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Introducció 
 
 
L’externalització massiva del procés productiu ha donat peu a l’aparició d’un nou 
concepte: El Treballador-Multitud (Crowd Worker). S’anomena Treballador-Multitud 
perquè el procés productiu consisteix en una multitud de petites tasques 
fragmentades. És a dir, estem parlant d´un pas més en la divisió tècnica i intel·lectual 
del treball, en la descomposició de professions fins ara qualificades. En altres paraules, 
el Treballador-Multitud neix de la tendència secular del capitalisme per racionalitzar i 
controlar el treball. Aquest procés aprofita el desenvolupament tecnològic i de 
digitalització de l’economia i està provocant canvis en les ocupacions i també en les 
relacions laborals. Aquests canvis van en la direcció de la desregulació de les 
condicions laborals i la sobreexplotació dels treballadors i treballadores. 
 
El present estudi té com a objectiu conèixer les dimensions del treball mitjançant 
plataformes digitals i el treball a través d´internet a Catalunya i la situació laboral de 
les persones que treballen en diferents graus de dedicació en aquest tipus de treball.  
 
El treball mitjançant plataforms digitals i d´internet o crowd work, en la seva 
denominació més internacional, és aquell treball que realitza una persona a partir de la 
seva participació en una plataforma digital que la posa en contacte amb clients 
sol·licitants de serveis o productes. Aquesta intermitjanació entre execució de tasques 
i lliurament del producte o realització del servei es desenvolupa en línia.  
 
El treball-multitud o crowd work forma part del que es ve anomenant economia 
digital, conjunt d’activitats econòmiques basades en l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació  
 
Com a complement, per valorar la relació de les persones amb l’economia digital, 
també volem conèixer l’extensió de l’ús de les xarxes socials i internet per a obtenir 
ingressos a través de la compra, venda o lloguer d’objectes, maquinària o habitatges.  
 
L’estudi pren com a referència l’informe Work in the European Gig Economy, resultat 
de la recerca realitzada a 7 països europeus per la Foundation For European 
Progressive Studies (FEPS) al voltant del treball de plataforma i l’economia digital1.  
 
  

                                                           
1
 Huws, U., Spencer, N.H., Syrdat, D.S., Holts, K.(2017). Work in the European Gig Economy. Foundation for 

European Progressive Studies, UNI Europa & University of Hertfordshire 
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Metodologia 
 
 
Per a l’obtenció de la informació sobre el treball mitjançant plataformes digitals a 
Catalunya s’ha realitzat una enquesta que s’ha inclòs a l’Enquesta Òmnibus del Gabinet 
d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) de l’abril del 2018, amb les següents 
característiques tècniques. 
 
Fitxa tècnica 
 
Tècnica d’investigació: Entrevistes telefòniques assistides per ordinador a través del 
sistema CATI. 
 
Àmbit geogràfic. Catalunya 
 
Univers. Persones de 16 i més anys que resideixen a Catalunya, com a mínim, des de fa 
un any. 
 
Nombre d’entrevistes. 1.600 entrevistes. 
 
Distribució de la mostra. Afixació no proporcional a raó de 400 entrevistes a cadascun 
dels següents àmbits territorials: Barcelona ciutat, resta de l’Àrea Metropolitana, resta 
de la Regió Metropolitana i resta de Catalunya. Mostra estratificada per districte a la 
ciutat de Barcelona i per dimensió de municipi als altres àmbits. Selecció aleatòria de 
les llars a trucar. Quotes creuades de sexe i edat per a la selecció final de la persona a 
entrevistar. 
 
Marge d’error. El marge d’error per al conjunt de la mostra és de +/- 2,5% per a un 
nivell de confiança del 95,5% i p=q= 0,5. Per a cadascun dels quatre àmbits territorials, 
el marge d’error és de +/- 5,0%. 
 
Treball de camp. Realitzat entre el 24 d’abril i el 3 de maig de 2018. 
 
 
Alguns aclariments previs 
 
L’enquesta òmnibus de GESOP es basa en unes preguntes d’identificació de la persona 
entrevistada per fixar el seu perfil sociodemogràfic, ideològic i sociolaboral. Aquestes 
preguntes són fixes i independents del mòdul específic que contracti l’entitat 
interessada en una temàtica específica. Per tant, en el nostre anàlisi, els encreuaments 
de les respostes sobre l’economia digital i el treball mitjançant plataformes digitals 
amb les característiques de les persones entrevistades es fa amb les respostes a 
aquestes preguntes generals. En el nostre cas les preguntes generals utilitzades són les 
que demanen el sexe, l’edat, la nacionalitat i la situació laboral. 
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En el nostre mòdul específic hem incorporat preguntes sobre les condicions laborals 
d’aquelles persones que en la pregunta d’identificació diuen que treballen. Aquestes 
preguntes es fan a totes les persones entrevistades independentment de la seva 
relació amb l’economia digital. Per tant, les respostes sobre situació laboral, tipus de 
contracte, jornada laboral, sensació de protecció i nivell de satisfacció amb les 
condicions laborals, es refereixen a la seva ocupació principal, que per a la majoria no 
és l’activitat que realitzen mitjançant plataformes digitals. Aquest és també el criteri 
utilitzat a l’enquesta europea de la FEPS. 
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1. Ús d’internet per obtenir ingressos 
 
 
Un 19% de les persones enquestades ha obtingut ingressos a través d’Internet durant 
el darrer any. Segon les dades de l’Enquesta de Població Activa aquest percentatge 
sobre el total de persones de 16 i més anys significa que, a Catalunya, durant els 
darrers 4 trimestres, 1.167.065 persones en edat de treballar han utilitzat Internet per 
obtenir algun tipus d’ingrés. 
 
Els homes tenen una participació superior que les dones en aquestes activitats de 
l’economia digital. Hi ha proporcionalment més homes que han realitzat alguna 
activitat lucrativa utilitzant la xarxa que no pas dones. 
 
