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1) Darrera dada: març 2016.

Indicadors de mercat de treball

CATALUNYA Març 2016 CATALUNYA 2015-2016

Var. Interanual (%)

Atur registrat1 499.991 -12,5
Homes 233.818 -15,5
Dones 266 173 9 7

2) Variació interanual de la mitjana de l'índex dels dos primers mesos de l'any  (2015-
2016) corregit d'efectes de calendari.

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

3,62

INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

0,6

Variació 
interanual (%)

Al mes de març d'enguany, els preus de consum han augmentat el 0,6%, tot i
que en termes interanuals han disminuït el 0,6%. L'índex de preus industrials
registra un creixement del 0,5%, però no frena la davallada interanual, que s'ha
situat en el -5,9%. L'índex de producció industrial dels dos primers mesos de l'any
ha augmentat el 3,6% respecte del mateix període de l'any passat. Finalment,
l'indicador de clima industrial del març es torna a deteriorar respecte del mes
anterior i també es mostra més negatiu que el d'ara fa  un any.

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

Índex de preus de consum1 -0,6

Font: Idescat.

Índex de producció industrial
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0,5Índex de preus industrials1 -5,9
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2.355.260 2.454.855

Març 2015

M  2016Dones 266.173 -9,7

Ctes. indefinits1 33.110 3,4
Homes 17.798 4,0
Dones 15.312 2,7

Ctes. temporals1 194.703 4,4
Homes 101.550 5,8
Dones 93.153 2,8

Afiliació. Total Sistema2 3.089.800 3,6

L'impacte de la reforma de la PAC a Catalunya

AJUDES DIRECTES PER A L'ANY 2015 RESPECTE DEL 2013 AJUDES DIRECTES PER A L'ANY 2019 RESPECTE DEL 2013

Unitats: índex base 2013 (percentatges) Unitats: índex base 2013 (percentatges)

EL PROCÉS DE CONVERGÈNCIA DE LES AJUDES DIRECTES DE LA PAC

2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Al mes de març l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat el 3,6% respecte al
mes de març de l'any anterior. En el mateix període els treballadors afiliats al
règim general1 han tingut un increment del 4,2% i els treballadors afiliats al
règim especial d'autònoms han tingut un increment de l'1,3%. 
(1) Exclosos del règim general el Sistema Especial Agrari i el Sistema Especial de Treballadors de la
Llar. 

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

Règim general
Règim autònoms

534.450 541.477

Març 2016

Unitats: índex base 2013 (percentatges). Unitats: índex base 2013 (percentatges).

El procés de convergència no fa variar ostensiblement el mapa comparatiu de l'any 2015 al 2019, atès que les transferències són poc importants i que la majoria
de comarques que empitjoren en la percepció d'ajudes ja es troben per sota del volum d'ajudes que s'havien obtingut el 2013. Així, tot sembla indicar que les
comarques del terç nord  assolirien un nivell d'ajudes similar o per sobre del que cobraven, a diferència del que suceeix amb les del sud.



  

L’IMPACTE DE LA REFORMA DE LA PAC A CATALUNYA 

 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya 
(CTESC) va presentar el passat 21 de març l’informe 
L’impacte de la reforma de la Política Agrària a Catalunya 
 
En el context de la darrera reforma de la PAC, el CTESC decideix 
valorar, a iniciativa pròpia, quin ha estat el seu impacte a 
Catalunya, per tal d’efectuar un seguit de consideracions i 
recomanacions al Govern en aquest àmbit.  
 
La presentació de l’Informe es va centrar en les 41 
recomanacions consensuades pels membres del CTESC, 
estructurades al voltant de tres eixos, que constitueixen els 
objectius de l’Informe. 
 
En el primer eix, es descriu el marc econòmic del sector 
agropecuari, així com el mercat de treball i el CTESC recomana: 
 

- Donar suport a la internacionalització d’empreses i 
cooperatives agroindustrials. 

- Estructurar un nou Pla per fomentar la competitivitat de 
les cooperatives agràries. 

- Dur a terme accions en l’àmbit de l’oferta per potenciar 
aspectes com el concepte de “cadena alimentària”, 
una major concentració de l’oferta i la interrelació entre 
el sector productor i agroindustrial. També recomana 
potenciar la tasca d’observatori agroalimentari de preus 
i apostar per mesures que fomentin la competitivitat de 
produccions agropecuàries i la diversificació d’activitats. 

- Promoure el desenvolupament de polítiques més 
eficients per evitar l’abandonament de l’activitat 
agrària. 

