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1. Anàlisi del treball autònom segons tipologies i sectors 
d’activitat a Catalunya  

1.1. Evolució de la importància del treball autònom en relació 
amb l’ocupació total a Catalunya 

Segons les estimacions de l’Enquesta de Població Activa (EPA), l’any 2011 el nombre de perso-
nes que treballen per compte propi s’ha reduït el 3,2%, lleugerament menor però que la de l’any 
anterior. Amb aquesta nova contracció el nombre estimat d’autònoms ha passat dels 501.545 l’any 
2010 als 485.299 el 2011. Aquesta reducció ha estat més intensa que la de les persones assalari-
ades (-1,8%). Això ha fet que el percentatge de treballadors i treballadores per compte propi sobre 
el total de persones ocupades hagi baixat novament fins al 15,8%.  

GRÀFIC IV-1. Nombre total de treballadors i treballadores autònoms i percentatge d’autònoms so-
bre la població ocupada. Catalunya, 2003-2011   
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Unitats: nombre d’autònoms (persones ocupades) i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat. 

Pel que fa a l’evolució del col·lectiu segons tipologies de treball autònom, l’any 2001 la categoria 
d’empresaris amb assalariats és la que ha mostrat un descens més intens, similar a l’evolució que 
experimentà l’any anterior. La categoria d’empresaris sense assalariats, tot i explicar també el 
45,9% de la reducció del treball autònom, ha disminuït el -2,3%. El fort descens estimat en les ca-
tegories de cooperativistes i ajudes familiars situa els seus nivells d’ocupació en registres molt 
modestos, fins al punt que ja no és possible donar-ne informació estadísticament significativa per 
la seva baixa presència a les mostres de l’enquesta. 
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GRÀFIC IV-2. Variació interanual i aportació a la variació total del nombre total de treballadors i tre-
balladores autònoms segons tipologia del treball autònom que es desenvolupa. Catalunya 2010-2011   
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Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts). 
(*) Categoria estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat 
 

GRÀFIC IV-3. Distribució del nombre total de treballadors i treballadores autònoms segons tipolo-
gies de treball autònom. Catalunya, 2010-2011   

30,8

65,4

31,7

64,8

Empresaris amb assalariats

Empresaris sense assalariats

Cooperativistes*

Ajudes familiars* 2010

2011

 
Unitats: percentatges. 
(*) Categoria estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat. 
 

1.2. Evolució del treball autònom segons sector d’activitat 
principal, sexe, edat, nivell de formació assolit i tipus 
d’ocupació  

1.2.1. Evolució del treball autònom segons sector d’activitat 
principal 

L’any 2010 es va produir una forta contracció del nombre de persones que treballen per compte 
propi que es va traduir en un descens del treball autònom en gairebé totes les branques d’activitat. 
En canvi, l’any 2011 el descens s’ha produït bàsicament per la forta contracció del nombre 
d’ocupats per compte propi al sector de la construcció, que explica gairebé el 145% de la davalla-
da total. Les activitats que han mantingut millor el nivell d’ocupació per compte propi han estat les 
de serveis. El sector comercial, que l’any anterior havia propiciat la disminució més intensa en 
termes absoluts, aquest darrer any en canvi ha augmentat el nombre d’ocupats per compte propi. 
Al sector industrial la davallada del treball autònom també ha estat força intensa (-8,5%) i a 
l’agricultura, tot i que amb menor intensitat, també s’ha reduït (-4,5%).   
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GRÀFIC IV-4. Variació interanual i aportació a la variació total del treball autònom segons l’activitat. 
Catalunya, 2010-2011   
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Unitats: aportació sobre la variació total i taxes de creixement (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat. 

Aquesta evolució ha modificat lleugerament la distribució del treball autònom per sectors d’activitat 
econòmica. El gràfic següent mostra com cau lleugerament el pes de la construcció, la indústria i 
l’agricultura com a activitats de destí dels treballadors per compte propi, mentre que augmenta el 
pes del treball autònom a la resta d’activitats terciàries.  