 

Taula 1.1. Obtenció d'ingressos a través d’Internet per sexes 

 Sí No Total 

Home 23,1% 76,9% 100,0% 

Dona 15,2% 84,8% 100,0% 

Total 19,0% 81,0% 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 
 
Gràfic 1.1. Distribució per sexes de les persones que han utilitzat Internet per obtenir ingressos 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 
 

Aquest tipus d’activitat es realitza més en les edats més joves. Entre els 16 i els 44 anys 
el percentatge se situa al voltant del 28%, mentre que aquest percentatge disminueix 
en els dos trams de més edat.  
 
 

58,9% 

41,1% Homes  

Dones 
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Gràfic 1.2. Obtenció d’ingressos a través d’Internet per edats 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 

Com a conseqüència, el tram de 30 a 44 anys és el que més pes té en el total del 
col·lectiu. El 42% de les persones en edat de treballar que utilitzen Internet per a 
obtenir ingressos té entre 30 i 44 anys. 
 
Gràfic 1.3. Distribució per edats de les persones que han utilitzat Internet per obtenir ingressos 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 

Per situació laboral, pagesos i empresaris són els que mostren uns percentatges més 
alts de persones que han obtingut algun ingrés a partir d’alguna activitat a la xarxa. De 
tota manera cal relativitzar la seva importància atès el poc nombre d’individus 
d’aquests dos grups en la població enquestada, que és de 3 persones en ambdós casos. 
De les situacions laborals amb més presència a l’enquesta destaca que la meitat de les 
persones autònomes ha obtingut ingressos per aquesta via. Segueixen a aquest 
col·lectiu el de professionals, el de càrrecs intermedis i també el d’estudiants, tots ells 
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amb més del 30% d’individus que han obtingut algun ingrés a través d’Internet. Tot i 
això cal tenir present que el 30,3% dels que utilitzen Internet per a obtenir ingressos 
són treballadors/res. 
 
Gràfic 1.4. Obtenció d’ingressos a través d’Internet per situació laboral 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 

Per estudis, els titulats universitaris són els que han utilitzat proporcionalment més 
aquests instruments per a obtenir ingressos. Les persones sense estudis són les que ho 
han fet menys. La resta presenta uns percentatges similars. 
 
Gràfic 1.5. Obtenció d’ingressos a través d’Internet per nivell d’estudis 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 

Les persones de nacionalitat estrangera utilitzen proporcionalment més Internet per a 
obtenir ingressos que les de nacionalitat espanyola. 
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Gràfic 1.6. Obtenció d’ingressos a través d’Internet per nacionalitat 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 
 

Resum  
 
Un 19% de la població en edat de treballar, més d’un milió de persones, ha utilitzat 
Internet per obtenir ingressos en el darrer any. Els homes utilitzen més que les dones 
aquest mitjà per obtenir ingressos. El grup d’edat que hi participa més és el de 30 a 44 
anys tot i que el grup més jove proporcionalment té una dedicació semblant. 
 
El col·lectiu d’autònoms/mes, els professionals, els directius i els estudiants es 
dediquen proporcionalment més a aquesta activitat que els treballadors i treballadores 
que, per altra banda, són el grup més nombrós. 
 
Els i les titulats/des universitaris/es hi participen proporcionalment més que els 
col·lectius amb titulació mitjana o baixa. La població estrangera s’hi dedica més que la 
població de nacionalitat espanyola. 
 
  

18,6% 

24,3% 
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2. Treballadors/res de plataforma 
Perfil sociodemogràfic i laboral 
 

 
De les 1.596 persones que responen a la pregunta “En el darrer any vostè ha treballat 
o ha fet feines mitjançant plataformes digitals o empreses d’internet?”, un 4,64% dels 
enquestats respon que sí. Aquest percentatge significa que del total de la població 
catalana en edat de treballar, durant els darrers dotze mesos, 282.553 han treballat 
mitjançant plataformes digitals. D’aquests, el 62,28% són homes i el 37,8% dones. Es 
tracta doncs d’un col·lectiu masculinitzat.  
 
Gràfic 2.1. Distribució del treball mitjançant plataforma per sexes 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 

El gruix de treballadors/res de plataformes té entre 30 i 44 anys. El segon grup d’edat 
més important és el de 45 a 59 anys. Els més joves estan força per sota i només dues 
persones entrevistades de 60 i més anys han fet aquesta feina.  
 
Gràfic 2.2. Distribució del treball mitjançant plataforma per edats 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 
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Per situació laboral, el pes més important el tenen els autònoms/mes i el grup de 
treballadors/res que inclou treballadors/res d’oficina, obrers/res qualificats/des i 
treballadors/res no qualificats/des. De més lluny segueixen professionals i estudiants. 
La forta presència del col·lectiu d’autònoms/es (27%) té una importància especial atès 
que només representen el 4,5% de la mostra total, mentre que el col·lectiu que 
anomenem treballador/a representa el 34,6% de la mostra. 
 
Gràfic 2.3. Distribució del treball mitjançant plataforma per situació laboral 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 

No hi ha gaire diferència entre treballadors/res per compte propi i treballadors/res per 
compte aliè pel que fa al pes en el total del col·lectiu que treballa mitjançant 
plataformes digitals. Aquesta dada és especialment rellevant si tenim en compte que 
les persones que treballen per compte propi són només el 16,6% de la mostra, la qual 
cosa indica l’alta participació en el treball mitjançant plataforma per part d’aquest 
col·lectiu. 
 

