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Indicadors de conjuntura econòmica
ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I DE
PRODUCCIÓ INDUSTRIAL
CATALUNYA 2018-2019

Índex de preus de consum

Variació
mensual (%)

Variació
interanual (%)

0,3

1,1

0,3

1,6

-

0,42

1

1

Índex de preus industrials

Índex de producció industrial
Font: Idescat.
1) Darrera dada: febrer 2019.

2) Variació interanual de l'índex del mes de gener (2018-2019) corregit d'efectes de
calendari.

INDEX DE CONFIANÇA EMPRESARIAL HARMONITZAT
CATALUNYA 2018-2019

137,4

137,7

137,4

T1/2018

T4/2018

T1/2019

Unitats: marxa del negoci. Saldo de respostes (positives/negatives).

Els preus de consum han pujat el 0,3% aquest darrer mes de febrer, fet que
situa la variació interanual en l'1,1%. Els preus industrials han augmentat en la
mateixa intensitat del 0,3%, situant la variació interanual en l'1,6%. La
producció industrial del gener del 2019 ha estat el 0,4% més alta que la del
mateix període de l'any anterior. Tot i això, l'índex de confiança empresarial
harmonitzat del primer trimestre s'ha mantingut en un nivell similar que ara fa
un any.

Indicadors de mercat de treball
AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ
CATALUNYA Febrer 2019

2.652.053

Var. Interanual (%)
1

Atur registrat

Homes
Dones
1

Ctes. indefinits

Homes
Dones
Ctes. temporals1
Homes
Dones
Afiliació. Total Sistema

2

396.642
171.827
224.815
35.737
19.384
16.353
206.799
107.314
99.485
3.381.829

-5,2
-6,8
-3,8
-3,5
-4,2
-2,7
1,3
1,6
1,1
2,8

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.

CATALUNYA 2018-2019

2.745.334

Febrer 2018

546.868 547.573

Règim general

Febrer 2019

Règim autònoms

Al mes de febrer1 l'afiliació a la Seguretat Social ha augmentat un 2,8%
respecte al mes de febrer de l'any anterior. En el mateix període els treballadors
afiliats al règim general2 han tingut un increment del 3,5% i els treballadors
afiliats al règim especial d'autònoms3 han tingut un increment 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-.

Polítiques de suport a les famílies
LA DESPESA EN PROTECCIÓ SOCIAL DE LA FUNCIÓ FAMÍLIA/FILLS
COMPARACIÓ INTERNACIONAL, 2011-2014

El sistema estadístic europeu SEEPROS permet descriure la despesa social
pública. En ell, el concepte protecció social inclou les intervencions
d'organismes públics o privats destinades a alleugerir les càrregues que
suposen determinats riscos o necessitats per a les persones o les llars. El
sistema estableix, per conveni, una relació de funcions (o riscos i necessitats)
a cobrir per la protecció social: malaltia/assistència sanitària, invalidesa,
vellesa, supervivència, família/fills, atur, habitatge o exclusió social.
En concret, la funció família/fills recull específicament les despeses
adreçades directament per assistència en efectiu o en espècies relacionada
amb l'embaràs, el naixement, l'adopció, l'atenció d'infants i altres familiars.
Val a dir que alguna de les despeses agregades en les altres funcions o grups
també podrien beneficiar les famílies.
Les despeses en prestacions de la funció famílies/fills a Catalunya
constitueixen el 2014, darrera dada disponible, el 0,8% del PIB. Es tracta
d'una dada força discreta si es compara amb la funció vellesa que concentra
el 8,6% del PIB.
La taula evidencia la distància entre la proporció del PIB de les despeses en
prestacions de la funció famílies/fills a Catalunya i la que resulta en molts
països europeus o en el conjunt de la UE.

Despeses en prestacions de la funció família/fills com a percentatge del PIB

Catalunya
Espanya
Suècia
Regne Unit
Alemanya
França
Itàlia
Portugal
Hongria
Romania
UE-28
Euro àrea
Unitats: percentatges.
Font: Idescat.

