
Indicadors de conjuntura econòmica

CATALUNYA 2017-2018

CATALUNYA 2017-2018

Font: Idescat.

Indicadors de mercat de treball

CATALUNYA Desembre 2018 CATALUNYA 2017-2018

Var. Interanual (%)

Atur registrat1 392.907 -6,0

Homes 171.150 -7,6

Dones 221.757 -4,7

Ctes. indefinits1 28.701 9,1

Homes 15.831 12,7

Dones 12.870 5,0

Ctes. temporals1 196.490 1,7

Homes 98.043 -0,6

Dones 98.447 4,2

Afiliació. Total Sistema2 3.370.512 3,1

La situació del treball autònom a Catalunya

Evolució de les persones cotitzants per CATA. Catalunya, 2011-2017 Evolució de les sol·licituds i concessions CATA. Catalunya, 2013-2017 

Unitats: nombres absoluts.

Font: elaboració pròpia a partir de l'Informe anual d'afiliació AMAT i la DGOSS.

Unitats: nombres absoluts. 

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

El nombre de sol·licituds de la prestació CATA disminueix any rere any entre

2013 i 2017. Pel que fa a les prestacions concedides, són poques en relació

amb les sol·licituds, si bé aquesta ràtio ha anat creixent i l'any 2017 s'han

concedit el 44,2% de les prestacions sol·licitades (l'any 2013, aquest

percentatge va ser del 28,7%). En tots els anys de la sèrie, la majoria de les

denegacions es deuen a no acreditar correctament el cessament d'activitat.

La protecció per cessament d'activitat del treball autònom (en endavant,

CATA) entra en vigor el 6.11.2010 i la seva cobertura és voluntària. Al gràfic

s'observa que el nombre de persones que han optat per la cobertura del

CATA augmenta anualment des de l'any 2011 fins al 2013, any a partir del

qual aquest nombre comença a disminuir (amb un augment puntual l'any

2015). Destaca la caiguda de cotitzants de l'any 2016, coincidint amb el

canvi normatiu que separa la protecció del CATA de la de les contingències

professionals. 

Nota: No hi ha dades específiques de CATA l'any 2011. La dada correspon a la mitjana de

treballadors/es autònoms cotitzants per contingències professionals.

CLIMA EXPORTADOR

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

-0,3

Variació 

interanual (%)

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I DE

PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Índex de preus de consum1 1,4

Índex de producció industrial

Variació 

mensual (%)

-0,9

1,42

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

Índex de preus industrials1 1,8

Unitats: Saldo de respostes (positives/negatives).

Els preus de consum han baixat el 0,3% aquest darrer mes de desembre, fet

que situa la variació interanual en l'1,4%. Els preus industrials han disminuït el

0,9% aquest mateix mes, situant-se la variació interanual en l'1,8%. La

producció industrial dels onze primers mesos de l'any 2018 ha estat l'1,4% més

alta que la del mateix període de l'any anterior. Finalment, el clima exportador

del tercer trimestre s'ha mostrat negatiu, més baix que el del trimestre anterior i

que el d'un any enrere. 

EVOLUCIÓ DE LA PRESTACIÓ PER CESSAMENT D'ACTIVITAT DEL TREBALL AUTÒNOM (CATA)

2) Variació interanual de la mitjana de l'índex dels onze primers mesos de l'any  (2017-

2018) 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.

Al mes de desembre1 l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 3,1%

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

treballadors afiliats al règim general2 han tingut un increment del 3,6% i els

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

l'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-.

1) Darrera dada: desembre 2018.
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LA SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA 
     
 
 
 
 

El passat 26 de novembre de 2018, el Consell de Treball, 
Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) va aprovar l’informe 
La 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. 

En aquest monogràfic s’exposen les principals consideracions i 
recomanacions de l’Informe, que són fruit del consens assolit 
després de l’anàlisi de diversos aspectes del treball autònom. El 
CTESC dirigeix aquestes consideracions i recomanacions al 
Govern de la Generalitat de Catalunya i recomana que, 
directament o indirectament a través de la negociació amb altres 
administracions, les tingui en compte a l’hora d’elaborar 
polítiques relacionades amb el treball autònom. 