Taula 2.1. Feines mitjançant plataformes segons si es 
treballa per compte propi o per compte aliè  

 Sí No Total 

Compte propi 51,70% 14,00% 16,60% 

Compte aliè 48,30% 86,00% 83,40% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 

La majoria de persones enquestades que han treballat mitjançant plataformes digitals i 
que, a més, tenen un feina convencional, tenen un contracte laboral indefinit a jornada 
completa. Tot i així, si comparem el pes de cada situació amb el que aquesta té en el 
total de la mostra, tal com ens mostren les dues taules següents, veiem que el 
col·lectiu amb contracte temporal participa més en el treball de plataforma del que li 
correspondria pel seu pes en el total de la mostra.  
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Si aquesta mateixa comparació la fem per tipus de jornada, observem que la 
participació de qui té jornada parcial és inferior al que li correspondria pel seu pes en 
el total de la mostra. Segons aquestes dades, el fet de tenir menys jornada laboral 
formal no sembla un incentiu per treballar mitjançant plataformes digitals. 
 
 

Taula 2.2. Feines mitjançant plataformes per tipus de contracte 

 Sí No Total 

Indefinit 67,90% 72,60% 72,40% 

temporal 21,40% 18,00% 18,20% 

funcionari/a 10,70% 8,60% 8,70% 

Sense contracte 0,00% 0,70% 0,70% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 
Taula 2.3. Feines mitjançant plataformes per tipus de jornada 

 Sí No Total 

Completa 86,20% 79,30% 79,60% 

Parcial 13,80% 20,70% 20,40% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 

Més de la meitat de les persones que treballen mitjançant plataformes digitals tenen 
estudis universitaris i un 27% tenen estudis postobligatoris. Sembla clar que hi ha una 
relació entre tenir estudis superiors i treballar mitjançant plataformes digitals. 
 
Gràfic 2.4. Distribució del treball mitjançant plataforma per nivell d’estudis acabats 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 
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Resum  
 
Un 4,64% (74 persones) de les persones enquestades ha treballat mitjançant 
plataformes digitals. Això significa que més de 280.000 persones de 16 i més anys han 
fet alguna activitat de crowd work en els darrers dotze mesos. 
 
Es tracte d’un col·lectiu masculinitzat. La major part té entre 30 i 44 anys (45,9%) i un 
31% té entre 45 i 59 anys. 
 
Per situació laboral, el col·lectiu d’autònoms/es és el que té més presència, seguit del 
de treballadors/res. 
 
La majoria de aquells/que treballen mitjançant plataformes digitals i que treballen en 
una feina convencional tenen un contracte indefinit i a jornada completa. Això no 
obstant, crida l’atenció la comparativament poca participació en aquest tipus de 
treball del col·lectiu amb jornada parcial, del qual podem suposar que disposa de més 
temps per dedicar-hi. 
 
La major part del col·lectiu té estudis superiors. 
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3. Característiques de l’activitat dels crowd workers 
 
 
Gairebé un 57% de qui ha treballat mitjançant plataformes rep la feina de la 
plataforma i no del client o clienta. Són la majoria, però el seu número total (41) 
redueix els casos a tractar. Tot i així són el 2,6% del total de la mostra, la qual cosa 
significa que en el total de la població en edat de treball a Catalunya, en el període de 
referència, es tracte de 159.703 persones. Aquest grup és el que considerem “crowd 
workers dependents”, en el sentit que depenen de la plataforma que els dona la feina. 
 
A l’hora d’analitzar els resultats de les tres preguntes sobre les característiques de la 
feina mitjançant plataformes digitals, hem de tenir en compte que aquestes preguntes 
només s’han fet a aquests “crowd workers dependents” que representen, com acabem 
de dir, a gairebé 160.000 persones en edat de treballar.  
 
 
3.1 El lloc on realitzen l’activitat 
 
En les respostes sobre el lloc on es realitza l’activitat de crowd work el primer que crida 
l’atenció és que en cap cas ningú diu que treballa ni a una biblioteca, ni al carrer, ni 
conduint. El domicili particular és el lloc de treball majoritari, fins al punt que més de la 
meitat dels crowd workers treballen a casa seva.  
 
Gràfic 3.1. Crowd workers segons ell lloc on realitzen l’activitat  

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 
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En el cas de les dones el treball en el domicili particular s’acosta al 70%. En canvi, en el 
cas dels homes l’opció del propi domicili és menor i apareixen altres opcions, tot i que 
clarament minoritàries. 
 
Gràfic 3.2. El lloc on realitzen l’activitat per sexes 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 

Dels tres grups professionals amb més crowd workers, els autònoms i autònomes 
treballen més a casa que treballadors i professionals, els quals presenten més 
diversitat, sempre tenint en compte el poc volum de respostes. 
 
Gràfic 3.3. El lloc on realitzen l’activitat segons les situacions laborals més representades 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 
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Els i les que treballen per compte aliè reparteixen més les seves respostes que el 
col·lectiu que treballa per compte propi. Aquest segon col·lectiu treballa més a casa i a 
una oficina particular. Això és coherent amb la resposta del col·lectiu d’autònoms. 
 
Gràfic 3.4. El lloc on realitzen l’activitat segons si es treballa per compte propi o compte aliè 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 
 
3.2. El temps que hi dediquen 
 
La major part, el 73,2%, treballa com a mínim algunes hores setmanals i un 36% més 
de 20 hores setmanals.  
 
Gràfic 3.5. Freqüència en què es treballa mitjançant plataformes digitals 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 
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El col·lectiu d’autònoms i autònomes mostren més dedicació que la resta de col·lectius 
amb més respostes. Ni professionals, ni treballadors/res presenten un percentatge 
tant alt de més de 40 hores setmanals de dedicació (33%) com els autònoms.  
 
Gràfic 3.6. Freqüència en què es treballa mitjançant plataformes digitals segons les situacions laborals 
més representades 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 

Qui treballa per compte propi hi dedica més temps. Això és coherent amb la major 
dedicació del col·lectiu d’autonoms/mes. 
 
Gràfic 3.7. Freqüència en què es treballa mitjançant plataformes digitals segons si es treballa per 
compte propi o per compte aliè 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 
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3.3. La proporció que representen els ingressos per crowd work sobre el total 
d’ingressos 
 
Per a la meitat del col·lectiu els ingressos per crowd work no signifiquen més del 25% 
dels seus ingressos totals. Si agrupem els trams de percentatge d’ingressos (gràfic 3.9), 
observem que per a dues terceres parts dels crowd workers els ingressos per aquesta 
activitat no arriben a significar el 50% dels seu ingressos totals, mentre que sí que és 
així per una tercera part dels casos. 
 