2011

2012

2013

2014

0,9
1,4
2,9
3,2
3,1
2,5
1,2
1,2
2,7
1,7
2,3
2,2

0,9
1,3
3,0
3,1
3,1
2,5
1,2
1,2
2,6
1,3
2,3
2,2

0,9
1,4
3,1
3,0
3,1
2,5
1,2
1,2
2,5
1,2
2,3
2,2

0,8
1,3
3,1
2,8
3,1
2,5
1,6
1,2
2,3
1,2
2,4
2,3

POLÍTIQUES DE SUPORT A LES FAMÍLIES: RECOMANACIONS
El passat dia 17 de desembre, el Ple del Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya va aprovar l’informe Polítiques
de suport a les famílies. A continuació es resumeixen algunes
de les 86 recomanacions del CTESC:
Pel que fa a les famílies a Catalunya:
Definir el concepte de família i incorporar en ell les llars
unipersonals per causa sobrevinguda o involuntària, fent atenció
al canvi en les estructures familiars. Adaptar la normativa vigent i
les polítiques a aquesta nova definició.
Aprofundir en coneixement estadístic de la realitat demogràfica i
familiar de forma àmplia. Potenciar l’Observatori Català de les
Famílies.
Establir una cartera de serveis al llarg de tot el cicle de vida familiar
i millorar les mesures per evitar que la composició familiar impacti
en el risc de pobresa.
Fer accions de difusió i actuacions de caire pedagògic per a
l’acceptació social dels diversos models familiars i de la
corresponsabilitat.

En relació amb les polítiques de suport a les famílies:
Les polítiques han de posar la família en el centre de les decisions
i fer més inversió econòmica, dins del marc pressupostari.
Impulsar una nova Llei de suport a les famílies i accelerar
l’aprovació del Pla integral.
L’Administració ha de garantir la coordinació interdepartamental,
la dels agents públics i privats implicats en la prestació de serveis
i preveure una avaluació periòdica de les necessitats de les
famílies i de les polítiques aplicades.

Garantir l’educació de tots els infants de 0 a 3 anys (gratuïta de
forma gradual i en escoles bressol de qualitat), el dret dels infants
a viure en família i l’accés a l’educació en el lleure.
Posar en marxa els serveis d’atenció socioeducativa i regular
l’estructuració dels serveis d’atenció al domicili. Apostar pels
Serveis d’Orientació a les Famílies.
b) Mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral
Canviar la terminologia dels permisos per incloure tots els models
familiars. Valorar l’ampliació de la intransferibilitat i la
remuneració.
Valorar un permís parental, remunerat totalment o parcialment,
que pugui ser gaudit, de manera total o parcial, fins als 12 anys del
menor.
Fomentar les mesures de l’Acord d’impuls laboral de la reforma
horària i proporcionar ajuts a les empreses per poder desenvolupar
mesures de gestió del temps de treball.
c) Ajuts econòmics i transferències monetàries
Desplegar amb més agilitat i eficàcia la Renda Garantida de
Ciutadania.
Incorporar una assignació periòdica i universal, de manera
progressiva per fill/a a càrrec fins arribar als 16 anys, considerant
variables com la renda familiar, el nombre de fills/es, tipologia de
la llar, entre d’altres.
Donar suport a les famílies nombroses en funció de la seva situació
socioeconòmica. En tot cas, equiparar-les a monoparentals.
Prioritzar les prestacions econòmiques directes per sobre de les
polítiques de desgravacions i exempcions tributàries.

Desenvolupar punts presencials físics distribuïts al territori i apostar
per la finestreta única que faciliti la concentració de la informació,
la documentació i la gestió de les prestacions i dels serveis.

Adoptar les modificacions legislatives perquè la Seguretat Social
reconegui les reduccions de jornada per cura de menor o
dependent a càrrec i perquè durant el període de situació
d’excedència, aquesta sigui reconeguda com a cotització efectiva.

Disposar d’un Pla de formació per a les/els professionals i accions
formatives específiques per a cuidadors/res no professionals.

Corregir el biaix de l’IRPF que beneficia un únic model de família.

Quant als instruments de les polítiques de suport a les famílies:

3. Relacionats amb situacions de dependència, sovint en
processos d’envelliment de les famílies

1. Relacionats amb el procés de formació de les famílies
Impulsar les mesures del Pla d’actuació de polítiques de joventut
2017-2020 des d’una visió integral.
Ampliar l’oferta d’habitatge social i d’habitatge adaptat.

2. Relacionats amb el procés de consolidació i/o d’expansió
dels famílies
a) Serveis d’atenció i cura a la infància i de suport familiar
Elaborar un nou Pla integral d’atenció i protecció a la infància i
l’adolescència i un Pla integral de menors no acompanyats i
alhora fomentar les mesures preventives i pal·liatives.

Obrir un debat a la societat per acordar col·lectivament com es
distribueixen les tasques d’atenció i cura.
Impulsar l’elaboració de la nova Llei de la promoció de l’autonomia
personal i d’atenció de les persones en situació de dependència.
Crear un servei que garanteixi la cobertura d’una manera àgil dels
períodes en què la persona cuidadora habitual no pot ser-hi.
Agilitar els tràmits de les peticions de reconeixement del grau de
dependència i del cobrament de la prestació i del servei requerit.

Per a més informació podeu consultar el nostre web.
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