GRÀFIC IV-5. Distribució del treball autònom segons l’activitat. Catalunya 2010-2011   
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat. 
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1.2.2. Evolució del treball autònom segons el tipus 
d’ocupació  

Si s’analitza l’evolució del treball autònom segons el tipus d’ocupació, l’any 2011, la disminució del 
nombre de treballadors autònoms s’explica sobretot per la forta reducció experimentada en les ca-
tegories de treballadors de serveis de restauració, personals, de protecció i venedors i també de la 
d’artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i de la construcció. També 
cau lleugerament l’ocupació en la categoria d’operadors d’instal·lacions i maquinària, i muntadors. 
La resta de categories augmenten, malgrat que no compensi la davallada de les anteriors, i aug-
menten per tant també la seva presència dins del col·lectiu. 

GRÀFIC IV-6. Variació interanual i aportació a la variació total del treball autònom segons 
l’ocupació. Catalunya, 2010-2011   
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Unitats: aportació sobre la variació total i taxes de creixement (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat. 
 

D’aquesta manera, s’ha reduït el pes de les tres categories d’ocupació que han disminuït el nom-
bre de treballadors i ha augmentat el pes de la resta.  En aquest sentit resulta destacable 
l’augment del pes de les categories de directors i gerents, i ocupacions tècniques, científiques i in-
tel·lectuals. En el gràfic següent s’observa que les categories de directors i gerents, tècnics i pro-
fessionals científics i intel·lectuals, i tècnics i professionals de suport han passat de representar 
conjuntament el 40,9% dels autònoms de Catalunya a representar-ne el 46,3%, gairebé 5 punts 
percentuals per sobre.  
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GRÀFIC IV-7. Distribució del treball autònom segons l’ocupació. Catalunya. 2010-2011   
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat. 
 

1.2.3. Evolució segons el gènere 
El comportament del col·lectiu de persones que treballen per compte propi segons gènere, l’any 
2011, és diferent del que es va donar l’any anterior. Si l’any 2010 la reducció més forta s’havia 
produït entre les dones, enguany, i de la mateixa manera que fa dos anys, el retrocés més impor-
tant s’ha produït entre els homes. 

No obstant això, per copsar fins a quin punt aquesta davallada del nombre d’autònoms homes es 
deriva de l’impacte sectorial de la crisi, caldria conèixer fins a quin punt haurien caigut si els ho-
mes i dones de cada sector haguessin disminuït a proporció. Fent aquest exercici s’observa que la 
reducció del treball autònom entre els homes hauria estat un 21% més alta, mentre que en el cas 
de la dona el descens no hauria estat el que ha estat, sinó que haurien augmentat, en una intensi-
tat de aproximadament el 53% de la  intensitat en què han caigut. Per tant, i tot i que existeix un 
component sectorial de fons que explica bona part de la magnitud de la pèrdua de treball autònom 
en el cas dels homes, també és cert que existeix malgrat tot un comportament diferencial de gène-
re que afecta negativament sobretot la dona. Per tant, podem dir doncs que d’una banda, la dava-
llada del treball autònom dels homes s’explica sobretot pel component sectorial de la crisi (ha 
afectat amb més intensitat aquells sectors en què hi treballen majoritàriament homes), mentre que 
per l’altra, el comportament de les dones no només no s’explica pel component sectorial, sinó que 
s’explica única i exclusivament per un component específic derivat del fet de ser dona, atès que si 
haguessin caigut a proporció de l’evolució de cada sector, les dones haurien d’haver augmentat 
dins del col·lectiu de persones que treballen per compte propi.1

                                                
1 Càlculs efectuats a partir de les dades de l’EPA facilitades per Idescat.  
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GRÀFIC IV-8. Distribució de les persones que treballen per compte propi, variació interanual i apor-
tacions a la variació total sobre el treball autònom. Catalunya 2010-2011   
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Unitats: aportació sobre la variació, taxes de creixement i distribució (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat. 
 

No obstant això, i fruit d’aquesta evolució que acabem de descriure, la proporció de dones que 
treballen per comte propi ha augmentat lleugerament des de l’any 2010 fins al 2011, passant del 
32% al 32,7%, mentre que la d’homes ha retrocedit en la mateixa magnitud, 0,7 punts percentuals. 

Aquest comportament d’enguany reprodueix no obstant el mateix patró que fa dos anys enrere, 
atès que entre 2008 i 2009, en un primer moment de la crisi, la reducció del treball autònom entre 
els homes també va ser més intensa que no pas la de les dones.2

1.2.4. Evolució segons l’edat 

  

Per edats, la reducció del treball autònom que s’ha experimentat entre els anys 2010 i 2011 
s’explica, gairebé en el 90%, per la forta disminució que han patit els autònoms de la franja d’edat 
més jove, d’entre 16 i 34 anys. Aquest col·lectiu, amb una disminució del 15,1%, ha disminuït amb 
una intensitat molt més alta que la mitjana del total dels autònoms (-3,2%). 