Gràfic 3.8. Proporció dels ingressos per treball mitjançant plataformes  

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 
Gràfic 3.9. Proporció dels ingressos per treball mitjançant plataformes agrupat 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 
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Pels homes aquest ingressos són proporcionalment més importants que per a les 
dones. Per un 38,4% dels crowd workers homes aquests ingressos representen més del 
50% del total. En el cas de les dones, només un 16,6% declara que obté més del 50% 
dels seus ingressos a través del crowd working. 
 
Gràfic 3.10. Proporció dels ingressos per treball mitjançant plataformes per sexes 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 
El ingressos per crowd work també tenen més importància pel col·lectiu d’autònoms i 
autònomes que per a la resta, atès que el 44,4% d’aquest col·lectiu diu que l’hi 
representen més del 50% del total. En canvi en el grup de treballadors/res això és així 
només en el 18,2% dels casos. 
 
Gràfic 3.11. Proporció dels ingressos per treball mitjançant plataformes per situació laboral 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 
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També tenen més importància per a qui treballa per compte propi que per qui treballa 
per compte aliè, atès que en aquest darrer col·lectiu el 86,7% diu que l’hi suposa 
menys del 50% dels seus ingressos, mentre que el 43,8% de qui treballa per compte 
propi diu que el crowd work li suposa més del 50% del total dels ingressos. 
 
Gràfic 3.12. Proporció dels ingressos per treball mitjançant plataformes segons si es treballa per 
compte propi o per compte aliè 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 
 
Resum  
 
Més de la meitat treballen a casa. Les dones treballen comparativament més a casa 
que els homes. També treballen més a casa els autònoms/es i qui treballa per compte 
propi. 
 
La major part treballa per una plataforma digital com a mínim un cop a la setmana. El 
col·lectiu d’autònoms/es i qui treballa per compte propi mostren més temps de 
dedicació a aquest treball que altres col·lectius amb altres situacions laborals. 
 
Per a la majoria els ingressos no signifiquen més del 25% del seus ingressos totals, 
mentre que per a una tercera part dels casos aquests ingressos signifiquen més de la 
meitat dels seus ingressos totals.  
 
Els ingressos per crowd working  tenen una importància superior pels homes que per a 
les dones, pel col·lectiu d’autònoms/es i per a qui treballa per compte propi. 
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4. Comparació amb l’enquesta europea 
 
 
En comparació amb l’enquesta de la FEPS, l’enquesta de CCOO de Catalunya detecta 
un percentatge de treballadors/res de plataforma digital inferior a la mitjana dels 
països i lluny de països com Itàlia o Àustria. El 4,6% que arrodonit, com es fa a 
l’enquesta europea, seria un 5%, és gairebé una tercera part del percentatge mitjà dels 
països. 
 
Gràfic 4.1. Han tingut algun ingrés treballant per a plataformes digitals (%) 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP i de l’informe Work in the European Gig Economy, de la 
Foundation For European Progressive Studies 

 

La primera comparació és sobre la freqüència amb què els crowd workers treballen per 
a les plataformes digitals. A Catalunya la proporció dels que treballen com a mínim un 
cop a la setmana és força superior a la de la mitjana dels països i també d’Itàlia que és 
qui presenta un percentatge més alt en l’enquesta europea. En canvi la proporció de 
qui ho fa almenys un cop al mes a Catalunya és clarament inferior a les dades 
europees. 
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Gràfic 4.2. Freqüència del treball per a plataformes digitals (%) 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP i de l’informe Work in the European Gig Economy, de la 
Foundation For European Progressive Studies 

 

En coherència amb la dada anterior, a Catalunya el percentatge en què els ingressos 
per crowd work no arriben al 25% dels ingressos totals és força inferior a la mitjana i és 
el segon més baix de la taula. En canvi, els percentatges de Catalunya són dels més alts 
en els trams amb més pes d’aquests ingressos sobre el total.  
 
 
Gràfic 4.3. Percentatge dels ingressos per crowd work sobre el total dels ingressos (%) 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP i de l’informe Work in the European Gig Economy, de la 
Foundation For European Progressive Studies 
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El Gràfic 4.4 mostra que a Catalunya el 32% dels crowd workers obtenen més del 50% 
dels seus ingressos del treball de plataforma, 5 punts més que la mitjana europea, 
essent el 3r percentatge més alt de la taula. Aquesta dada, combinada amb la de major 
dedicació que hem vist a les taules anteriors, indica que a Catalunya es detecta un grau 
de dependència superior d’aquests/es treballadors/res respecte a aquest tipus de 
treball en comparació als països de l’enquesta europea. 
 
Gràfic 4.4. Crowd workers que obtenen més del 50% dels seus ingressos del treball mitjançant 
plataformes digitals(%) 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP i de l’informe Work in the European Gig Economy, de la 
Foundation For European Progressive Studies 

 

Segons les dades comparades, el treball a través de plataformes digitals està més 
masculinitzat a Catalunya que a la mitjana i que a la majoria dels països de l’estudi. La 
proporció d’homes sobre el total de persones que han treballat a través de 
plataformes digitals és superior a la mitjana i a la majoria de països. Només Alemanya i 
Suècia presenten percentatges per sexes semblants als de Catalunya. 
 
Gràfic 4.5. Distribució per sexes dels i les  crowd workers (%) 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP i de l’informe Work in the European Gig Economy, de la 
Foundation For European Progressive Studies 
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També és així en el cas dels crowd workers que hi treballen com a mínim un cop a la 
setmana. És a dir, la proporció de dones amb una dedicació setmanal és clarament 
inferior a la proporció d’homes. Només Suècia presenta una masculinització superior.  
 
