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Indicadors de conjuntura econòmica
ÍNDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL HARMONITZAT (ICEH)

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

CATALUNYA 2019-2020
137,4

CATALUNYA 2018-2020

Índex de preus de consum
Índex de preus industrials

Variació
mensual (%)

Variació
interanual (%)

-1,0

1,2

1

T1/2019

1

0,9

1,1

-

2

134,3

134,6

T4/2019

T1/2020

Unitats: Saldo de respostes (positives / negatives).
Font: Idescat.

Índex de producció industrial

-1,3

Font: Idescat.
1) Darrera dada: gener 2020.
2) Variació interanual de la mitjana anual de l'índex (2018-2019). corregit d'efectes de
calendari (dades provisionals per als darrers tres mesos).

Indicadors de mercat de treball

Aquest darrer mes de gener, els preus de consum han baixat l'1%, tot i que la
variació interanual s'ha situat en l'1,2%. Els preus industrials, en canvi, han
augmentat el 0,9%, deixant la taxa de creixement interanual en l'1,1%. La
producció industrial del conjunt del 2019 ha estat l'1,3% més baixa que la del
mateix període de l'any anterior. L'índex de confiança empresarial harmonitzat
del primer trimestre d'enguany, tot i millorar lleugerament respecte del darrer
trimestre, es troba encara per sota del d'ara fa un any. Aquest índex sintetitza
l'opinió dels empresaris sobre la situació actual i futura de l'activitat del seu
negoci amb l'objectiu d'anticipar l'evolució de l'economia.
AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ
CATALUNYA Gener 2020

2.718.079

Var. Interanual (%)

Atur registrat1
Homes
Dones
Ctes. indefinits

1

Homes
Dones
Ctes. temporals

1

Homes
Dones
Afiliació. Total Sistema2

393.682
172.178
221.504
38.254
20.856
17.398
215.043
110.361
104.682
3.402.048

-1,2
-0,6
-1,7
-1,1
-2,8
0,9
-10,4
-11,5
-9,1
1,4

1) Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

CATALUNYA 2019-2020

2.771.035

546.335

Gener 2019

545.738

Gener 2020

Règim general
Règim autònoms
1

Al mes de gener l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 1,4% respecte
al mes de gener de l'any anterior. En el mateix període els treballadors afiliats al
règim general2 han tingut un increment de l'1,9% i els treballadors afiliats al
règim especial d'autònoms3 han tingut un decrement del 0'1%.
(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-.

Informe sobre el treball autònom col·lectiu: recomanacions
QUÈ ÉS EL TREBALL AUTÒNOM COL·LECTIU?
Fins l’any 2007, amb l'aprovació de la Llei de l'Estatut del Treball Autònom,
no comptem amb una definició legal del treball autònom.

Notes definitòries del treball autònom col·lectiu
Pluralitat de
persones físiques

Fins aquell moment, es definia el treball autònom per contraposició amb el
treball per compte d’altri, així com a partir de la normativa de Seguretat
Social.
D'altra banda, cal tenir en compte que el treball autònom es concreta de
manera individual o col·lectiva.

Forma
d'autoocupació

Organització en
comú (forma
societària)

La doctrina laboralista ha establert diferents definicions del treball autònom
col·lectiu o treball associat.
D'aquestes es poden extreure unes notes comunes: treball dut a terme per
persones físiques; amb caràcter habitual; amb ànim de lucre; activitat
organitzada en comú, sota la forma jurídica d’una entitat; i concebut com
una forma d’autoocupació, en donar-se la mateixa persona la doble condició
d’empresari o soci i la de treballador.

Ànim de lucre

Habitualitat

EL TREBALL AUTÒNOM COL·LECTIU: RECOMANACIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
ha elaborat l’informe “El treball autònom col·lectiu”. A
continuació es resumeixen algunes de les 22 recomanacions
que fa el CTESC:
Pel que fa al concepte de treball autònom
Constata que un dels elements claus que s’utilitzen en l’actualitat
per determinar quan un treballador és autònom és el requisit
d’habitualitat, que si bé l’ha definit la jurisprudència, no hi ha cap
norma amb rang legal que en delimiti el concepte, tot i els
avanços que s’han donat en el si del Congrés dels Diputats per
definir-lo. El CTESC considera que caldria reprendre aquests
treballs amb la màxima celeritat possible per tal d’aprovar-ne una
definició legal d’habitualitat. Així mateix, considera que aquesta
definició hauria de tenir en compte les noves realitats del treball
autònom.

Pel que fa a l’assessorament i informació al treball autònom
col·lectiu
Cal una tasca en formació i informació de la societat per a afavorir
el treball autònom col·lectiu de la manera més òptima. Es
recomana continuar millorant la qualitat dels serveis
d’assessorament que presten les entitats que integren la Xarxa
Catalunya Emprèn. Aquest assessorament, entre altres aspectes,
ha de prestar especial atenció en l’elecció de la forma jurídica.