A diferència d’enguany, l’any passat, la reducció més intensa va recaure en el col·lectiu d’edats 
d’entre 35 i 54 anys. D’altra banda, l’any passat, i de la mateixa manera que aquest darrer any, el 
col·lectiu de persones més grans (més de 55 anys) havia experimentat, tot i la crisi, un augment. 
Per tant, el patró de disminució per edats és similar al de l’any passat, tot i que penalitza molt més 
les cohorts d’edats més joves. 

 

 

 

 

                                                
2 No obstant això, la composició sectorial del col·lectiu permetia explicar llavors gairebé el 80% de la forta caiguda del nombre total 
d’autònoms homes, si bé s’interpretava que hi havia altres factors explicatius, atès que el bon comportament de les dones també 
s’explicava per altres factors. (Càlculs elaborats a partir de les dades EPA, Idescat). 
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GRÀFIC IV-9. Variació interanual i aportació a la variació total del treball autònom segons l’edat.          
Catalunya, 2010-2011   
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Unitats: aportació sobre la variació total i taxes de creixement (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat. 

Aquesta evolució, tal i com mostra el gràfic següent, ha fet tornar a créixer el pes estructural dels 
autònoms d’entre 35 i 54 anys i els de més de 55 anys, que és la que torna a guanyar major pes 
fins a representar el 27,2% del treball autònom. El grup d’edats més jove, d’entre 16 i 34 anys, és 
d’altra banda l’únic que enguany ha perdut pes, passant a representar el 16,8% del col·lectiu.    

GRÀFIC IV-10. Distribució del treball autònom segons l’edat. Catalunya, 2010-2011   
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat. 

El gràfic següent permet visualitzar aquesta davallada amb les variables de gènere i edat creua-
des. Entre els homes del tram d’edat més jove, i els homes del tram d’edat intermedi expliquen 
més del 100 per cent de la disminució. Deixant al marge la categorització de dones més joves, que 
no resulta estadísticament significativa, l’única categoria que també fa una aportació negativa és la 
de les dones de més edat (55 anys o més), que a diferència del col·lectiu d’homes de la mateixa 
edat, i trencant amb la tendència del conjunt del col·lectiu d’aquesta franja d’edat, han caigut amb 
una intensitat del 7,4%. 

 

 



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2011 

10 

GRÀFIC IV-11. Variació interanual i aportació al creixement total del treball autònom segons l’edat i 
el sexe. Catalunya 2010-2011   
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Unitats: aportació sobre la variació total i taxes de creixement (percentatges). 
(*) Categoria estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat.  

Aquesta evolució per categories d’edat i gènere ha comportant que només hagi augmentat el pes 
dels homes de 55 anys o més i el de les dones de 35 a 54 anys a dins del col·lectiu, mentre que 
hauria disminuït el pes de tota la resta de categories.   

GRÀFIC IV-12. Distribució del treball autònom segons l’edat i el sexe. Catalunya 2010-2011   
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Unitats: percentatges. 
(*) Categoria estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat. 
. 

1.2.5. Evolució segons el nivell d’estudis assolit 
El gràfic següent analitza la variació i l’aportació a la variació total que fa cada categoria 
d’autònoms segons nivell d’estudis assolits entre l’any 2010 i 2011. Per a aquest darrer any, la 
contribució més negativa ve generada per la categoria d’estudis de primària, que inclou també el 
col·lectiu de persones analfabetes.3

El treball autònom entre les persones que han assolit estudis d’educació secundària de primera 
etapa també es redueix enguany el 2% i genera una aportació negativa del 15% a la variació total 
del treball autònom. D’altra banda, l’ocupació autònoma de persones que han assolit els estudis 

 Aquesta categoria explica el 139% de la disminució del treball 
autònom atès que té una reducció intensa de persones, del 22,7%. 