Gràfic 4.6. Distribució per sexes de qui treballa per plataformes digitals com a mínim un cop a la 
setmana (%) 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP i de l’informe Work in the European Gig Economy, de la 
Foundation For European Progressive Sudies 

 

Per edats, comparativament, Catalunya presenta més proporció de treballadors/res de 
plataforma de més edat que la mitjana, amb el grup de 35 a 44 anys com el més 
representat, molt per sobre de la mitjana. En els trams més joves Catalunya presenta 
percentatges inferiors. 
 
 

Taula 4.1. Distribució per edats dels crowd workers (%)  

 de 16 a 
24 anys 

de 25 a 
34 anys 

de 35 a 
44 anys 

de 45 a 
54 anys 

de 55 i més 
anys 

Àustria 25 23 21 20 12 

Suïssa 25 25 20 15 14 

Alemanya 20 31 17 17 15 

Itàlia 17 22 23 21 17 

Països Baixos 19 23 24 17 17 

Suècia 29 30 17 14 11 

Regne Unit 21 30 22 12 15 

Mitjana 22 26 21 17 14 

Catalunya 15 19 32 20 14 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP i de l’informe Work in the European Gig Economy, de la 
Foundation For European Progressive Studies 
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Gràfic 4.7.Distribució per edats de qui treballa per plataformes digitals. 
 Comparació entre la mitjana europea i Catalunya (%) 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP i de l’informe Work in the European Gig Economy, de la 
Foundation For European Progressive Studies 

 

Les edats més joves mostren una dedicació superior en aquests tipus de treball tant a 
Catalunya com a la major part de països. Tot i així cal tenir en compte que, en aquests 
trams més joves, Catalunya mostra percentatges inferiors a la mitjana i en els més alts 
mostra percentatges superiors. Aquest és un comportament similar al d’Itàlia i molt 
allunyat de Suècia, Àustria o Suïssa. 
 

Taula 4.2. crowd working com a mínim un cop a la setmana per edats (%) 

 de 16 a 
24 anys 

de 25 a 
34 anys 

de 35 a 
44 anys 

de 45 a 
54 anys 

de 55 i 
més anys 

Àustria 25 23 21 20 12 

Suïssa 25 25 20 15 14 

Alemanya 20 31 17 17 15 

Itàlia 17 22 23 21 17 

Països Baixos 19 23 24 17 17 

Suècia 29 30 17 14 11 

Regne Unit 21 30 22 12 15 

Mitjana 22 26 21 17 14 

Catalunya 20 20 27 17 17 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP i de l’informe Work in the European Gig Economy, de la 
Foundation For European Progressive Studies 
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Gràfic 4.8.Distribució per edats de qui treballa per plataformes digitals com a mínim un cop a la 
setmana. Comparació entre la mitjana europea i Catalunya (%) 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP i de l’informe Work in the European Gig Economy, de la 
Foundation For European Progressive Studies 

 

En la comparació per situació laboral, s’han adaptat les respostes a les categories de la 
pregunta de GESOP sobre l’ocupació a les de les taules de l’enquesta europea. El 
resultat és que la situació laboral més habitual dels treballadors de plataforma a 
Catalunya és la de treballador/ra a temps complet, tal com succeeix en els països de 
l’enquesta de la FEPS. La diferència està en que a Catalunya el pes dels treballadors/res 
a temps complet és inferior i, sobretot, que a Catalunya s’observa una presència molt 
superior d’autoocupats (Self Employed) i una de molt inferior d’assalariats/des a temps 
parcial. 
 
 

Taula 4.3. Han treballat per plataformes digitals per situació laboral (%)   

 Assalariats/des  
temps complet 

Assalariats/des 
temps parcial 

Autoocupat
s/des 

Jubiliats/
des 

Tasques 
llar 

Estudiants 

Àustria 52 12 12 3 3 12 

Suïssa 52 21 9 5 3 5 

Alemanya 58 10 9 4 4 11 

Itàlia 41 16 7 6 10 13 

Països Baixos 48 21 10 1 3 8 

Suècia 55 13 12 1 0 11 

Regne Unit 52 13 13 3 4 9 

Mitjana 51 15 10 3 4 10 

Catalunya 34 5 31 0 3 12 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP i de l’informe Work in the European Gig Economy, de la 
Foundation For European Progressive Studies 
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Gràfic 4.9.Distribució per situació laboral de qui treballa per plataformes digitals. Comparació entre la 
mitjana europea i Catalunya (%) 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP i de l’informe Work in the European Gig Economy, de la 
Foundation For European Progressive Studies 

 

A Catalunya són els autoocupats i autoocupades els que tenen més dedicació, mentre 
que no és així en els països de l’enquesta europea, on són els treballadors i les 
treballadores a temps complet els qui més temps hi dediquen. També cal destacar el 
molt superior percentatge d’estudiants catalans que treballen per plataformes digitals 
com a mínim un cop a la setmana.  
 

Taula 4.4. crowd working com a mínim un cop a la setmana per situació laboral (%) 

 Assalariats/des  
temps complet 

Assalariats/des 
temps parcial 

Autoocupat
s 

Estudiants 

Àustria 51 14 14 11 

Suïssa 53 24 10 6 

Alemanya 63 8 11 8 

Itàlia 44 18 8 13 

Països Baixos 50 20 10 7 

Suècia 52 12 20 9 

Regne Unit 55 13 12 11 

Mitjana 53 16 12 9 

Catalunya 30 0 48 22 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP i de l’informe Work in the European Gig Economy, de la 
Foundation For European Progressive Studies 

 
  

51 

15 
10 10 

34 

5 

31 

12 

Assalariats a temps 
complet 

Assalariats a temps 
parcial 

Autoocupats Estudiants 

Mitjana Catalunya 



30 
 

 
Gràfic 4.10. Distribució per situació laboral de qui treballa per plataformes digitals com a mínim un 
cop a la setmana. Comparació entre la mitjana europea i Catalunya (%) 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP i de l’informe Work in the European Gig Economy, de la 
Foundation For European Progressive Studies 

 

Els autocupats també mostren una dependència econòmica molt més alta que els dels 
altres països, atès que la majoria obtenen més del 50% dels seus ingressos amb el 
crowd working, mentre que en els països de l’enquesta europea això només succeeix 
en els treballadors a temps complet. 
 

