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INDICADORS SOCIOECONÒMICS I LABORALS
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Indicadors de conjuntura econòmica
INDICADOR DE CLIMA INDUSTRIAL

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

CATALUNYA 2015-2016
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Font: Idescat.

Al mes de desembre, els preus de consum han pujat el 0,8% intermensual, fet
que ha empès el creixement interanual fins a l'1,9%. Aquest mateix mes, els
preus industrials han pujat l'1,1% intermensual i l'1,7% interanual. La mitjana de
l'índex de producció industrial dels onze primers mesos de l'any ha augmentat el
3,9% respecte del mateix període de l'any passat. Finalment, l'indicador de clima
industrial del mes de desembre ha estat positiu i per tant ha millorat respecte del
mes anterior. Tot i això, l'indicador encara s'ha situat per sota del d'ara fa un any.

Font: Idescat.
1) Darrera dada:desembre 2016.
2) Variació interanual de la mitjana de l'índex dels onze primers mesos de l'any (20152016) corregit d'efectes de calendari.

Indicadors de mercat de treball
ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

CATALUNYA Desembre 2016

CATALUNYA 2015-2016
2.417.679

Var. interanual (%)
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Règim general
Règim autònoms

Al mes de desembre l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 3,8%
respecte al mes de desembre de l'any anterior. En el mateix període els
1
treballadors afiliats al règim general han tingut un increment del 4,5% 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

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

Llar.

La situació del treball autònom a Catalunya
EL TREBALL AUTÒNOM I LA PERCEPCIÓ DE PENSIONS
Distribució del nombre de pensions del RETA i
del Règim General per trams de quantia

CATALUNYA 2015

Més de 2400
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La divergència entre la distribució per quanties de les
pensions percebudes pels cotitzants del RETA i pels
cotitzants del Règim General (RG) és molt
significativa. El volum més destacat de pensions del
RETA se situa en la categoria d’entre 600 i 800
euros mensuals (43%). Això també succeeix entre
els perceptors del RG (26%).
De mitjana, aproximadament el 20% de les pensions
totals són d'autònoms. Del total de pensions inferiors
a 800 euros, el 30,3% són del RETA, mentre que pel
p
, aquest
q
total de p
pensions de q
quantia superior,
percentatge només és del 7,9%. Del total de
pensions de quantia superior als 1600 euros, només
el 2% són del RETA.
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Unitats: nombre de pensions.
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.
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LA SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
(CTESC) va aprovar el passat 28 de novembre l’informe La
situació del treball autònom a Catalunya 2015.
Segons l’estimació que ofereix l’Enquesta de Població Activa
(EPA), el nombre de persones que treballen per compte propi
s’hauria situat al voltant de les 530.547 l’any 2015. Aquesta
xifra, que és la mitjana anual, no difereix gaire del nombre
d’afiliats per compte propi a finals d’any (540.517 persones).
Segons les dades de l’EPA, el treball autònom estaria conformat
majoritàriament per empresaris sense treballadors al seu càrrec.
Tot i això, el conjunt d’aquells que sí que en tenen suposaria el
27,6% del total. El sector d’activitat més destacat és el comerç i
reparació de vehicles, on s’ocupen el 21,9% dels autònoms. El
59,1% del col·lectiu de treballadors autònoms són persones
d’entre 35 i 54 anys i la categoria d’edat amb menys autònoms
és la dels menors de 35 anys (15,1%). Segons el nivell educatiu
assolit, destaquen els autònoms amb educació superior, que
representen el 41,2% del total, molt lluny de la resta de
categories. Les dones són el 33,5% del col·lectiu, i les persones
amb nacionalitat estrangera el 10,3%.

registre de Treballadors Econòmicament Dependents (TRADE),
una xifra que no arriba al 0,4% del col·lectiu.
El 59,1% del total d’afiliats al RETA es classifica com a autònoms
pròpiament dits (APD). Aquesta categoria es defineix per exclusió
d’aquelles persones afiliades que ho fan en condició de membres
de societats, d’aquelles que treballen com a col·laboradors
familiars i també d’aquelles que formen part d’algun col·lectiu
especial de treballadors.
El 55% dels APD té una antiguitat en el negoci de més de cinc
anys. A més, la majoria (84,7%) cotitza per la base mínima. El
percentatge d’APD amb assalariats és el 18,8%, més baix que en
el del conjunt dels afiliats al RETA.
Gràfic 2. Taxa de creixement dels afiliats al RETA. Catalunya,
2014-2015
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Gràfic 1. Percentatge d’autònoms sobre el total d’afiliats.
Catalunya, 2015
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.

Amb dades del registre de la Seguretat Social de finals d’any, els
treballadors per compte propi suposen el 17,6% del total
d’afiliats. Aquest percentatge és més alt a les comarques
interiors i més baix a les litorals i urbanes (vegeu mapa anterior).
El 99,9% del total d’afiliats per compte propi cotitza pel Règim
Especial de Treballadors Autònoms (RETA). La resta són
bàsicament persones afiliades per compte propi al Règim
Especial de Treballadors del Mar (REM). Dins del RETA, el
nombre de persones adscrites al Sistema Especial de Treball
Agrari (SETA) suposen el 2,7% (14.480 persones).

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament de Treball, Afers socials i
Família.

Entre els APD, el percentatge de dones se situa en el 34,6%. El
77% dels APD treballen al sector serveis, mentre que l’11,9% ho
fa a la construcció, el 5,9% al sector primari i el 5,2% a la
indústria.
En general, els afiliats per compte propi al RETA han augmentat
l’1,4% l’any 2015. Tot i això, el creixement ha estat desigual
segons les comarques (vegeu el mapa anterior).
D’ençà de la recuperació, aquesta evolució positiva del nombre
d’autònoms ha situat el percentatge d’autònoms català per sobre
del de la mitjana europea. En comparació amb la resta de països,
els autònoms catalans mostren més propensió a ocupar-se al
sector serveis i al sector industrial. El percentatge d’autònoms
d’educació superior és més alt que la mitjana europea, igual que
el de persones amb estudis secundaris de segona etapa. El
col·lectiu d’autònoms amb estudis secundaris de primera etapa és
manifestament més baix que la mitjana europea.

De les persones afiliades al RETA el 10,6% són estrangeres.
D’aquestes, el 36% són de procedència comunitària, mentre que
la resta, el 64%, provenen d’altres parts del món.
Els membres de societats cooperatives registrats com a
autònoms sumen un total de 14.013 afiliats. Del conjunt
d’afiliats per compte propi només 1.914 persones s’han inscrit al

Vegeu més informació a l’Informe elaborat pel CTESC:
http://ctesc.gencat.cat/noticies/12142059.html.