Pel que fa al treball autònom col·lectiu en cooperatives
Cal fomentar la formació i educació de les persones, en especial
dels joves, sobre les cooperatives, els seus valors i principis.
Cal modernitzar i digitalitzar el Registre de Cooperatives i
adequar-ne el reglament a les previsions de la Llei 12/2015, de 9
de juliol, de cooperatives.
El CTESC considera que la cooperativa de serveis és un tipus
societari que encaixa en el concepte de treball autònom col·lectiu,
si bé constata que és una forma poc estesa, per la qual cosa
caldria donar a conèixer-la. Així mateix, insta a complir el mandat
legislatiu i regular les cooperatives de foment empresarial previstes
a la Llei catalana de cooperatives. Aquestes cooperatives tenen
per objecte social prioritari el suport a la creació i al creixement
d’activitats econòmiques i socials desenvolupades pels nous
emprenedors. Estan concebudes, doncs, com una forma legal de
donar suport a l’emprenedoria i alhora resposta a les necessitats
dels treballadors autònoms que han iniciat recentment la seva
activitat o bé la duen a terme de manera esporàdica o intermitent.
Atès que són els socis treballadors els que decideixen les
condicions en què duen a terme l’activitat en comú a la
cooperativa, el CTESC recomana a l’Administració que vetlli per
què totes les cooperatives de treball associat disposin de
reglaments de règim intern actualitzats. Igualment, anima a les
entitats representatives del moviment cooperatiu de Catalunya a
vetllar pel bon ús i l’ètica del moviment posant a disposició de les
cooperatives i les seves entitats eines i recursos per determinar
millores, corregir desviacions i suplir mancances en l’ús de la
forma cooperativa, els principis cooperatius i els valors.
L’informe constata la potencialitat intrínseca de la forma
cooperativa per donar cobertura jurídica a un exercici col·lectiu
del treball en plataformes digitals. En l’actualitat hi ha poca
evidència empírica del funcionament d’allò que es coneix com el
cooperativisme de plataforma, si bé és un fenomen creixent. Per
la qual cosa, el CTESC recomana estudiar aquesta realitat i

analitzar com evoluciona, per tal de tenir-ne un coneixement més
aproximat i real i poder definir línies de suport i promoció.
Davant de l’ús instrumental de la cooperativa per evitar l’aplicació
de determinada normativa o bé per aprofitar-se de part del seu
règim jurídic, es recomana reforçar les actuacions de control del
compliment de la normativa i, en especial, dotar la Inspecció de
Treball i Seguretat Social dels recursos humans i materials
necessaris perquè pugui vetllar pel compliment de la normativa i el
respecte dels drets dels treballadors. Així mateix, es considera que
l’Administració ha de garantir el compliment, no només formal sinó
també material, dels requisits de les cooperatives en el moment de
la inscripció en el Registre de Cooperatives.
El CTESC constata que és necessària una acurada tasca de
detecció prèvia i d’anàlisi dels sectors d’activitat que es poden veure
afectats per pràctiques fraudulentes. També es considera essencial
la transferència – a altres àmbits de l’Administració i als agents
econòmics i socials-, de la informació i de les dades actualitzades
que es deriven de l’actuació de les administracions en aquesta
matèria.

Pel que fa a la radiografia del treball autònom col·lectiu
El CTESC considera que hi ha un dèficit en matèria d’informació
de caràcter registral que dificulta l’anàlisi del treball autònom
col·lectiu i per extensió, del treball autònom en el seu conjunt.
Recomana, per tant, sistematitzar i ampliar la informació d’aquesta
naturalesa. Així mateix, insta al Govern a què en el proper Pla
estadístic incorpori prospeccions estadístiques en aquest àmbit,
encara que sigui amb caràcter plurianual.

Recomanacions transversals
Establir mecanismes per garantir la transparència de les dades i
alhora enfortir i millorar la col·laboració entre les institucions
públiques, els agents socials i les entitats representatives del sector
per tal de disposar d’aquestes dades.
Atesa la reduïda dimensió mitjana de les empreses a Catalunya i la
importància del treball autònom, el CTESC considera clau establir
formes de col·laboració i cooperació entre les empreses en
funcionament. Així, es recomana fomentar la integració
cooperativa i l’establiment d’aliances i fusions per tal de guanyar
escala i impacte.
Es recomana revisar la llei fiscal aplicable a les cooperatives, atès
que ha esdevingut obsoleta per manca d’adequació a la normativa
cooperativa.
El CTESC considera que hauria d’existir una neutralitat entre una
persona física que vulgui autoocupar-se o aquella persona física
que vol autoocupar-se a través d’una societat. En l’àmbit jurídic no
és el mateix una persona física autònoma, que un autònom
societari. D’altra banda, cal homogeneïtzar el tractament fiscal dels
autònoms persones físiques i dels autònoms col·lectius. Un àmbit
on es constaten les diferències, entre d’altres, és en la dificultat
pràctica dels autònoms persones físiques per deduir-se les despeses
de manutenció i desplaçaments.
Per últim, el CTESC considera urgent la reforma del sistema de
protecció social de les persones que treballen pel seu compte (sigui
de manera individual o col·lectiva) i que aquesta reforma ha de ser
consensuada amb els agents econòmics i socials, així com les
organitzacions representatives dels treballadors autònoms.

Per a més informació podeu consultar el nostre web.
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