                                                
3 La irrellevància estadística de la categoria d’analfabets i persones sense estudis fa que no sigui possible donar-ne informació estadís-
ticament significativa. 
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secundaris de segona etapa o educació superior és l’única que augmenta, essent el creixement 
del col·lectiu d’estudis superiors poc significatiu, i en canvi més intens el del col·lectiu d’estudis se-
cundaris de segona etapa, que fan una aportació positiva del 51% a la variació total del treball au-
tònom. 

Aquest comportament, que cedeix tot el pes de la correcció a les categories de nivell formatiu més 
baix, és similar al que trobàvem dos anys enrere. L’any 2009, la primera gran correcció que va pa-
tir el treball autònom va afectar sobretot les categories de nivell formatiu més baix: la davallada del 
nombre d’autònoms s’havia concentrat sobretot en les persones amb estudis secundaris, de pri-
mera i segona etapa, i d’estudis primaris, precisament per aquest ordre d’importància, mentre que 
n’havien quedat més al marge els d’estudis superiors, que fins i tot havien augmentat. No obstant 
això, l’any passat, la responsabilitat de la caiguda es va repartir entre les categories d’educació 
secundària de segona etapa i la d’educació superior, mentre que les dues categories de menor ni-
vell formatiu van fer una aportació positiva a la variació a la variació total del treball autònom. 

Per tant, sembla que el patró de correcció torna a assimilar-se enguany al de fa dos anys, un fe-
nomen que també hem vist que es produïa pel cas de l’aportació (negativa) majoritària que han fet 
els homes a la variació total del treball autònom, amb un patró també similar al de fa dos anys en-
rere, i en certa mesura també en el cas de la contribució que han tingut alguns sectors d’activitat 
econòmica, amb una aportació clarament negativa de la construcció. 

GRÀFIC IV-13. Distribució del treball autònom, variació interanual i aportació a la variació total del 
treball autònom segons el nivell d’estudis assolits. Catalunya, 2010-2011   
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Unitats: aportació sobre la variació, taxes de creixement i distribució (percentatges). 
La categoria d’educació primària inclou també el col·lectiu d’analfabets, que no és estadísticament representatiu degut al seu poc pes 
dins del col·lectiu. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat.  
 

Fruit d’aquesta evolució, el percentatge de persones amb estudis superiors i sobretot el percentat-
ge de persones amb titulació assolida d’educació secundària de segona etapa que treballen per 
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compte propi ha augmentat, mentre que les altres categories, de nivell educatiu més baix, han 
disminuït. (vegeu gràfic anterior). 

GRÀFIC IV-14. Variació interanual i aportació al creixement del treball autònom total segons el sexe i 
el nivell formatiu assolit. Catalunya 2010-2011 
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Unitats: aportació sobre la variació total i taxes de creixement (percentatges). 
(*) Categoria estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat  
 

Si analitzem la davallada del treball autònom en funció de les categories de gènere i nivells educa-
tius conjuntament, podem observar un comportament lleugerament diferent segons si es tracta 
d’homes o de dones. D’aquesta manera, si analitzem els gràfic anterior, podem observar com en 
el cas dels homes, la variació reprodueix els patrons del conjunt total del col·lectiu, mentre que en 
el cas de les dones això no passa. Les categories que augmenten el nombre d’autònoms són les 
d’homes amb estudis secundaris de segona etapa i superiors, i les de dones d’estudis secundaris 
de primera i segona etapa, atès que la resta de categories, incloent-hi les dones amb estudis su-
periors, manifesten un comportament negatiu. 

Els homes amb estudis amb un nivell assolit d’estudis d’educació secundària de primera etapa o 
inferior expliquen el 124% de la reducció total del nombre d’autònoms estimats. Sorprèn també 
d’altra banda la caiguda del 2% de les dones amb estudis superiors, que pràcticament compensa 
l’augment dels homes en el mateix nivell d’estudis. 
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GRÀFIC IV-15. Distribució del treball autònom, variació interanual i aportació a la variació total del 
treball autònom segons nivell d’estudis assolits. Homes, Catalunya, 2010-2011 
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Unitats: aportació sobre la variació, taxes de creixement i distribució (percentatges). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat  

Aquest comportament ha fet que entre els homes hagi augmentat la proporció d’aquells que tenen 
un nivell d’estudis assolit de secundària de segona etapa o d’estudis superiors (gràfic IV-15), men-
tre que en el cas de la dona (gràfic IV-14), només han augmentat el seu pes els dos nivells 
d’estudis secundaris, de primera i segona etapa, mentre que la resta de nivells han baixat la seva 
presència relativa dins del col·lectiu.   