Taula 4.5. Crowd workers que obtenen com a mínim un 50 % dels ingressos d'aquesat activitat  
per situació laboral (%) 

 Assalariats/des  
temps complet 

Assalariats/des 
temps parcial 

Autoocupat
s 

Jubilats Tasques 
llar 

Estudiants 

Àustria 43 23 11 0 1 20 
Suïssa 56 21 12 0 1 6 
Alemanya 63 8 16 0 1 10 
Itàlia 53 17 4 1 8 11 
Països Baixos 52 15 3 0 3 16 
Suècia 57 14 10 0 0 6 
Regne Unit 58 7 17 0 2 12 
Mitjana 55 15 10 0 2 12 
Catalunya 22 0 56 0 0 22 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP i de l’informe Work in the European Gig Economy, de la 
Foundation For European Progressive Studies 
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Gràfic 4.11. Distribució per situació laboral de qui obté com a mínim el 50% dels seus ingressos 
treballant per plataformes digitals. Comparació entre la mitjana europea i Catalunya 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP i de l’informe Work in the European Gig Economy, de la 
Foundation For European Progressive Studies 

 
 

Resum 
 
A Catalunya es detecten proporcionalment menys treballadors/res de plataforma que 
als països de l’enquesta europea. 
 
La freqüència de dedicació a aquesta forma de treball i la seva importància econòmica 
per les persones que hi treballen són més altes a Catalunya. Això indica una major 
dependència d’aquestes de la que es mostra en els països de l’enquesta europea. 
 
És una forma de treball comparativament més masculinitzada a Catalunya. 
 
El treball mitjançant plataforma presenta perfils d’edat superiors a Catalunya que a la 
mitjana europea i que a la majoria dels països enquestats. 
 
Els i les autoocupats/des tenen un pes molt superior a Catalunya del que tenen en els 
països de l’enquesta europea, mentre que les persones assalariades tenen un pes 
inferior. 
 
Les persones autoocupades presenten un grau de dependència superior que la resta 
de les persones que treballen a través de plataformes i la de les persones 
autoocupades en les països de l’enquesta de la FEPS. 
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5. La sensació de protecció  
 
 

En general, les persones entrevistades se senten bastant protegides en cas de malaltia, 
poc protegides en cas d’atur, i poc cobertes de cara a la jubilació. Aquells/es que 
treballen mitjançant plataformes digitals se senten menys protegits que els que no hi 
han treballat.  
 
Gràfic 5.1. Sensació de protecció segons la relació amb el treball de plataforma 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 

Si ens centrem en el col·lectiu de treballadors de plataforma, observem que la sensació 
de protecció és molt més baixa en el cas de les dones, tant en protecció per malaltia, 
com en protecció per atur, com en la cobertura per jubilació. 
 
Gràfic 5.2. Sensació de protecció dels treballadors/res de plataforma per sexes 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 
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En el cas de les edats, el grup d’edat amb una més baixa sensació de protecció per 
malaltia i atur és el de 45 a 59 anys. Del col·lectiu més jove (16 a 29 anys) cap dels 
entrevistat/des que treballen per plataformes digitals se sent protegit de cara a la 
jubilació. Per contra, com més gran s’és, més confiança es té en la cobertura per 
jubilació. 
 
Gràfic 5.3. Sensació de protecció dels treballadors/res de plataforma per edats 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 

Qui treballa per compte propi se sent menys protegit/da que qui treballa per compte 
aliè, especialment en els casos de la protecció per malaltia i atur. 
 
Gràfic 5.4. Sensació de protecció dels treballadors/res de plataforma segons si es treballa per compte 
propi o per compte aliè 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 
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Resum  
 
En general els i les entrevistats/des mostren força confiança en la protecció per 
malaltia, poca en la protecció per atur i molt poca de cara a la jubilació. El col·lectiu 
que ha treballat mitjançant plataformes digitals se sent menys protegit en cas de 
malaltia i atur i menys cobert de cara a la jubilació que qui no ha treballat per 
plataformes digitals. 
 
Les dones mostren menys sensació de protecció, igual que els joves. Qui treballa per 
compte propi se sent menys protegit que qui treballa per compte aliè.  
 
  



35 
 

6. Nivell de satisfacció amb les condicions laborals 
 
 

A l’enquesta s’ha volgut mesurar el nivell de satisfacció en 4 aspectes de les condicions 
laborals: la seguretat dels seus ingressos, la seguretat i els riscos laborals, la jornada 
laboral i les possibilitats de conciliar vida laboral i vida familiar. S’ha demanat a les 
persones entrevistades que valorin la seva satisfacció respecte aquests aspectes en 
una escala de 0 a 10 on 0 significa gens satisfet/a i 10 molt satisfet/a. En aquesta 
anàlisi descriptiu de les dades classificarem les respostes en els següents trams: de 0 a 
2 molt insatisfet/a, de 3 a 4 insatisfet/a, 5 ni satisfet/a ni insatisfet/a; de 6 a 7 
satisfet/a, de 8 a 10 molt satisfet/a. Podem avançar que molt majoritàriament els 
resultats es mouen entre el 6 i el 8, és a dir, majoritàriament es mostra satisfacció 
respecte aquests aspectes de les pròpies condicions laborals. 
 
Com mostra la taula 6.1, la satisfacció mitjana general és similar entre qui ha treballat 
mitjançant plataforma i qui no hi ha treballat (diferència de 3 centèsimes). Totes les 
mitjanes se situen en el tram de 6 a 7 (satisfet/a), mostrant que en general tots dos 
col·lectius estan raonablement satisfets amb les seves condicions. Trobem més 
satisfacció en la seguretat i salut laboral i en la jornada laboral que en la seguretat dels 
ingressos i la conciliació. Però en tot cas les variacions entre treballadors/res de 
plataforma i no treballadors/res de plataforma són mínims. 
 

