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Var. Interanual (%)

Atur registrat1 484.559 25,1
Homes 217.279 29,9
Dones 267.280 21,5

Ctes. indefinits1 29.926 -37,0
Homes 15.744 -36,6
Dones 14.182 -37,5

Ctes. temporals1 190.513 -29,8
Homes 97.244 -29,1
Dones 93.269 -30,5

Afiliació. Total Sistema2 3.374.737 -1,7

Treball autònom i COVID-19

CATALUNYA 2018-2020

Total
Agricultura

Indústria
Construcció

Serveis
PIB. Variació interanual de la mitjana del segon trimestre

Total
Agricultura

Indústria
Construcció

Serveis
Unitats: taxes de creixement en percentatge.

RETA 2020/2019 RETA 2019/2018

Fruit de l’esclat de les restriccions derivades de la pandèmia de Covid-19, el
nombre d’afiliacions d’autònoms a la SS va caure de manera abrupte a partir
del mes de març d’enguany. La disminució interanual es va accentuar en els
mesos següents fins al mes de juny. Tot i que va afectar tant als homes com
a les dones, l’impacte hauria estat lleugerament més intens entre aquest
segon col·lectiu.

Per sectors, tots ells van perdre afiliacions per compte propi. Tanmateix, al
sector industrial i a l’agricultura, on ha disminuït amb molta intensitat, la
davallada també s’havia produït l’any anterior. En canvi, a la construcció i als
serveis l’evolució ha estat clarament més negativa que la d’ara fa un any,
evidenciant de manera més clara els efectes de la pandèmia. 

Amb tot, la caiguda en termes d’activitat ha estat més intensa que la que
reflecteixen de moment les dades. L’evolució del PIB resulta molt més
negativa que la de les afiliacions per tots els sectors llevat de l’agricultura,
que tot i caure, ho fa menys que l’any anterior. Això és un factor que ens
mostra que els efectes de la crisi, de moment, no es van traduir plenament
en pèrdua de llocs de treball autònoms almenys durant la primera onada de
la pandèmia.

Font: elaboració pròpia a partir dels registres a la Seguretat Social i les estimacions del PIB publicats 
a Idescat.

-23,4 3,5

Afiliacions a la Seguretat Social. 
Variació interanual de la mitjana març-juny

-1,5

-18,9 3,1

-20,1 2,1
-2,3 -3,2

-22,1 -0,1

Unitats: saldo de respostes (diferència entre percentatges de resposta "Alça" i "Baixa").
Font: Idescat.

Aquest darrer mes d'octubre els preus de consum han augmentat el 0,3% però
la variació interanual ha estat negativa, del -1,1%. Els preus industrials han
baixat el 0,1% en el mateix mes i acumulen una caiguda interanual del 2,4%.
La producció industrial dels nou primers mesos de l'any ha estat, de mitjnana,
el 13% més baixa que la del mateix període de l'any anterior. En aquest darrer
trimestre d'enguany, l'índex de confiança empresarial harmonitzat ha estat més
elevat que el del tercer trimestre però encara està clarament per sota del d'ara
fa un any.

Al mes d'octubre1 l'afiliació a la Seguretat Social ha disminuït un 1,7% respecte
al mes d'octubre de l'any anterior. En el mateix període els treballadors afiliats al
règim general2 han tingut un decrement de l'1,9% i els treballadors afiliats al
règim especial d'autònoms3 han tingut un decrement 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-.

ELS EFECTEES DE LA COVID 19 SOBRE L'OCUPACIÓ PER COMPTE PROPI DURANT LA PRIMERA ONADA DE LA PANDÈMIA

1) Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies.

2) Font: Seguretat Social. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

2) Variació interanual de la mitjana anual de l'índex dels nou primers mesos de l'any  
(2019-2020), corregit d'efectes de calendari (dades provisionals pels darrers tres mesos).