GRÀFIC IV-16. Distribució del treball autònom, variació interanual i aportació a la variació total del 
treball autònom segons nivell d’estudis assolits. Dones,  Catalunya, 2010-2011  
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Unitats: aportació sobre la variació, taxes de creixement i distribució (percentatges).    
(*) Categoria estadísticament no significativa. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat  
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En síntesi, podem concloure que l’any 2011 s’ha produït una reducció del treball autònom, que ha 
estat important però menor que el de l’any passat. No obstant això, el descens del nombre 
d’autònoms (-3.2%) ha estat més intens que el d’assalariats (-1,8%).  

La disminució del nombre de persones que treballen per compte pròpia, a diferència de l’any pas-
sat i de manera anàloga a fa dos anys, s’ha concentrat molt en els homes. La major incidència de 
la crisi entre els autònoms homes es pot explicar només parcialment per la incidència sectorial de 
la crisi, atès que es manifesta no obstant un factor addicional que penalitza sobretot a la dona, que 
do no patir-ho, haurien d’haver augmentat en comptes d’haver disminuït. També cal destacar un 
comportament diferencial respecte del 2010 pel que fa a incidència de la crisi sobre els col·lectius 
en funció dels seus nivells formatius. En aquest cas, sembla que, de manera també anàloga a fa 
dos anys, la conjuntura ha castigat especialment els nivells educatius més baixos. Aquest compor-
tament es pot vincular també en part al fet que el comportament sectorial del treball autònom l’any 
2011 ha estat més similar al que va tenir fa dos anys que no pas al que va experimentar l’any pas-
sat. 
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2. Anàlisi del treball autònom  registrat a la Seguretat Social 
segons tipologies i sectors a Catalunya 

2.1. Evolució del treball autònom  registrat a la Seguretat So-
cial a Catalunya 

A finals de l’any 2011 hi havia registrades a Catalunya 530.146 persones que cotitzaven en quali-
tat de treballadors per compte propi, segons la Secretaria de Seguretat Social del Ministeri 
d’Ocupació i Seguretat Social. D’aquestes persones, 529.592 cotitzaven pel règim especial de tre-
balladors autònoms (RETA). Aquestes dades evidencien una disminució de l’1,5% del nombre de 
persones registrades que treballen per compte propi en el decurs d’aquest darrer any 2011. En-
guany, aquesta disminució ha tornat a ser menor que la de l’any passat (que fou del -2,2%), però 
menys intensa que la dels treballadors per compte aliè, que durant aquest darrer any han disminu-
ït el 3,2%.  

Dins del col·lectiu d’afiliats per compte propi només el 0,1% cotitzen en la modalitat del Règim Es-
pecial de Treballadors de Mar (REM), la resta ho fa pel RETA. Dins del RETA, però, el 3,1% de les 
persones afiliades es regeixen pel Sistema Especial de Treballadors Agraris (SETA). L’afiliació al 
SETA ha tornat a ser precisament la que més ha disminuït aquest darrer any (-4%). Els afiliats que 
cotitzen pel REM han experimentat en canvi un lleuger augment de l’1,1%. Per províncies, a Tar-
ragona i Lleida torna a ser on el nombre de persones que cotitzen al RETA ha disminuït més in-
tensament (vegeu taula següent).  

Sectorialment, la reducció més intensa també es torna a produir, com l’any anterior, al sector de la 
construcció, amb disminució del 6,8% que, tot i que és lleugerament menor a la d’un any abans,  
encara és d’una magnitud considerable. La pèrdua d’afiliació de la construcció es registra amb in-
tensitat a totes les províncies, si bé  es mostra més intensa a Tarragona i Lleida (-8,3% i -7,9% 
respectivament). El menor deteriorament en aquest sector es torna a produir a la província de Gi-
rona  (-5,8%). Pel que fa a la indústria, el seu decreixement del 3,4% marca una continuïtat amb 
els registres de l’any anterior, i lluny de mostrar una frenada en la disminució, cau amb una inten-
sitat similar però lleugerament més intensa que la de l’any 2010. Aquesta caiguda del sector in-
dustrial s’ha mostrat més intensa a la província de Barcelona (-4,1%), i no s’ha produït a la provín-
cia de Girona, on el nombre d’autònoms del sector industrial registrats, a diferència de la resta de 
demarcacions, han augmentat lleugerament (1,1%). L’agricultura ha patit una davallada del 2,7% 
del nombre d’autònoms, que ha estat especialment intensa a la província de Tarragona.  Final-
ment, pel que fa al sector serveis, el nombre d’autònoms registrats que hi treballen retrocedeix 
només el 0,1%. Aquesta caiguda és el resultat però d’un descens generalitzat en totes les demar-
cacions tret de la de Barcelona, on el nombre d’autònoms ocupats en aquest sector ha augmentat 
lleugerament.   

