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INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS

Abril 2014

Indicadors de conjuntura econòmica
INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

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

CATALUNYA 2013-2014

CATALUNYA 2013-2014
Variació
intermensual (%)

Variació
interanual (%)

Índex de preus de consum1

0,2

0,1

Índex de preus industrials1

0,4

-1,2

-

2,92

-9,6

-12,0
-25,4

Índex de producció industrial
Font: Idescat.
1) Darrera dada: març 2014.

2) Variació interanual de la mitjana de l'índex del període gener-febrer (2013-2014)
corregit d'efectes de calendari.

Març 2013

Febrer 2014

Març 2014

La variació interanual de l'IPC al mes de març és només del 0,1% tot i la variació
intermensual del 0,2%. L'índex de preus industrials ha disminuït l'1,2%
interanual, tot i que ha augmentat el 0,4% intermensual. La mitjana de l'índex
de producció industrial dels primers dos mesos de l'any ha estat el 2,9% més alta
que la del mateix període de l'any passat. Finalment, l'indicador de clima
industrial del mes de març, tot i ser negatiu, és millor que el del mes anterior i
que el d'ara fa un any.

Indicadors de mercat de treball
ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

CATALUNYA Març 2014

2.251.283

Var. Interanual (%)

Atur registrat1

624.467
313.686
310.781
23.434
12.097
11.337
151.680
77.952
73.728
2.876.131

Homes
Dones
Ctes. indefinits1
Homes
Dones
Ctes. temporals1
Homes
Dones
2

Afiliació. Total Sistema

-6,0
-8,4
-3,4
13,5
16,3
10,6
14,5
17,9
11,0
0,5

1) Font: Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

CATALUNYA 2013-2014
2.261.343
Març 2013

515 824
515.824

Març 2014

522.366
22 3

Règim general
Règim autònoms

Al mes de març els treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social1
han tingut un increment del 0,4% respecte al mes de març de l'any anterior. En
el mateix període, 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.

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

L'emprenedoria a Catalunya. Activitat, educació i polítiques
LA CAPITALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ D'ATUR CONTRIBUTIVA
Persones beneficiàries de la prestació d'atur contributiva i persones que l'han
capitalitzada
CATALUNYA 2007-2012

33.848

299.141

269.193

234.636
215.182

239.507
31.416

32.695
203.560

Percentatge de persones que han capitalitzat la prestació d'atur contributiva per grups
d'edat
ESPANYA 2010-2012
3,0

3,4

3,9

4,4

37,2

40,3

42,7

45,5

57,5

54,3

51,7

48,6

2,3
2010

2,0
2011

1,7
2012

1,4
2013

32.343
31.113

147.199

30.534
30.259

2007

2008

2009

Persones beneficiàries

2010

2011

2012

2013

Persones que l'han capitalitzat

Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Menys de 25 anys

25 a 39 anys

40 a 55 anys

Més de 55 anys

Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

L'Informe recull una de les mesures tradicionals de foment de l'emprenedoria: la capitalització de la prestació d'atur contributiva, possible des de l'any 1984, si bé
les condicions per fer
fer-la
la efectiva han evolucionat al llarg d
d'aquests
aquests anys. El gràfic de ll'esquerra
esquerra mostra com el nombre de beneficiaris de la prestació ha crescut
els darrers anys mentre que les persones que la capitalitzen davallen de manera significativa (excepte el 2013, que repunten lleugerament). D'altra banda, el
gràfic de la dreta reflecteix com són les persones de més edat (de 40 a 55 anys) les que tendeixen a incrementar, en consonància amb les conclusions de
l'Informe que apunten que l'edat mitjana de l'emprenedor és de 40 anys. Tenint en compte aquesta situació, el CTESC recomana en l'Informe eliminar la
limitació de capitalitzar de manera total la prestació pels majors de 30 anys, entre d'altres mesures.

L’EMPRENEDORIA A CATALUNYA. ACTIVITAT, EDUCACIÓ I POLÍTIQUES
El passat 4 d’abril va tenir lloc la presentació pública de
l’informe “L’emprenedoria a Catalunya. Activitat, educació i
polítiques”, elaborat a iniciativa pròpia pel Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya amb la finalitat d’aportar un
seguit de consideracions i recomanacions al Govern en
aquest àmbit.
En l’acte de presentació, que va ser inaugurat per l’Honorable
Conseller d’Empresa i Ocupació, el senyor Felip Puig, va tenir
lloc també la ponència de l’emprenedor i comunicador Pau
Garcia Milà, titulada “De la idea a la pràctica sense morir en
l’intent”.





