’afiliació 
amb el número de dones afiliades veurem que creixen a una velocitat i volum diferents.  

Mentre el creixement total de l’afiliació sempre ha crescut més d’1 punt (en el 2017 van ser 3 
punts i al 2019 més de 5 punts), en el cas de les dones mai s’ha superat aquesta marca d’1 punt 
en el creixement percentual. 



 

 

Cal assenyalar, però, que la paritat existeix quan la representació es mou en una forquilla del 40-
60%. A la FSC, les dones representen el 37,88%. Arribar al 40% no hauria de ser l’objectiu final 
però si un primer pas per arribar a millors resultats.   

Actualment, dels 14 sectors, hi ha 3 sectors que superen el 50% de dones afiliades (Generalitat, 
Postal i Intervenció social). En els territoris, la diferencia entre els és mínima, destacant que el 
Baix Llobregat és qui té un percentatge menor (33,63%) i Tarragona la que més (40,4%). 

 
 

 

 

TRAMS EDAT AFILIACIÓ FSC 

L’edat de les persones afiliades són un altre indicador clau per fer una fotografia de la persona que 
està vinculada a CCOO. En relació amb l’edat, ens ajuda entendre a quin sector de la població 
arribem i quin perfil tindrà l’afiliació en el futur. 

A la FSC, de les 33.687 persones afiliades, el 47,73% tenen més de 50 anys. Per contra, només 
un 5,30% és jove. És a dir, menor de 31 anys. Les franges d’edat més presents són de 41-50 i de 
51 a 60 anys. 

Mentre que els sectors Postal i Aeri gaudeixen d’una representació important de joves en la seva 
massa afiliativa (13,48% i 14,63% respectivament), el tram d’edat més representat als sectors de 
l’Administració de l’Estat, de Gràfiques i Postal, són els majors de 50 anys (76%, 68 i 60% 
respectivament).  

En els territoris es manté la proporció d’edat en funció al volum de persones afiliades, sent els 
joves els menys representats i els majors de 50 anys com la franja d’edat més extensa.  



 

 

Taula 6 – Trams d’edat FSC 

EVOLUCIÓ ALTAS i BAIXES 

El número d’altes i baixes d’afiliació són el termòmetre de l’activitat sindical. En còmputs totals, en 
el transcurs dels darrers quatre anys les baixes han multiplicat 2,6 vegades les altes.  

Tot i que cada any es tanca l’exercici amb més altes d’afiliació que de baixes, la diferència 
s’escurça, igualant-se cada vegada més els números. 

 

 2017 2018 2019 2020 Increment A/B 

Altes 3.951 
(12,77%) 

4.055 
(13,10%) 

5.316 
(16,89%) 

4.366 
(13,16%) 415 

Baixes 3.017 
(9,75%) 

3.531 
(11,41%) 

3.605 
(11,46%) 

4.088 
(12,32%) 1.071 

El número d’altes ha anat creixent a un ritme moderat, excepte l’últim any en que s’ha reduït el 
número. Mentre els darrers anys la dinàmica era positiva, aquest 2020 s’ha reduït el número fins a 
les 4.366 noves afiliacions (13,16% del total), molt just per fer front a les 4.088 baixes produïdes 
(12,18%). Les baixes, en canvi, han patit una tendència a l’alça sense interrupcions, i encara que 
mai superen el número d’altes, si hi van apropant. 



 

 

La lectura principal que cal extreure un cop analitzats els resultats, és que no és tant un problema 
de fer noves altes, ja que 4.000 és un número important, sinó de reduir el número de baixes, les 
quals no paren de créixer i ja representen el 12,32% de la totalitat de l’afiliació de la Federació. 

 

Taula 7 – Evolució altes i baixes 2017-2020 

 

En relació amb les altes, els canals principals pel qual les persones s’afilien a CCOO són els 
següents: 

• La pàgina web    11,2% 
• Assessorament   10,5% 
• Per la SSI            73,5% 
• Altres                     4,8% 



 

 

 

Els canals telemàtics com la web o l’aplicació mòbil estant millorant números com a canal escollit 
entre els afiliats i afiliades per gestionar les altes i les baixes. L’assessorament també es manté 
com una via per captar més persones afiliades però, indiscutiblement, la feina de les delegades, 
delegats i de les seccions sindicals són, amb diferència, la font principal per aconseguir afiliacions. 

En quant  a les baixes, els motius principals per el qual es donen de baixa són les següents:  

§ Per reiteració devolucions rebuts     24,99% 
§ Nòmina         12,95% 
§ Motiu econòmic      11,17% 
§ Sense resposta o motiu   20,62% 
§ Jubilació       8,09% 
§ Atur         3,84%  
§ Altres       18,35% 

 

És especialment rellevant el pes de les baixes per impagament dels rebuts. Moltes d’aquestes 
baixes es donen per errors o falta de comunicació amb les persones afiliades: IBAN malament, 
problemes tècnics, RRHH de les empreses no passen quotes o no respondre sol·licituds de canvi 
de quota. 

Molts de les baixes es podrien evitar mantenint les dades personals actualitzades i fent 
campanyes de canvis de quotes per a jubilats, aturats i treballadors i treballadores en situació 
d’ERTO.  

 
 
 



 

 

 

serveis a la ciutadania