TAULA IV-1. Nombre de persones afilades al RETA per grans sectors. Catalunya, 2011 

  Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 
Total        372.916              59.291              40.942              53.842            529.592      

Agricultura            5.808                3.633              10.537                5.642              25.679      
Indústria          34.229                5.728                2.861                3.627              46.658      
Construcció          47.792              10.452                5.580                8.550              72.645      
Serveis        285.087              39.478              21.964              36.023            384.610      

Unitats: persones. 
Font: Departament de treball, Observatori del treball i elaboració pròpia. Dades a data 31 de desembre. 
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TAULA IV-2. Variació del nombre de persones que cotitzen pel RETA per províncies, Catalunya 
2011 

  Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 
Total -1,3 -1,3 -2,4 -2,4 -1,5 

Agricultura -2,6 -1,9 -2,3 -4,2 -2,7 
Indústria -4,1 1,1 -3,2 -3,5 -3,4 
Construcció -6,6 -5,8 -7,9 -8,3 -6,8 
Serveis 0,1 -0,4 -0,8 -0,4 -0,1 

Unitats: taxes de creixement anual (percentatges). 
Font: Departament de treball, Observatori del treball i elaboració pròpia. Dades a data 31 de desembre. 

TAULA IV-3. Distribució sectorial de les persones afiliades al RETA per províncies. Catalunya, 2011 

  Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 
Agricultura 1,6 6,1 25,7 10,5 4,8 
Indústria 9,2 9,7 7,0 6,7 8,8 
Construcció 12,8 17,6 13,6 15,9 13,7 
Serveis 76,4 66,6 53,6 66,9 72,6 

Unitats: percentatges. 
Font: Departament de treball, Observatori del treball i elaboració pròpia. Dades a data 31 de desembre.   

D’altra banda, la major presència en termes relatius de persones afiliades al RETA en unes    
comarques que no pas en unes altres, no ha estat determinant a l’hora d’explicar la disminució del 
nombre de persones afiliades, atès que, tal i com es pot observar als mapes següents no coinci-
deixen exactament aquelles comarques amb un major pes dels afiliats al RETA amb aquelles on hi 
ha una major disminució relativa. 

MAPA IV-1. Percentatge de cotitzants del RETA distribuïts territorialment per comarques. Catalu-
nya 2011 
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Unitats: percentatges. 
La xifra identifica el percentatge de cotitzants del RETA sobre el conjunt que formen els cotitzants del RETA i del Règim General, no in-
clou la resta de règims de cotització. 
Dades a 31 de desembre. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Observatori del Treball.  
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MAPA IV-2. Variació percentual del nombre de cotitzants del RETA per comarques a Catalunya, 
2010-2011 
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Unitats: taxes de creixement anual (percentatges). 
Dades a 31 de desembre. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Observatori del Treball.  

Les comarques on els cotitzants dels RETA han disminuït amb major intensitat han estat les de la 
Ribera d'Ebre, la Cerdanya, les Garrigues i la Val d'Aran. En tots aquests casos la disminució ha 
estat superior al 3%. En la majoria de les comarques s’oberva una intensitat de la caiguda superior 
a la de la mitjana del conjunt del territori català. No obstant això, unes 18 comarques han tingut un 
comportament millor que el de la mitjana. Aquestes comarques, que destaquen en alguns casos 
en el mapa per la coloració lleugerament més fosca, se situen al voltant de Girona (Gironès, Pla 
de l’Estany i Garrotxa), al voltant de Barcelona (Barcelonès, els dos Vallesos i el Maresme), al 
Garraf i l’Alt Penedès, a la Sagarra i l’Urgell, i finalment el Pallars Jussà i l’Alt Urgell. Altres comar-
ques, com ara les que ressegueixen la conca del Llobregat també mostren descensos inferiors al 
2% però superiors a la mitjana. La resta de comarques, una gran majoria, mostren una disminució 
dels afiliats d’entre el 2% i el 3%.    