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 però 
considera que cal fer un esforç per incloure tots els ens locals, 
sobretot Barcelona. 

Entre les consideracions i recomanacions en matèria de 
finançament, el CTESC considera que cal garantir l’accés als ajuts 
i als microcrèdits, tant per a l’inici com per al manteniment de 
l’activitat econòmica. En la mateixa línia, considera que cal 
millorar les línies de finançament, tant per inversió com per 
circulant, ja sigui a través de programes públics o bé a través 
d’entitats privades, tant per a les etapes inicials com per les de 
consolidació.  

El CTESC fa referència a propostes d’ajuts concrets dirigits a 
persones amb rendiments per sota del SMI anual; a majors de 45 
anys, amb especial atenció a les persones amb dificultat d’inserció 
laboral; i per a la contractació de joves dins del Programa de 
Garantia Juvenil. 

També en l’àmbit del finançament, el CTESC considera que cal 
millorar l’accés a la informació sobre les diverses possibilitats de 
finançament. Així mateix, considera que cal garantir la possibilitat 
de compensar els deutes que tenen entre si les administracions 
públiques amb els autònoms; cal facilitar que els treballadors 
autònoms es puguin acollir a la llei de segona oportunitat (tant 
pel que fa als deutes privats com als públics); cal garantir que 
puguin acollir-se a una negociació extrajudicial amb arbitratge 
com a alternativa al concurs de creditors i; finalment, cal que es 
compleixin les mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials atès que els autònoms i les pimes 
normalment operen amb gran dependència del curt termini i la 
morositat els pot afectar de forma especial.  

En matèria de Seguretat Social, el CTESC considera que caldria 
sensibilitzar els autònoms sobre la importància d’incrementar 
gradualment la seva base de cotització i així veure augmentat el 
seu nivell de protecció social. 

Ateses les dades de prestacions per cessament d’activitat 
atorgades, el CTESC considera que cal reformular la Llei que 
regula aquesta prestació. 

El CTESC considera que capitalitzar la prestació d’atur mitjançant 
l’abonament de les quotes no hauria de ser compatible amb la 
tarifa plana. També recomana estudiar els motius que expliquen la 
disminució de la  capitalització enfront de l’augment de la 
compatibilització entre el treball per compte propi i la percepció de 
la prestació d’atur contributiva.  

Així mateix, recomana reformular la tarifa plana i vincular-la a 
projectes lligats a un pla de viabilitat. 

En matèria de formació i competitivitat, el CTESC considera que 
cal repensar el suport que necessiten els autònoms i noves 
empreses per consolidar els seus negocis, especialment en relació 
amb la formació. D’altra banda, insta la Generalitat a reclamar 
l’1% dels ingressos provinents de les cotitzacions per cessament 
d’activitat que s’ha de destinar a finançar les mesures de formació, 
orientació professional i promoció de l’activitat emprenedora dels 
treballadors i treballadores autònoms beneficiaris de la prestació 
per cessament d’activitat. 

Pel que fa a l’accés i disponibilitat de dades, el CTESC recomana 
el disseny d’una enquesta específica per al treball autònom. 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 de les mesures de foment del treball 
autònom. En la mateixa línia, constata la necessitat de  poder 
determinar adequadament el col·lectiu d’autònoms amb 
característiques assimilables als TRADE.  

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 matèria de participació i diàleg social, el CTESC encoratja a 
posar en marxa sense més dilacions el Consell Català del Treball 
Autònom i recomana que se li atribueixi la competència de fer el 
seguiment dels ajuts i programes de suport al treball autònom 
impulsats pel món local.  

D’altra banda, el CTESC considera que cal adequar la normativa a 
la realitat del mercat de treball i, entre d’altres, 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; fomentar la transparència de 
la Inspecció de Treball respecte dels casos rebuts i sancionats o 
resolts en matèria de treball autònom; 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; i potenciar les bones 
pràctiques, prenent consciència de la seva responsabilitat social 
empresarial.  
 
 
 
 
Per a més informació podeu consultar el nostre web. 
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