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INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS

Desembre 2016

Indicadors de conjuntura econòmica
INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I DE
PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

CATALUNYA 2015-2016

CATALUNYA 2015-2016
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1,3

-0,3

-

3

3,7

-0,5

-1,5

Octubre 2016

Novembre 2016

Font: Idescat.

Al mes de novembre, els preus de consum han pujat el 0,3% intermensual, fet
que ha empès el creixement interanual fins a l'1%. La mitjana de l'índex de
producció industrial dels deu primers mesos de l'any ha augmentat el 3,7%
respecte del mateix període de l'any passat. Aquest ha estat un creixement
lleugerament menys intens que el que s'havia registrat en mesos precedents.
Finalment, l'indicador de clima industrial del mes de novembre es manté encara
per poc en la franja negativa; tot i això, es mostra lleugerament menys negatiu
que el del mes anterior i que el d'ara fa un any.

Font: Idescat.
1) Darrera dada: novembre 2016.
2) Darrera dada: octubre 2016.
3) Variació interanual de la mitjana de l'índex dels deu primers mesos de l'any (20152016) corregit d'efectes de calendari.

Indicadors de mercat de treball
ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

CATALUNYA Novembre 2016

CATALUNYA 2015-2016
2.422.090

Var. interanual (%)

Atur registrat1

462.979
210.343
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17.541
15.692
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2.539.015
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N
Novembre
b 2016

539.605 545.492

Règim general
Règim autònoms

Al mes de novembre l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 4%
respecte al mes de novembre de l'any anterior. En el mateix període els
treballadors afiliats al règim general1 han tingut un increment del 4,8% i els
treballadors afiliats al règim especial d'autònoms han tingut un increment de
l'1,1%.
(1) Exclosos del règim general el Sistema Especial Agrari i el Sistema Especial de Treballadors de la

1) Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Llar.

La situació del treball autònom a Catalunya
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Dinamarca

IMPORTÀNCIA RELATIVA DE LES PRINCIPALS TIPOLOGIES DE TREBALL AUTÒNOM SOBRE EL CONJUNT TOTAL DELS OCUPATS

Autònoms sense assalariats

Unitats: percentatges (població de 15 a 64 anys).
Font: elaboració pròpia a partir de les estimacions EPA facilitades per Idescat (Catalunya) i de les dades camparables publicades per Eurostat (resta de països).

El pes del treball autònom sobre el total d'ocupats a Catalunya és del 17,2% comptat-hi també les ajudes familiars. Dins del col·lectiu dels
autònoms, el grup més destacat són els que no tenen assalariats al càrrec, que assoleixen el 12% del total dels ocupats. Els treballadors per
compte propi amb assalariats representen el 4,8%. Aquests registres situen Catalunya entre els països on la importància relativa del treball
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Catalunya. En el cas dels autònoms amb assalariats, només Portrugal, Itàlia i Grècia, juntament amb Espanya, mostren un percentatge
superior al català, una categoria que també assoleix un nivell elevat en països com Irlanda, Alemanya, o França. Pel que fa a les ajudes
familiars, el pes a Catalunya es troba per sota de les mitjana europea.

LA SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
va aprovar el passat 28 de novembre l’informe La situació del
treball autònom a Catalunya 2015.

El CTESC constata que la morositat en les operacions comercials
continua essent un greu problema per al treball autònom atesa la
seva dependència d’un flux de tresoreria constant.

L’informe conté un seguit de consideracions i recomanacions
dirigides al Govern de la Generalitat de Catalunya, amb
l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques
relacionades amb el treball autònom.

Pel que fa a l’àmbit fiscal, el CTESC proposa:

El CTESC constata la manca d’estadística que permeti fer un
seguiment adequat del treball autònom i emplaça les
administracions competents a posar-hi solució. Així, caldria
poder identificar millor el col·lectiu no inclòs dins la categoria
d’autònoms pròpiament dits, especialment societats col·lectives i
cooperativistes; analitzar el treball autònom en funció del
nombre de treballadors assalariats, així com avaluar la mortalitat
de les iniciatives empresarials iniciades pels autònoms,
especialment en els primers anys.
Addicionalment, i de manera més concreta, el CTESC fa palesa
la seva preocupació en les matèries següents:
És necessari continuar avançant en la simplificació dels processos
de tramitació administrativa adreçats a les empreses. En concret,
el CTESC considera que:




En relació amb l’existència de la Finestreta Única
Empresarial, es valora molt positivament aglutinar en un únic
punt tots el tràmits que s’han de fer per engegar un projecte
empresarial.
Amb la creació dels punts d’atenció a l’emprenedor (PAE)
s’han simplificat els tràmits per la creació d’autònoms i
societats limitades ja que en un únic document electrònic
(DUE) s’integren tots els tràmits a fer amb l’Agència
Tributària i amb la Seguretat Social. A més a més, el DUE
permet fer els altres tràmits complementaris.