Taula 6.1. Nivells de satisfacció segons la relació amb el treball mitjançant plataforma  

  Satisfacció 
seguretat 
ingressos 

Satisfacció 
seguretat i 

salut laboral 

Satisfacció 
jornada 
laboral 

Satisfacció 
conciliació 

Satisfacció 
mitjana 

Treballadors/res 
plataforma 

Mitjana 6,87 7,55 7,45 6,97 7,21 

No treballen per 
plataformes 

Mitjana 7,18 7,41 7,34 6,8 7,18 

Total Mitjana 7,16 7,42 7,35 6,82 7,19 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP.  
 

Si la comparació la fem per sexes observem que les dones presenten uns nivells 
satisfacció més baixos en tots els aspectes. Això és especialment així en la seguretat 
dels ingressos, aspecte en què la mitjana de les dones està per sota de 6 i a 1,9 punts 
de distància del nivell de satisfacció dels homes, igual que en la seguretat i salut laboral 
amb més de 2 punts de diferència. 
 

Taula 6.2. Nivells de satisfacció laboral de treballadors/res de plataforma per sexes 

  Satisfacció 
seguretat 
ingressos 

Satisfacció 
seguretat i 

salut laboral 

Satisfacció 
jornada 
laboral 

Satisfacció 
conciliació 

Satisfacció 
mitjana 

Home Mitjana 7,57 8,42 7,57 7,19 7,69 

Dona Mitjana 5,74 6,14 7,26 6,61 6,44 

Total Mitjana 6,87 7,55 7,45 6,97 7,21 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 
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En el col·lectiu que no ha treballat mitjançant plataforma les diferències per sexes es 
presenten en el mateix sentit (menor satisfacció de les dones), però amb menys 
intensitat. Això és així perquè la satisfacció dels homes d’aquest col·lectiu és inferior a 
la dels que han treballat per plataformes digitals, i en canvi la satisfacció de les dones 
que no hi ha treballat és superior a la de les que si ho han fet. 
 

Taula 6.3. Nivell de satisfacció laboral de qui no ha treballat mitjançant plataforma per sexes 

  Satisfacció 
seguretat 
ingressos 

Satisfacció 
seguretat i 

salut laboral 

Satisfacció 
jornada 
laboral 

Satisfacció 
conciliació 

Satisfacció 
mitjana 

Home Mitjana 7,30 7,47 7,28 6,79 7,21 

Dona Mitjana 7,03 7,34 7,41 6,83 7,15 

Total Mitjana 7,18 7,41 7,34 6,8 7,18 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 

Per edats, els i les més joves són els menys satisfets pel que fa a la seguretat dels 
ingressos i la conciliació. Respecte la conciliació s’observa una tendència a 
incrementar-se la satisfacció tal com s’incrementa l’edat, excepte en el tram de 60 i 
més anys. 
 
 6.4. Nivell de satisfacció laboral de treballadors/res de plataforma per edats 

  Satisfacció 
seguretat 
ingressos 

Satisfacció 
seguretat i 

salut laboral 

Satisfacció 
jornada 
laboral 

Satisfacció 
conciliació 

Satisfacció 
mitjana 

16 a 29 anys Mitjana 5,83 7,00 7,50 5,67 6,50 

30 a 44 anys Mitjana 7,00 8,10 7,32 6,61 7,26 

45 a 59 anys Mitjana 6,76 6,75 7,57 7,81 7,22 

60 i més anys Mitjana 9,00 9,00 8,00 7,50 8,38 

Total Mitjana 6,87 7,55 7,45 6,97 7,21 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 

El col·lectiu més jove que no ha treballat mitjançant plataformes digitals mostra més 
satisfacció que el que sí que ho ha fet, especialment en el cas de la seguretat dels 
ingressos, on hi ha una diferència de més d’un punt. El grup de 30 a 44 anys que no ha 
treballat en plataformes està més satisfet de la seguretat dels ingressos i de la 
seguretat i prevenció de riscos a la feina que els que si hi han treballat. 
 

6.5. Nivell de satisfacció laboral de qui no ha treballat mitjançant plataforma per edats 

  Satisfacció 
seguretat 
ingressos 

Satisfacció 
seguretat i salut 

laboral 

Satisfacció 
jornada 
laboral 

Satisfacció 
conciliació 

Satisfacció 
mitjana 

16 a 29 anys Mitjana 7,30 7,82 7,18 6,63 7,23 

30 a 44 anys Mitjana 7,21 7,23 7,14 6,58 7,04 

45 a 59 anys Mitjana 7,19 7,48 7,58 7,09 7,34 

60 i més anys Mitjana 6,77 7,39 7,60 7,06 7,21 

Total Mitjana 7,18 7,41 7,34 6,80 7,18 
Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 



37 
 

Qui treballa per compte aliè està més satisfet que qui treballa per compte propi en la 
seguretat dels ingressos i la seguretat i salut laboral. La diferència en el cas dels 
ingressos és de 2,6 punts i mostra que el col·lectiu que treballa per compte propi no 
acaba d’estar satisfet (entre 5 i 6) mentre que el que treballa per compte aliè està molt 
satisfet (més de 8).  
 
Taula 6.6. Nivell de satisfacció laboral de treballadors/res de plataforma segons treballi per 
compte propi o aliè 

 Satisfacció 
seguretat 
ingressos 

Satisfacció 
seguretat i salut 

laboral 

Satisfacció 
jornada 
laboral 

Satisfacció 
conciliació 

Satisfacció 
mitjana 

Compte propi Mitjana 5,61 6,59 7,55 6,97 6,68 

Compte aliè Mitjana 8,21 8,52 7,34 6,97 7,76 

Total Mitjana 6,87 7,55 7,45 6,97 7,21 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 

Aquesta relació es manté en el cas de qui no ha treballat en plataformes. Les 
diferències però no són tant grans perquè els i les treballadors/res per compte aliè que 
no han treballat en plataformes mostren nivells de satisfacció menors que els que sí 
que ho han fet. Sembla doncs que, tal com succeeix amb els sexes, el treballar per 
compte propi o per compte aliè té incidència en el nivell de satisfacció més enllà de si 
es fan treballs per una plataforma digital o no. 
 