1) Darrera dada: octubre 2020.
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El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha 
elaborat l’informe “El treball autònom a Catalunya i la COVID-
19”. A partir de l’anàlisi de l’impacte de la COVID-19 sobre el 
treball autònom i de les mesures aprovades per fer front a les seves 
conseqüències negatives, ha consensuat un seguit de considera-
cions i recomanacions.  
 
Aquestes consideracions i recomanacions parteixen de la constatació 

que el col·lectiu de treballadors i treballadores autònoms està entre 

els principals afectats tant per les limitacions i restriccions imposades 

davant l'augment de la incidència de la COVID-19 després de l'aixe-

cament de l'estat d'alarma com per la crisi de la demanda que es 

pateix, especialment en determinats sectors (turisme, comerç, cul-

tura...). 

 

Aquestes circumstàncies fan preveure que, en els pròxims mesos, la 

situació pugui agreujar-se i que s'estableixin fins i tot més restriccions 

i limitacions, podent imposar-se més confinaments selectius que facin 

que els negocis hagin de tornar a tancar. 

 

El CTESC considera que, en línia amb el Pla de Reactivació Econò-

mica i Protecció Social i l’Acord Nacional de Bases per a la Reactiva-

ció Econòmica amb Protecció Social, cal definir i desenvolupar un pla 

de xoc amb l’horitzó 2021-2022 i, en conseqüència, encoratja la Ge-

neralitat a que, amb urgència i en el marc del Consell Català pel Tre-

ball Autònom, elabori i doti pressupostàriament un pla d’actuacions 

en favor del treball autònom, tenint en compte els sectors d’activitat 

més afectats (turisme, comerç, cultura, ...). 

 

Les recomanacions i propostes es concreten en: 

 

En matèria de Seguretat Social, 

 A partir de l’1 de febrer de 2021, establir una tarifa plana per a 

aquells autònoms amb una caiguda d'ingressos igual o superior al 

50% en el primer trimestre del 2021 en relació amb el mateix tri-

mestre del 2019 (situació pre-COVID-19). Aquesta mesura ha de 

permetre sostenir l'activitat especialment en aquells sectors relacio-

nats amb el sector turístic i/o qualsevol activitat de caràcter estacio-

nal. 

 Estendre les mesures previstes en el Reial decret llei 30/2020 més 

enllà del 31 de gener de 2021 fins que l’activitat econòmica es re-

cuperi. 

 Equiparar els períodes de cures de fills afectats per la COVID-19 a 

la incapacitat temporal per contingències professionals. Les absèn-

cies en el desenvolupament de l'activitat econòmica i/o professional 

dels pares o mares treballadors autònoms motivades per la necessi-

tat de cura dels fills afectats per la COVID-19, han de ser protegides 

mitjançant el reconeixement d'aquesta situació com a Accident de 

Treball, amb la percepció de la corresponent prestació sumada a 

l'exempció en el pagament de la quota del RETA mentre duri la 

percepció d'aquesta prestació extraordinària.  

Alternativament, crear un “Bonus Baby Sitter” per professionals au-

tònoms amb persones al seu càrrec (infants i persones dependents) 

en funció dels ingressos de la unitat familiar. 

 

En matèria d’ajuts i finançament, 

 El suport de l’administració i el diàleg social seran claus de cara a 

superar aquesta situació.  

 Les administracions haurien de prioritzar els esforços per donar su-

port a l’activitat productiva i al conjunt de la societat, deixant en un 

segon plànol, si es cau, altres qüestions com ara l’estabilitat pressu-

postària.  

 Establir mesures per facilitar l’adaptació dels locals, instal·lacions i 

espais de treball als requeriments de seguretat i higiene tals com 

deduccions en el tram autonòmic de l’IRPF o microcrèdits amb un 

aval del 100%. 

 Establir ajuts directes per autònoms que hagin patit una contracció 

significativa de la seva activitat, fins a la cobertura mínima del SMI. 

 Ampliar les línies ICO empresas y emprendedores fins l’1 d’abril de 

2021. 