- Potenciar les competències empresarials del productor 
agropecuari i forestal i implantar un programa específic 
de formació dels consells rectors de les cooperatives 
agràries. 

- Simplificar la gestió administrativa mitjançant 
l’eliminació dels entrebancs administratius en ajuts 
quan impedeixen adoptar figures societàries i 
mercantils, així com la simplificació de tràmits 
administratius en transaccions d’actius. 

- Establir mesures de suport als productes catalans, com 
ara potenciar models agroindustrials amb matèria 
primera catalana o que la prioritzin, desenvolupar 
mesures per apropar al mercat el producte final propi o 
establir campanyes de promoció dels productes 
catalans. 

- Incentivar la innovació i posar en valor les possibilitats 
tecnològiques. 

- Potenciar l’agricultura de precisió i modernitzar el 
regadiu. 

- Millorar les condicions laborals de les persones 
immigrades en el marc del projecte AGREE. 

- Elaborar un Pla de sostenibilitat de la ramaderia 
intensiva. 

- Desenvolupar l’activitat forestal econòmicament viable i 
dotar de major seguretat jurídica els documents de 
gestió forestal. 
 

En el segon eix, es descriu la darrera reforma de la PAC a escala 
europea, així com la seva aplicació a Espanya. En aquest àmbit, 
el CTESC recomana: 
  

- Fer una reflexió en profunditat, de cara a la revisió 
intermèdia de 2017, per tal de detectar els punts forts i 
febles de la PAC. 

- Analitzar l’impacte dels canvis del nou sistema d’ajuts 
directes en les rendes de les explotacions catalanes. 

- Avaluar els instruments regulats en l’OCM en relació 
amb els objectius de la PAC. 

- Avaluar l’impacte d’un model d’ajuts directes de “tarifa 
plana única estatal” en les explotacions catalanes. 

- Estudiar la relació de béns públics generals per a 
l’agricultura catalana i els seus avantatges competitius 
per incorporar-los a la definició europea d’ajuts directes. 

- Explorar les pràctiques de cultiu i els elements associats 
a les explotacions que podrien donar resposta als 
objectius de concessió d’un pagament verd en la PAC 
del futur. 

- Elaborar documents informatius periòdics sobre la PAC i 
la seva evolució potencial. 

- Potenciar els ajuts a sectors i/o zones més marginals i 
mediambientalment sostenibles. 

- Apostar pel segon pilar de la PAC i per mesures de 
regulació de mercats i reserva de crisi del primer pilar. 

- Redefinir el concepte  d’agricultor actiu aplicat a l’Estat 
espanyol atès que, amb l’actual conceptualització, es 
poden generar equívocs. 

- Treballar per una PAC més simple i per uns ajuts amb 
resolució en temps i forma. 

- Garantir recursos suficients per potenciar una relació 
fluïda amb la Comissió Europea. 

- Reforçar els recursos tècnics del Departament 
d’Agricultura i l’IRTA. 

-  
Finalment, en el tercer eix, s’analitza l’impacte que pot tenir la 
PAC a Catalunya amb l’aplicació de la reforma, la qual cosa és 
l’objecte principal de l’Informe. El CTESC ha fet les 
recomanacions següents: 
 

- Tenir en compte la realitat productiva catalana en els 
criteris de concessió d’ajudes associades, atès que el pes 
d’aquestes a Catalunya estaria per sota del seu pes al 
conjunt d’Espanya. 

- Defensar en la propera revisió del model d’aplicació de 
la PAC la superació de la manca d’equitat posada de 
relleu a l’Informe, en concret la derivada del model de 
regionalització adoptat. 

- Incorporar en l’assignació de drets de pagament bàsic 
les superfícies excloses dels redefinits agricultors actius, 
bàsicament la vinya, la fruita dolça i l’horta, per evitar 
les distorsions que genera el sistema actual. 

- Incorporar un nou ajut associat per a l’olivera, limitat 
exclusivament a les regions agroeconòmiques 
significativament afectades pel model de regionalització 
adoptat, i revisar l’ajut associat a l’avellaner per eliminar 
la seva convergència negativa. 

- Aprofundir en l’anàlisi sobre l’impacte que tindrà 
l’aplicació del nou règim d’ajuts en els sectors ramaders, 
en especial com a conseqüència de l’esquema actual 
d’ajuts associats, per tal de valorar la necessitat de fer 
propostes concretes en la propera revisió. 

 
 
 
 
 
 
 
Per a més informació consulteu l’Informe a: 
http://www.ctesc.cat/noticies/70988403.html 
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