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INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS

Febrer 2017

Indicadors de conjuntura econòmica
INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

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

CATALUNYA 2016-2017
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Índex de preus industrials1
Índex de producció industrial
Font: Idescat.
1) Darrera dada: gener 2017.

2) Variació interanual de la mitjana de l'índex dels dotze mesos mesos de l'any (20152016) corregida d'efectes de calendari.
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Font: Idescat.

Al mes de gener, els preus de consum han baixat el 0,5% intermensual, si bé en
termes interanuals han pujat fins al 3,1%. Aquest mateix mes, els preus
industrials han pujat el 2,1% intermensual i la taxa interanual s'ha accelerat fins
al 6,9%. La mitjana de l'índex de producció industrial del conjunt de l'any 2016
ha estat superior en un 4% a la del conjunt del 2015. Finalment, l'indicador de
clima industrial del mes de gener, tot i que el del mes anterior havia estat positiu,
ha tornat a ser negatiu i de magnitud fins i tot inferior al d'ara fa un any.

Indicadors de mercat de treball
ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

CATALUNYA Gener 2017

CATALUNYA 2016-2017

Var. interanual (%)
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1) Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
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536.692 542.740

Règim general
Règim autònoms

Al mes de gener l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 3,6% respecte
al mes de gener de l'any anterior. En el mateix període els treballadors afiliats al
1
règim general han tingut un increment del 4,3% 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
Llar.

Economia social
PERFIL DE LES PERSONES OCUPADES EN SOCIETATS COOPERATIVES I LABORALS A CATALUNYA
Característiques de les persones ocupades en les societats cooperatives i
laborals a Catalunya

CATALUNYA 2016

Home

(52,8%)

Dona (47,2%)

El perfil majoritari de les persones ocupades en societats cooperatives i
laborals es manté estable al llarg dels darrers anys: hi ha una presència
equilibrada d'homes i dones, tenint la majoria més de 40 anys, de
nacionalitat espanyola, amb un contracte indefinit, a jornada completa i
ocupats en una empresa de menys de 250 treballadors.
Ara bé, s'aprecia alguna tendència de canvi, com ara l'increment de les
persones que treballen en societats de més de 250 treballadors, que passa
del 30,1% l'any 2012 al 38,3% l'any 2016. Aquest fet pot ser reflex de
diferents processos de concentració i fusió (de cooperatives principalment)
que han tingut lloc els darrers anys i que ha suposat un augment de les
cooperatives de més dimensió.
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de dades del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

LES SOCIETATS COOPERATIVES I LABORALS A CATALUNYA L’ANY 2016
Les societats cooperatives i les laborals són les úniques
entitats que integren l’economia social de les quals es
disposa de dades estadístiques de manera estable en el
temps. L’objectiu d’aquest monogràfic és presentar les
primeres dades relatives a l’any 2016 publicades pel Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social i que confirmen algunes
tendències ja apuntades en l’apartat d’economia social que
conté anualment la Memòria socioeconòmica i laboral del
CTESC.
Després d’anys de davallada continuada del nombre de
cooperatives, l’any 2016 creixen per segon any consecutiu, tal
com s’observa en el gràfic 1. Cal destacar que el creixement de
l’any 2016 és més intens que el del 2015 (5,2% vs. 1,9%), i se
situa per sobre de l’increment mitjà estatal (2%).
Altres comunitats autònomes registren també increments elevats,
com ara Navarra o l’Aragó (del 15,4% i 5,5% respectivament),
però inferiors en termes absoluts. Així, a Catalunya hi ha 216
noves cooperatives en alta, mentre que a Navarra n’hi ha 56
més i a l’Aragó, 36 més.

l’ocupació segons forma jurídica i branca d’activitat de l’empresa.
Les persones que treballen en cooperatives i cotitzen al Règim
general de la Seguretat Social (RGSS) són majoritàries en les
empreses dedicades als serveis a la comunitat, el comerç,
l’hoteleria i la restauració i els serveis a les empreses. En canvi, les
que treballen en cooperatives però cotitzen al Règim especial dels
treballadors autònoms, es concentren en la indústria i el transport.
Per últim, les que treballen en societats laborals tenen més
presència en la construcció i el transport.
Gràfic 2. Persones que treballen en cooperatives i societats
laborals, per branca d’activitat. Catalunya, 2016
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Aquestes dades permeten apuntar la incidència de la nova Llei
Catalana de Cooperatives en el ritme de constitució d’aquestes
societats, atès que permet la creació de cooperatives amb només
dos socis. La propera edició de la Memòria socioeconòmica i
laboral amb les dades facilitades pel Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, permetrà confirmar aquest fet.
D’altra banda, l’evolució de les societats laborals continua la
tendència decreixent iniciada fa anys, sense variacions
significatives, malgrat que l’any 2015 es va aprovar també una
nova regulació.
Gràfic 1. Evolució del nombre de societats cooperatives i
laborals. Catalunya, 2006-2016
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La combinació de la informació relativa a l’evolució del nombre
de societats actives i l’ocupació, prenent com a base la situació
de l’any 2007 (gràfic 3), permet apuntar com en el cas de les
cooperatives ha incrementat la dimensió mitjana d’aquestes
societats en termes d’ocupació, en haver més persones ocupades
(el 8,5% més que l’any 2007) però menys societats.
Aquesta conclusió és coherent amb la dada comentada a l’anvers
d’aquest monogràfic, que constata un lleu increment del nombre
de persones que treballen en societats de major dimensió.
Gràfic 3. Evolució del nombre de societats cooperatives i de
l’ocupació. Catalunya, 2007-2016
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La població ocupada creix per quart any consecutiu, amb una
variació positiva del 5,2%, si bé aquest increment es deu al
creixement del 6,3%, de les persones que treballen en
cooperatives, mentre que les que treballen en societats laborals
davallen (el 2,7%).
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Les diferències entre les societats laborals i cooperatives no
només es constaten en l’evolució general de l’ocupació, atès que
també n’hi ha en les branques d’activitat on es concentra
aquesta ocupació. El gràfic 2 mostra una especialització de
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Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social.

Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social.

Un terç de la població ocupada en cooperatives i societats
laborals es dedica als serveis a la comunitat (el 31%), seguida de
la indústria (el 25,2%) i el comerç, l’hoteleria i la restauració (el
20,2%).
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Unitats: percentatges.
Nota: any base 2007.
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social.

Per a més informació, vegeu l’apartat d’Economia social de la
Memòria
socioeconòmica
i
laboral
de
Catalunya
http://ctesc.gencat.cat/msil/index.html