La presentació de l’Informe es va centrar en les 58
recomanacions consensuades pels membres del CTESC, i que
s’estructuren al voltant dels quatre eixos. Pel que fa al primer,
relatiu a les actuacions per estendre la iniciativa emprenedora, el
CTESC recomana:








Adoptar un Pacte per a l’emprenedoria de tots els actors
implicats així com l’impuls per part del Govern de la
Generalitat d’una política d’emprenedoria amb un lideratge
clar, amb objectius i indicadors qualitatius i quantitatius.
Dur a terme accions de revalorització de l’emprenedoria
entre la ciutadania, si bé destaca la necessitat de fomentar
l’emprenedoria amb rigor, per evitar les conseqüències no
desitjades d’animar indiscriminadament a tothom a
emprendre.
Incorporar l’educació emprenedora al sistema educatiu de
manera transversal, incidint en els valors i les competències
a l’educació obligatòria i aprofundint en els coneixements,
la comercialització i la gestió en la secundària
postobligatòria. Un element que cal millorar és la formació
inicial i contínua del professorat en aquest àmbit. En aquest
sentit, el CTESC ressalta que tant en la planificació com en
la implementació de l’educació emprenedora la
col·laboració del sistema educatiu amb les empreses és
cabdal, així com la participació i el suport al professorat per
part de professionals externs.
Fomentar la cultura i l’educació emprenedora també en
l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació.

Pel que fa al segon eix, i amb la finalitat de fer més fàcil
emprendre, el CTESC recomana, entre d’altres:




Apostar per una relació amb l’Administració basada en la
confiança i la lleialtat. En aquest sentit recomana que la
normativa s’adapti al teixit empresarial a la vegada que el
marc legal es faci més accessible i comprensible. Així
mateix, destaca la necessitat de simplificar la normativa
sectorial i apostar pel règim de declaració responsable i
comunicació prèvia. El CTESC incideix expressament en la
necessària harmonització i agilització de tràmits en l’àmbit
local.
Per tal de fer menys costós emprendre, el CTESC proposa
diferents mesures fiscals aplicables a l’inici d’activitat (com
ara una exempció d’impostos el primer any), mesures

laborals (cotitzar a la Seguretat Social en funció dels guanys
reals) i de protecció social (per tal de facilitar que
treballadors per compte d’altri emprenguin).
Amb la finalitat de facilitar l’obtenció de recursos es proposa
crear un sistema català de microcrèdits, establir una fiscalitat
més atractiva per als sistemes alternatius de finançament,
permetre compatibilitzar la prestació d’atur amb el treball per
compte propi i poder disposar del 100% de la capitalització
d’atur, entre d’altres mesures.
El CTESC considera que és necessari un bon
acompanyament a l’emprenedor. Per la qual cosa recomana
desenvolupar i difondre una cartera de serveis, adaptar les
mesures de suport als diversos perfils de persones que
emprenen, ordenar i coordinar els agents per prestar un
servei pròxim i especialitzat, així com crear una veritable
finestreta única i un únic expedient per iniciativa. S’emfasitza
la necessitat de fomentar les incubadores i d’incentivar la
col·laboració entre les empreses ja consolidades i les de nova
creació.

El tercer eix al que l’Informe intenta donar resposta és la
necessitat de fer viables els projectes emprenedors. Amb aquesta
finalitat, el CTESC proposa:




Millorar la cooperació entre empreses i la creació de
sinèrgies entre empreses ja creades;
Potenciar les acceleradores i sobretot, potenciar
l’assessorament i l’acompanyament als emprenedors.
Centrar els recursos i serveis a la fase de manteniment i
consolidació.

Per últim, el quart eix en què es poden estructurar les
recomanacions plantejades tracta tant el fracàs com la necessitat
de facilitar el retorn a l’ocupació:




Així, el CTESC recomana que davant del fracàs cal posar en
valor l’aprenentatge adquirit per combatre la percepció social
negativa que hi associa la nostra cultura. En aquest sentit es
recomana millorar el procediment d’insolvència per facilitar
segones oportunitats, la separació del patrimoni personal del
professional, garantir el compliment de la Llei 15/2010 de
mesures de lluita contra la morositat i regular la
compensació dels deutes de les empreses amb
l’Administració autonòmica.
D’entre les principals mesures per facilitar el retorn, el CTESC
recomana elaborar programes de reinserció professional
(com ara el Reinicia’t), així com iniciatives de segona
oportunitat i de reorientació professional. Cal també
potenciar i desenvolupar polítiques i instruments per facilitar
la transmissió d’empreses, com a tipus d’emprenedoria que
garanteix la continuació d’una activitat econòmica ja existent
i cal, sobretot, eliminar traves burocràtiques per facilitar la
possibilitat de reemprendre.

Per a més informació:

http://www.ctescat.cat/noticies/37955571.html