 Facilitar el retorn de les línies de finançament atorgades i, en aquest 

sentit, prorrogar el període de carència de les línies ICO fins a 18 

mesos i el període de retorn del capital de 5 a 6 anys. 

 Complementar, a través de l’administració pública catalana, el 20% 

no avalat per l'Estat en les línies d’aval ICO per autònoms i micropi-

mes, sempre que l'import no superi els 25.000 euros. 

 Fomentar la continuïtat empresarial i la segona oportunitat. En 

aquest sentit, es proposa enfortir els programes ja existents com el 

Reempresa i l’Emppersona, així com establir una xarxa de mentors 

empresarials d'alerta primerenca i reestructuració preventiva tal com 

preveu la directiva europea. 

 Apostar per una col·laboració pública privada que doni suport a ini-

ciatives estratègiques de gran impacte social com poden ser ajudes 

de manteniment de plantilla, integració de tecnologies, entre altres. 

 Estudiar mesures encaminades a reduir despeses fixes dels treballa-

dors i treballadores autònoms com per exemple el lloguer. En aquest 

sentit, es proposa mobilitzar els recursos de les fiances dipositades a 

l’INCASOL i implementar de nou les moratòries per fer front a les 

despeses corrents dels locals d’activitat econòmica en els casos d’atu-

rada total o parcial de l’activitat.  

 Reactivar convocatòries d’ajudes existents, agilitzant les justificacions 

de les ja atorgades per no  demorar la resolució d’expedients.  

 Suspendre temporalment la presentació de l'IVA, l'IRPF i l’IS fins el 

mes d’abril de 2021.  

 Avançar el termini de retorn de l’IVA. 

 Mantenir ajudes específiques als sectors altament afectats per la crisi 

sanitària, com són el turisme, l’hostaleria, el comerç i la cultura, amb 

mesures com ara la reducció de l’IVA cultural al tipus mínim establert 

del 0% o del 4% en el turisme. 

 Establir una moratòria de sis mesos sense interessos pel pagament 

d’impostos (IRPF, IVA, IS). 

 Reduir el 50% de totes les taxes i impostos municipals (IBI, residus, 

aigua i activitat econòmica). Així mateix, el CTESC recomana vincu-

lar aquests impostos a l’activitat econòmica real dels subjectes pas-

sius. 

 Establir deduccions d’inversions i despeses relacionades amb la CO-

VID19 en el tram autonòmic de l’IRPF. 

 

En matèria de formació, 

 Aprovar programes de reskilling per aquells autònoms que no tinguin 

unes competències digitals bàsiques atès que la formació orientada 

específicament a la digitalització i sostenibilitat ara és més necessària 

que mai ja que la tecnologia ha ajudat clarament a subsistir millor 

l’impacte de la pandèmia. 

 Facilitar l'accés dels autònoms als programes en el marc dels fons 

europeus i el Pla de recuperació, especialment en els dos objectius 

vinculats a digitalització i sostenibilitat. 

 Desenvolupar el Pla de digitalització transversal de país per implantar 

la banda ampla a tot el territori i facilitar l’accés a eines digitals per 

adaptar-se a la nova realitat a fi de garantir l’accés universal a les 

eines de comunicació i teletreball.  

Així mateix, amb caràcter general, el CTESC proposa: 

 Regular les cooperatives de foment empresarial previstes a la Llei ca-

talana de cooperatives, concebudes com una forma legal de donar 

suport a l’emprenedoria i alhora resposta a les necessitats dels treba-

lladors autònoms que puguin iniciar una activitat o bé la duen a 

terme de manera esporàdica o intermitent.  

 Promoure l’economia col·laborativa a través de cooperatives, coope-

rativisme de plataforma, i, per tant, d’autònoms de base col·lectiva.   
 

 

Per a més informació podeu consultar el nostre web. 

http://ctesc.gencat.cat/indicadors/index.html
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