El gràfic següent agafa les principals activitats que desenvolupen els autònoms que cotitzen al 
RETA a Catalunya. Fixem-nos que entre les activitats més desenvolupades, només el comerç i la 
restauració, serveis sanitaris i personals han augmentat el nombre d’afiliats, mentre que totes les 
activitats relacionades amb la construcció han disminuït amb intensitat el nombre d’afiliats.  

Altres activitats que també augmenten són les de serveis jurídics i comptables, l’educació, activi-
tats professionals i tècniques, activitats financeres auxiliars, publicitat, activitats administratives, i 
relacionades amb les TIC. En general parlem en la majoria dels casos de serveis auxiliars a les 
empreses.  
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GRÀFIC IV-17. Evolució del nombre d’autònoms afiliats al RETA segons les principals activitats que 
desenvolupen. Catalunya 2010-2011 
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Unitats: percentatges. 
 (*) En total són 75 branques d’activitat diferents que no depassen individualment el 1% dels autònoms. 
Entre parèntesi el pes de cadascuna de les activitats en el conjunt del col·lectiu de cotitzants del RETA. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació. Observatori del treball. 
 

D’altra banda, trobem registrades a la Segureta Social 43.598 persones estrangeres que cotitzen 
pel RETA, de les quals el 58,8% són de nacionalitat extracomunitària. Tal i com es pot observar a 
la taula següent, el col·lectiu de persones estrangeres que cotitzen ha augmentat el 7%. Aquest 
augment es torna a produir sobretot, igual que l’any passat, per la contribució més alta que fan els 
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estrangers de procedència extracomunitària, que augmenten l’11,6%, mentre que els de proce-
dència comunitària, que l’any passat disminuïen, enguany també augmenten, si bé ho fan a un 
ritme molt modest (1%).  

TAULA IV-4. Nombre de persones estrangeres afiliades al RETA. Catalunya 2010 i 2011  

  2010 2011 variació 2010-2011 
Comunitaris 17.790 17.972 1,0 
Extracomunitaris 22.959 25.626 11,6 
Total 40.749 43.598 7,0 

Unitats: persones i taxes de creixement en percentatge. 
Dades 31 desembre. 
Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Estadístiques, pressupostos i estudis. 

La majoria dels afiliats estrangers al RETA es troben a la província de Barcelona. Tal i com es pot  
observar a la taula següent, a la província de Girona és on el percentatge de cotitzants estrangers 
és més alt; el segueixen la de Barcelona, la de Tarragona i finalment la de Lleida. A la província de 
Barcelona és on el percentatge d’estrangers extracomunitaris és més alt, i és l’única província on 
el seu pes se situa per sobre de la mitjana de Catalunya.    

TAULA IV-5. Nombre de persones estrangeres afiliades al RETA per províncies i distribució se-
gons província de residència i procedència. Catalunya, 2011 

  
Persones 
afiliades 

Distribució 
provincial 

% sobre els cotit-
zants estrangers 
sobre el total de 

RETA 

Procedència 

Comunitaris/es Extracomunitaris/es 
 Barcelona   31.624 72,5 13,6 36,9 63,1 
 Girona   6.211 14,2 18,1 57,4 42,6 
 Lleida   1.903 4,4 11,6 43,7 56,3 
 Tarragona   3.860 8,9 13,5 48,9 51,1 

 CATALUNYA   43.598 100,0 17,0 41,2 58,8 
Unitats: persones i percentatges. 
Dades 31 desembre. 
Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Estadístiques, pressupostos i estudis. 

