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Var. interanual

Atur registrat1 245.490 -2,1
Homes 97.681 -3,9
Dones 147.809 -0,9

Contractes indefinits1 39.064 15,8
Homes 21.029 13,0
Dones 18.035 19,3

Contractes temporals1 209.947 -5,7
Homes 110.141 -6,8
Dones 99.806 -4,5

Afiliació2 3.458.835 2,9

Nombre de societats1 2004 Tcaa 2000-2004
Cooperatives 5.435 -0,7
Societats laborals 2.734 15,4
Total 8.169 3,5

Valor afegit1 2004 Tcaa 2000-2004
Cooperatives 1.148.475,7 9,2
Societats laborals 715.756,5 13,0
Total 1.864.232,2 10,6

Treballadors ocupats2 2004 Tcaa 2000-2004
Cooperatives 40.947 -1,6
Societats laborals 11.956 5,5
Total 52.903 -0,2

Font del gràfic: elaboració pròpia a partir del Depatament de 
Treball.

La taxa de creixement anual acumulativa del valor afegit de les
societats de l'economia social és més intensa que la del nombre de
societats. D'altra banda, el nombre de treballadors ocupats disminueix.
Aquest comportament, junt amb el del valor afegit, ha implicat un
increment de la productivitat, tot i que en una mesura diferent en
funció del tipus de societat.

1) Font: AEAT.

Al mes de juny del 2007 l'afiliació de treballadors al sistema de la
Seguretat Social ha tingut un increment de 25.448 persones respecte
del mes anterior.

CATALUNYA 2000-2004

SOCIETATS DE L'ECONOMIA SOCIAL, VALOR AFEGIT I
TREBALLADORS OCUPATS

2) Font: Seguretat Social (dades a 31 desembre).

INDICADORS DE L'ECONOMIA SOCIAL

1) Font: Observatori del treball. Departament de Treball.
2) Font: Seguretat Social. Ministeri de Treball i Afers Socials. 

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

Font: Idescat.

2) Variació interanual de la mitjana acumulada dels primers 
mesos fins a l'actual. Mes de maig.

2,82

1) Darrera dada: mes de juny.

0,3

0,5

2,7

3,3

Índex de preus al 
consum1

INDICADORS DE CONJUNTURA ECONÒMICA

INDICADORS DE MERCAT DE TREBALL - RELACIONS LABORALS

ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I
DE PRODUCCIÓ INDUSTRIAL
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L'Índex de preus al consum ha augmentat un 0,3% el mes de juny, igual
que en el mes de maig passat, i situa la inflació interanual en el 2,7%,
0,1 punts percentuals superior a la de maig. L'Índex de producció
industrial manté en el mes de maig la mateixa taxa de creixement
interanual del mes d'abril (2,8%). Per la seva banda, l'Indicador de
clima industrial presenta al juny un valor de 0,9 punts, que és 5 dècimes
superior al del mes de maig i 8 dècimes superior al del mes de juny de
2006.

-
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  INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS

 DISTRIBUCIÓ SECTORIAL DE LES NOVES SOCIETATS CREADES
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Les empreses de l'economia social són organitzacions 
que duen a terme una activitat econòmica i que estan 
caracteritzades per donar una preeminència especial a 
l'interès col·lectiu per sobre del particular i per considerar 
la democràcia com a instrument de gestió. D’entre 
aquestes empreses destaquen les societats cooperatives 
i les societats laborals, en les quals se centra el present 
monogràfic.  

En les següents línies s’analitza l’evolució temporal 
d’aquestes societats, la seva distribució sectorial i les 
característiques de la població ocupada en aquest 
sector. Totes les dades analitzades provenen de la 
Seguretat Social. 
 

Evolució temporal  

Entre els anys 2000 i 2006 les cooperatives i les societats 
laborals en alta a la Seguretat Social presenten una taxa 
de creixement anual acumulativa total de l’1,2%. El 
nombre de cooperatives s’ha mantingut gairebé estable 
(amb una lleugera tendència a disminuir fins l’any 2004 i 
un repunt significatiu el 2005). El creixement anual 
acumulatiu en el conjunti del període ha estat del 0,4%. 
En canvi, les societats laborals tenen un comportament 
clarament creixent fins l’any 2004, mentre que els anys 
2005 i 2006 davalla el seu nombre, de tal manera que la 
taxa de creixement anual acumulativa és del 3,9%. 

Gràfic 1. Evolució del nombre de societats en alta a la SS. 
Catalunya, 2000-2006 
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Font: elaboració pròpia a partir de la Seguretat Social (a 31 de 
desembre). 
 

Distribució sectorial  

Les cooperatives catalanes en alta a la Seguretat Social 
l’any 2006 es concentren principalment en el comerç i 
l’hoteleria (23,5%), educació i activitats sanitàries i socials 
(21,9%), indústries manufactureres (19,2%) i construcció 
(15,6%).  

En el cas de les societats laborals, el comerç i l’hoteleria 
és també el sector majoritari, concentrant gairebé un 
terç del total de societats laborals (el 32,6%). El segon 
sector amb un major nombre de societats laborals en 
alta és, a diferència de les cooperatives, la construcció 
(20,6%), seguida de les indústries manufactureres (18,1%) i 
les activitats immobiliàries i de lloguer (17%).  

Població ocupada en l’economia social 

L’any 2006, l’increment del nombre de societats laborals 
en alta a la Seguretat Social respecte l’any 2000 es 
tradueix també en un increment del nombre de 
treballadors, un 4,2% en termes de taxa de creixement 
anual acumulativa. En canvi, mentre que el nombre de 
cooperatives en alta es manté gairebé constant, el 
nombre de treballadors ha davallat l’1,6% respecte el 
2000, també en termes de creixement anual acumulatiu. 

Gràfic 2. Evolució del nombre de treballadors de 
l’economia social en alta a la SS. Catalunya, 2000-2006 
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Font: elaboració pròpia a partir de la Seguretat Social (a 31 de 
desembre). 

Pel que fa a les característiques dels treballadors de 
l’economia social l’any 2006, cal destacar que el 58,3% 
eren homes i el 41,7% restant, dones. La gran majoria 
d’aquests treballadors eren nacionals espanyols (el 
88,8%), sent l’11,2% comunitaris o procedents de tercers 
països. Pel que fa al tipus de contracte, el 23,3% dels 
treballadors estaven subjectes a alguna modalitat de 
contracte temporal.  

Per últim, tal com reflecteix el gràfic següent, les 
concentracions més significatives dels treballadors de 
l’economia social segons la grandària de la societat es 
produeixen en les més petites i en les més grans (que 
agrupen el 39,5% del total).  

Gràfic 3. Distribució de l’ocupació en l’economia social 
segons grandària de la societat. Catalunya, 2006 
Unitats: percentatges. 
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Font: elaboració pròpia a partir de la Seguretat Social (a 31 de 
desembre). 

L’ECONOMIA SOCIAL A CATALUNYA  


