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1) Darrera dada: novembre 2019.

2) Darrera dada: octubre 2019.

Indicadors de mercat de treball
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Var. Interanual (%)

Atur registrat1 390.182 -1,1

Homes 168.753 -0,7

Dones 221.429 -1,3

Ctes. indefinits
1 35.408 -9,9

Homes 18.792 -11,0

Dones 16.616 -8,6

Ctes. temporals1 227.087 -6,1

Homes 116.899 -4,8

Dones 110.188 -7,4

Afiliació. Total Sistema2 3.465.887 2,6

Situació del treball autònom a Catalunya

CATALUNYA 2018

Unitats: percentatges.

INDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL HARMONITZAT

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

0,1

Variació 

interanual (%)

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I DE

PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Índex de preus de consum1 0,5

Índex de producció industrial

Variació 

mensual (%)

0,2

-1,1
3

Índex de preus industrials2 -1,0

Unitats: Saldo de respostes (positives/negatives).

Els preus de consum han augmentat el 0,1% aquest mes de novembre i el 0,5%

en termes interanuals. La producció industrial acumulada fins al mes d'octubre

ha disminuït l'1,1% respecte l'any anterior. Finalment, l'índex de confiança

empresarial harmonitzat del quart trimestre mostra una situació lleugerament

pitjor que la del mes passat i que la d'ara fa un any.

Els TRADE i el seu pes en el conjunt de cotitzants al RETA

-

3) Variació interanual de la mitjana de l'índex dels deu primers mesos de l'any  (2018-

2019) corregit d'efectes de calendari.

1) Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies.

2) Font: Seguretat Social. Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

Al mes de novembre1 l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 2,6%

respecte al mes de novembre de l'any anterior. En el mateix període els

treballadors afiliats al règim general2 han tingut un increment del 3,3% i els

treballadors afiliats al règim especial d'autònoms3 han tingut un increment molt

lleuger, del 0,06%. 
(1) Afiliats en alta el darrer dia de mes. (2) Exclosos del règim general el Sistema Especial Agrari i

el Sistema Especial de Treballadors de la Llar. (3) Inclòs el Sistema Especial per a Treballadors per

Compte Propi Agraris -SETA-.

Percentatge de TRADE en el conjunt de cotitzants al RETA

A finals de l'any 2018, el nombre total de persones que s'autodeclaren a

Catalunya com a treballadors autònoms econòmicament dependents (TRADE)

és de 1.897, el 20% del total a Espanya. Les dones suposen el 26,3%, front el

32,1% al conjunt d'Espanya. Tot i això, les dones són el col·lectiu que més ha

augmentat dins dels TRADE durant aquests darrers anys. Aquesta evolució s'ha

tornat a reproduir enguany, amb un creixement del 3,5% de les dones, que s'ha

contraposat a una davallada del 4,9% dels homes. 

El pes que suposen els TRADE sobre el conjunt d'afiliats al RETA a Catalunya és 

només del 0,3%. Tot i que fins fa uns quatre anys el nombre de TRADES havia

anat augmentant, en els darrers exercicis han disminuït. En cap comarca a

Catalunya el percentatge d'aquesta tipologia d'autònoms no arriba al 0,5% del

total d'afiliats al RETA. Les comarques on el seu pes és més alt són les del

Bages, el Vallès Oriental i el Pla de l'Estany. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d'Idescat. 

Dades a 31 de desembre de 2018.
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Règim general
Règim autònoms

2.737.639

550.035

2.826.960

550.351
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 Novembre 2019

Desembre 2019
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SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA 
     
 
 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) 

va aprovar, el passat 18 de desembre, l’informe “Situació del 

treball autònom a Catalunya”, en compliment de l’article 

2.1.e) de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del Consell de Treball, 

Econòmic i Social de Catalunya. 

 

S’exposen a continuació les principals consideracions i 

recomanacions de l’informe, excepte les relatives al finançament 

i la Seguretat Social, que seran objecte d’una anàlisi en un proper 

monogràfic.  

 

Aquestes consideracions i recomanacions són fruit del consens 

assolit després de l’anàlisi de diversos aspectes del treball 

autònom. El CTESC sol·licita al Govern que sigui receptiu a 

aquestes recomanacions i l’emplaça a negociar amb altres 

administracions aquells aspectes en què no sigui competent. 

