
 

    

 

 

 
Sobre la informació de les 

 Afiliacions a la Seguretat Social 
 

Tota la informació de la Seguretat Social que empram  per analitzar la situació i 
les tendències del mercat laboral són registres d’actes administratius. És a dir,  
les altes i baixes de persones treballadores o autònomes i de les empreses no 
estan “pensades” com a indicadors de mercat laboral, ans al contrari, són  
registres administratius pels quals es constitueix la relació jurídica de Seguretat 
Social. Per això tenen, a l’hora de fer anàlisis, moltes imperfeccions.  

El primer que s’ha de tenir en compte és que el nombre d’empreses realment fa 
referència al nombre de “comptes de cotització”, i que una mateixa empresa en 
pot tenir varis, d’aquest comptes de cotització. La segona qüestió important a 
tenir present és que una mateixa persona pot tenir vàries altes i baixes en el 
mateix mes (una circumstància que succeeix amb freqüència en un mercat 
laboral amb una temporalitat contractual alta). Un tercer aspecte a prendre en 
consideració fa referència al temps d’alta durant el mes de referència. En 
aquest sentit, a tall d’exemple, val a dir que a l’hora de calcular la mitjana 
d’altes a la Seguretat Social tant dóna que la persona hagi estat d’alta un dia o 
trenta.  

A la informació que la Fundació Gadeso ofereix en el seu ESPAI 
SOCIOLABORAL, hi trobareu les dades referides a les afiliacions mitjanes  
(a l’apartat on s’informa de les altes de Seguretat Social per nacionalitat), però 
també s’hi inclou informació sobre les altes de Seguretat Social a final de mes 
(al global i als apartats per sectors i per tipologia). Aquesta dada és la d’un 
registre d’un dia determinat i per això, malgrat les carències que abans s’han 
comentat, és la que permet una millor aproximació a la realitat i l’elaboració 
d’una comparativa amb major rigor. 
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