El CTESC constata mancances en la protecció social dels
treballadors autònoms i proposa instar la modificació de la
legislació per:













Pel que fa al finançament, el CTESC proposa:





Millorar el finançament, ja sigui a través de programes
públics o bé a través d’entitats privades, tant per les etapes
inicials com per les de consolidació.
Accés als ajuts als microcrèdits que gestionen diferents
entitats, no només a l’inici, també en el manteniment de
l’activitat econòmica.
Millorar el finançament de la inversió, tant inicial com pel
creixement de l’activitat, així com del circulant per tal de
garantir-ne el funcionament.
Possibilitat de compensar els deutes que tenen entre sí les
administracions públiques amb els autònoms.

Suavitzar el requisit relatiu a les pèrdues sostingudes per tenir
dret a la prestació per cessament d’activitat, passant dels 2
anys actuals a 1 any.
Estendre els subsidis assistencials d’atur al col·lectiu de
treballadors autònoms, amb preferència als que no tenen
treballadors a càrrec.

El CTESC constata els avenços en l’àmbit de la formació i
assessorament al treball autònom però considera que, més enllà
del programa Catalunya Emprèn, es podrien millorar les polítiques
actives d’ocupació dirigides als treballadors autònoms i la seva
formació contínua. En aquest sentit, el CTESC proposa:

L’informe també fa ressò de l’ampliació dels supòsits per utilitzar
el DUE, en aprovar-se el Reial decret que en regula la utilització
per finalitzar l’activitat d’una societat. Malgrat aquests avenços,
el CTESC recomana que els ens locals facin una aposta decidida
per la tramitació electrònica amb l’objectiu d’assolir la
simplificació administrativa i facilitar l’inici de les activitats
empresarials, tot coordinant-se amb la resta d’administracions
competents. Seguint aquesta línia, el CTESC considera que
s’hauria d’incloure també dins el DUE tant la declaració
responsable com la possibilitat de presentar les comunicacions
prèvies, per permetre que l’emprenedor, en finalitzar la
constitució, pogués obtenir cita directament amb el tècnic/a
competent d’emetre el certificat corresponent.
Així mateix i atès que el DUE permet la presentació dels
contractes de treball al Servei Públic d’Ocupació Estatal, el
CTESC recomana que mitjançant aquest document es
puguin presentar també els contractes que subscriuen els
TRADE amb el seu client.
Seguint en aquesta línia, el CTESC recomana fomentar la
tramitació electrònica dels procediments, així com preveure
mesures de suport i assistència a les persones, tant físiques
com jurídiques, per fer-la possible.

Que de la contractació de treballadors no se’n derivi un
increment de la despesa fiscal per a l’autònom, com succeeix
en l’àmbit d’estimació objectiva. Per aquest motiu, considera
que caldrien altres indicadors d’activitat.
Establir incentius fiscals per a aquells autònoms amb personal
contractat que implantin jornades continuades i flexibilitat
horària.



Fer una anàlisi de les necessitats formatives i de les polítiques
actives d’ocupació, garantint l’oferta formativa per als
treballadors i treballadores autònoms i adequar la normativa a
la realitat del treball autònom. Addicionalment, adaptar els
serveis municipals, protocols i actuacions de promoció
econòmica a les necessitats del treball autònom.
Fomentar la formació en l’àmbit de les TIC entre els
autònoms com a eina per millorar la seva competitivitat.
Facilitar, des de les administracions públiques, una formació
genèrica per desenvolupar les capacitats i/o habilitats
relacionades amb l’emprenedoria i amb els coneixements
mínims de gestió empresarial.

El CTESC sol·licita revisar i abordar la regulació del treball
autònom, en especial del col·lectiu TRADE i en conseqüència
proposa:


Revisar i modificar el reglament TRADE per tal de millorar els
mecanismes de control i coordinació entre administracions i
així evitar possibles situacions de frau i de desprotecció.
Que les administracions competents preservin la figura del
TRADE com a professional independent vinculat de forma
majoritària (75%) a una empresa, però substancialment
diferent del treballador assalariat i de l’autònom pròpiament
dit, tot evitant que la figura encobreixi una mera
mercantilització de les relacions laborals.

El CTESC constata que s’ha de millorar la coordinació i el diàleg
social de les administracions amb el conjunt d’agents econòmics i
socials i en conseqüència proposa:




Posar en marxa del Consell Català del Treball Autònom,
segons marca el Decret 18/2010.
Recomanar al Govern de la Generalitat que insti al Govern de
l’Estat la posada en marxa del Consejo Estatal del Trabajo
Autónomo.
Potenciar l’associacionisme com a eix vertebrador de la
societat catalana.

Per a més informació sobre l’informe es pot consultar el lloc web
del CTESC: http://ctesc.gencat.cat/noticies/12142059.html