 

Pel que fa a l’accés i disponibilitat de dades, el CTESC recomana 

la inclusió d’una enquesta específica per al treball autònom al 

proper Pla estadístic de Catalunya. Així mateix, considera que 

disposar d’informació sobre la continuïtat i l’evolució a mitjà 

termini de l’activitat per compte propi contribuiria a una anàlisi 

més completa. En la mateixa línia, constata la necessitat de  poder 

determinar adequadament: el col·lectiu d’autònoms amb 

característiques assimilables als TRADE; el dels no inclosos en la 

categoria dels pròpiament dits, en especial els cooperativistes i 

membres de societats col·lectives.  

 

El CTESC considera necessari disposar de les dades relatives al 

total de persones que han estat declarades treballadors per 

compte d’altri a partir de les actuacions de la Inspecció de Treball 

en relació amb els falsos autònoms. 

 

En l’àmbit de la millora i simplificació dels processos de tramitació 

administrativa adreçats a les empreses, el CTESC valora 

positivament l’existència de la Finestreta Única Empresarial i 

considera que el fet que Barcelona no hi estigui integrada és un 

fre a la seva implementació plena. 

 

El CTESC considera que el fet que els tràmits vinculats a les 

cooperatives no estiguin integrats dins la FUE és un fre que no 

permet la normalització telemàtica dels processos vinculats amb 

les cooperatives ni la creació àgil d’aquesta forma jurídica. 

 

En matèria de formació i competitivitat, atès que el Reial decret 

llei 28/2018 obliga els autònoms a cotitzar per formació 

professional, el CTESC recomana que es revisi l’oferta formativa 

dirigida a aquest col·lectiu i que es concretin les seves necessitats. 

 

D’altra banda, el CTESC recomana analitzar amb més detall les 

mesures d’educació emprenedora o la promoció del treball 

autònom dins del sistema educatiu, atès que ha constatat que 

l’alumnat que cursa l’assignatura optativa a tercer d’ESO sobre 

emprenedoria fluctua d’un curs a l’altre, sense tenir en principi 

relació amb el nombre de centres que l’ofereixen.  

 

Així mateix, si bé el CTESC valora molt positivament el programa 

Consolida’t, considera imprescindible dur a terme una reflexió 

profunda encaminada a introduir-hi millores per tal de reforçar la 

competitivitat. També constata que segueixen sent recomanables 

més accions de divulgació d’aquest entre el col·lectiu d’autònoms 

per tal de fomentar la seva inscripció. 

 

El CTESC sol·licita a la Generalitat que posi en marxa una línia 

d’ajuts per finançar l’acompanyament i assessorament als 

autònoms per part d’experts especialistes en diferents matèries 

(activitat/negoci, digitalització, internacionalització, ...).  

 

El CTESC recomana establir un sistema d’ajuts o subvencions que 

financin, totalment o parcialment, l’elaboració de plans estratègics, 

sobre el sistema productiu o el serveis, orientats a facilitar, també, 

la conciliació del treball autònom. 

 

El CTESC insta la Generalitat a reclamar l’1% dels ingressos 

provinents de les cotitzacions per cessament d’activitat que, fins 

l’entrada en vigor del Reial decret llei 28/2019, s’havien de destinar 

a finançar les mesures formació, orientació professional i promoció 

de l’activitat emprenedora dels treballadors i treballadores 

autònoms beneficiaris de la prestació per cessament d’activitat. 

 

En matèria de participació i diàleg social, el CTESC encoratja a 

posar en marxa sense més dilacions el Consell Català del Treball 

Autònom.  

 

El CTESC considera que cal adequar la normativa a la realitat del 

mercat de treball. Així, insta la represa dels esforços iniciats per 

precisar la definició legal dels elements determinants de l’existència 

de treball autònom, tenint en compte, especialment, els canvis en 

l’organització del treball produïts per les noves tecnologies. Així 

mateix, recomana actualitzar 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. 

 

El CTESC considera necessari, en línia amb les recomanacions de 

l’OIT, dotar la Inspecció de Treball de més mitjans humans (i 

també materials) per dur a terme les funcions inspectores que li son 

pròpies en relació amb el treball autònom. En aquesta línia, 

recomana també que en el Pla Anual de la Inspecció de Treball 

s’incorpori un punt específic sobre el Treball Autònom, i que es 

desenvolupi en tot l’àmbit de les comarques de Catalunya.  

 

Finalment, el CTESC recomana fer accions de sensibilització en 

matèria de prevenció de riscos laborals als treballadors autònoms 

pròpiament dits sense treballadors a càrrec i que no presten serveis 

a les instal·lacions d’un tercer així com potenciar les bones 

pràctiques, prenent consciència de la responsabilitat social 

empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació podeu consultar el nostre web. 
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