Taula 6.7. Nivell de satisfacció laboral de qui no ha treballat mitjançant plataforma segons treballi per 
compte propi o aliè 

 Satisfacció 
seguretat 
ingressos 

Satisfacció 
seguretat i salut 

laboral 

Satisfacció 
jornada 
laboral 

Satisfacció 
conciliació 

Satisfacció 
mitjana 

Compte propi Mitjana 5,05 6,45 6,66 6,26 6,11 

Compte aliè Mitjana 7,51 7,55 7,44 6,90 7,35 

Total Mitjana 7,18 7,40 7,34 6,81 7,18 

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de l’enquesta de GESOP 

 
 

Resum 
 
Trobem molta similitud entre la satisfacció respecte les condicions laborals 
expressades per qui ha treballat mitjançant plataformes digitals i qui no. En general 
tothom es mostra raonablement satisfet/a. Trobem més satisfacció en la seguretat i 
salut laboral i en la jornada laboral que en la seguretat dels ingressos i la conciliació. 
Però en tot cas les variacions entre treballadors/res de plataforma i no treballadors/res 
de plataforma són mínims 
 
A continuació comenten les variables que sembla que puguin tenir alguna incidència 
en aquesta valoració de manera que es visualitzi algun tipus de diferència que calgui 
tenir en compte. 
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Les dones mostren menys satisfacció que els homes sobretot pel que fa a la seguretat 
dels ingressos i la conciliació. La diferència és major en el col·lectiu que ha treballat 
mitjançant plataformes que en el que no ho fa fet. Per edats es produeix una situació 
similar en els joves, els quals mostren menys satisfacció, especialment en el col·lectiu 
que ha treballat mitjançant plataformes digitals. 
 
Treballar per compte propi o per compte aliè també influeix en el nivell de satisfacció. 
El col·lectiu que treballa per compte propi mostra menys satisfacció especialment pel 
que fa a la seguretat dels ingressos i la salut laboral, tant si s’ha treballat mitjançant 
plataformes digitals com si no. 
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7. Conclusions  
 
 
Un 19% de les persones entrevistades han utilitzat Internet per obtenir ingressos. Si 
projectem aquestes dades en el total de la població de 16 i més anys, això significa que 
més d’un milió de persones a Catalunya participa en l’economia digital, venent 
productes o serveis, llogant o venent habitatges o treballant mitjançant algun tipus de 
plataforma digital. En aquest espai econòmic virtual hi participen més els homes, el 
col·lectiu d’autònoms/es i les persones amb titulació universitària. 
 
A l’enquesta de CCOO de Catalunya es detecten menys treballadors/res de plataforma 
que a l’enquesta europea. Això no obstant, cal tenir en compte la importància del 
fenomen atès que el 5% d’entrevistats/des que diuen que han treballat mitjançant 
plataformes digitals representen més de 280.000 persones. 
 
D’altra banda, cal destacar que a Catalunya el col·lectiu que ha treballat mitjançant 
plataformes mostra més freqüència de dedicació que a l’enquesta europea i un pes 
més alt dels ingressos per aquesta feina sobre el total dels seus ingressos. Això indica 
una situació de dependència superior a la de la mitjana i a la majoria dels països de 
l’enquesta europea. 
 
El treball de plataforma a Catalunya està més masculinitzat que a la majoria de països 
estudiats i la mitjana europea. També es detecta una edat superior. 
 
A Catalunya el pes dels autònoms/es és superior al que tenen a l’enquesta europea. 
Això coincideix amb un pes superior d’aquells/es que treballen per compte propi 
respecte aquells/es que treballen per compte aliè. La major part tenen estudis 
superiors. 
 
Si haguessim de fer un perfil del crowd worker a Catalunya seria el següent: 
majoritàriament home, joves-madurs, autònom i amb estudis superiors. 
 
De les característiques de l’activitat dels crowd workers a Catalunya sabem que: 
 
- Molt majoritàriament treballen al seu domicili, especialment les dones. 
- Els col·lectius d’autònoms/es hi dedica més temps que aquells/es que estan en 

altres situacions laborals. 
- En els homes, el col·lectiu de 30 a 40 anys i els autònoms/es, els ingressos per 

aquesta feina són més importants que en altres col·lectius perquè suposen una 
proporció més important del total dels ingressos. 

 
La sensació de protecció de les persones que han treballat per a plataformes digitals 
no difereix gaire de la que tenen les que no ho han fet. Tothom se sent raonablement 
protegit en cas de malaltia, poc protegit en cas d’atur i molt poc cobert de cara a la 
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jubilació. Qui ha treballat mitjançant plataformes digitals se sent menys protegit en 
general, que qui no ho ha fet. 
 
També dins del col·lectiu que treballa mitjançant plataformes, les dones mostren 
menys sensació de protecció, igual que els joves i qui treballa per compte propi.  
 
El nivell de satisfacció de les persones que han treballat per a plataformes digitals no 
difereix gaire de les que no ho han fet. La majoria d’enquestats/des es mostren més 
aviat satisfets/es. Trobem més satisfacció en la seguretat i salut laboral i en la jornada 
laboral que en la seguretat dels ingressos i la conciliació. 
 
Les dones estan menys satisfetes que els homes, especialment aquelles que han 
treballat per plataformes digitals. Una situació similar es produeix amb els i les joves. El 
col·lectiu que treballa per compte propi mostra menys satisfacció especialment pel 
que fa a la seguretat dels ingressos i la salut laboral.  


