
La dimensió de 
l'economia de plataforma a Catalunya 
 
Enquesta sobre treball mitjançant plataformes digitals 



Fitxa tècnica 

- 13 preguntes afegides a l’enquesta Òmnibus de GESOP 
 
-1.600 entrevistes telefòniques a persones majors de 16 anys amb una 
residència a Catalunya d’almenys un any. Selecció aleatòria de les 
llars, quotes creuades per sexe i edat.  
 

-Marge d’error pel conjunt de la mostra de +/- 2,5%. Per a un nivell de 
confiança del 95,5%. 
 

-Treball de camp: entre el 24 d’abril i el 3 de maig de 2018. 
 

Elaboració enquesta: Joan Botella (UAB), Dani Garrell, Joan Herrera, 
Antonio Martin IET-UAB), Llorenç Serrano.  



Dimensió del TdP a Catalunya 

- Un 19% de la població catalana ha obtingut ingressos a través 
d’internet. Més d’un milió de persones. Majoritàriament, homes, 
autònoms i amb titulació universitària.  
 

-El 4,64% de les persones entrevistades manifesta treballar o haver 
treballat per alguna plataforma, el que suposa unes 280.000 persones. 
Aquest percentatge és menor que la de l’estudi de FEPS (14%) i la 
vegada amb major nivell de dependència i vulnerabilitat.  
 

- El perfil de crowd-worker és el mateix que del grup anterior.  
 
- Hi ha diferències significatives entre els resultats d’homes i dones.  



Qui són els crowd-workers? 
Gènere 



Qui són els crowd-workers? 
Edat 



Qui són els crowd-workers? 
Ocupació 

Diferents 
ocupacions del 
TdP, percentatge 
sobre el total  



Qui són els crowd-workers? 
Estudis 



Freqüència en el TdP 

Dintre el TdP, freqüència 
en què es treballa per a 
plataformes. 
En percentatges 



Els ingressos per TdP 

Percentatge que obté 
més del 50% dels seus 
ingressos en TdP 



Quina part dels ingressos és el 
TdP? 

Percentatge que obté més del 50% 
dels seus ingressos en TdP 

 

56,3% 

43,8% 

86,7% 

13,3% 

menys del 50% més del 50% 
Compte propi Compte aliè 



On treballen els crowd-workers 

Lloc on es fa el 
TdP, per gènere 



Sensacions, satisfacció en TdP 

Sensació protecció, segons TdP o no Sensació protecció si TdP per gènere 



Elaboració de l’informe: 

Amb la col·laboració de: 

Amb el suport de: 
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