Per altra banda, a finals de l’any 2011, dins del conjunt de persones afiliades a la Seguretat Social 
a Catalunya que treballen per compte propi, hi ha 1.057 persones que es declaren econòmicament 
dependents. Aquest registre ha incrementat el 20,3% respecte de l’any anterior, un augment que 
tot i que és considerable és inferior en intensitat al del mateix període de l’any anterior, atès que 
havia augmentat llavors el 62,5%. Aquestes persones representen el 20,6% de treballadors autò-
noms econòmicament dependents (TAED) que trobem registrats en el conjunt d’Espanya (5.141). 
El 76% dels treballadors autònoms que es declaren dependents a Catalunya són homes. Els tre-
balladors autònoms dependents catalans es localitzen sobretot a la província de Barcelona, on hi 
trobem el 84,2% dels afiliats TAED. A Girona, a Lleida i a Tarragona hi trobem, respectivament, el 
7%, el 5,2% i el 3,6% dels TAED afiliats a Catalunya. A Tarragona és on el percentatge de dones 
entre els TAED és més baix (16,4%), mentre que a Lleida és on és més alt (44,7%).4

                                                
4 Les dades de registre de treballadors autònoms dependents han estat cedides pel Servei d’Estudis i Estadístiques de la Direcció Ge-
neral de l’Economia Social, del Treball Autònom i de la Responsabilitat Social de les Empreses.   
 

   

 

 



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2011 

20 

TAULA IV-6. Autònoms econòmicament dependents registrats a la Seguretat Social. Catalunya 
2011 

  Total Homes Dones 

Espanya 5.141 3750 1391 

Catalunya 1.057 803 254 

Barcelona 890 682 208 

Girona 74 54 20 

Lleida 38 21 17 

Tarragona 55 46 9 
Unitats: persones. 
Font: Servei d’Estudis i Estadístiques de la Direcció General de l’Economia Social, del Treball Autònom i de la Responsabilitat Social de 
les Empreses. 

2.1.1. Anàlisi del col·lectiu d’autònoms pròpiament dits afili-
ats a la Seguretat Social 

El nombre d’autònoms pròpiament dits en alta, que és el col·lectiu que analitzem amb més dete-
niment en aquest epígraf,5

GRÀFIC IV-18. Proporció de persones afiliades classificades com a autònoms pròpiament dits res-
pecte del total de persones afiliades als règims per compte propi. Catalunya, 2011 

 cau en 5.924 persones (-1,8%). Aquesta reducció torna a ser enguany 
lleugerament més intensa que la del conjunt total dels afiliats per compte propi (RETA i REM), que 
és del -1,5%. En data 31 de desembre de 2011 els autònoms pròpiament dits representen el 
59,9% del total d’afiliats per compte propi.   

 

40,1

59,9

Resta d' autònoms

Autònoms pròpiament dits

 

Unitats: percentatges. 
Dades en data de 31 de desembre.  
Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat d’Ocupació. 

El treball autònom pròpiament dit ha registrat, tal com dèiem, una caiguda de 5.924 persones. 
Aquesta reducció, que ha estat menor en termes absoluts que la de l’any precedent, s’explica so-
bretot per la disminució del nombre d’afiliats al sector de la construcció, que fa una aportació del -
41,5% a l’evolució del col·lectiu i a la del sector serveis, que fa una aportació del -25,2%, més in-
tensa que la de l’any anterior. També fan aportacions negatives tant el sector agrari, amb el -
17,2%, com la indústria, amb el -16,1%. No obstant això, destaca el fet que l’aportació dels que 
treballen al sector serveis a la reducció del treball autònom pròpiament dit és molt més baixa que 

                                                
5 Els autònoms pròpiament dits són un col·lectiu estadístic que es configura de l’agregació de tots aquells autònoms registrats que no 
estan integrats a cap societat mercantil, cooperativa o altres entitats societàries, ni són col·laboradors familiars ni estan registrats com a 
part d’algun col·lectiu especial de treballadors. 
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el seu pes en el conjunt total del col·lectiu d’autònoms pròpiament dits. Això implica que la caiguda 
dels afiliats del sector serveis (-0,6%) ha estat menys intensa de la que ha experimentat de mitja-
na tot el col·lectiu, i per tant menor també que la dels treballadors de la resta de sectors, que lògi-
cament han caigut tots a una intensitat superior a la mitjana. 

GRÀFIC IV-19. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom prò-
piament dit d’alta a la Seguretat Social segons sectors. Catalunya, 2011 
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Unitats: percentatges. 
Dades en data de 31 de desembre. 
Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat d’Ocupació. 

Com a resultat d’aquesta evolució, en acabar l’any el percentatge d’autònoms pròpiament dits que 
treballen al sector serveis ha augmentat i s’ha situat en el 74,6%, mentre que el percentatge dels 
que treballen a la construcció, a l’agricultura i a la indústria ha baixat lleugerament fins a situar-se 
en el 12,6%, 6,7% i 6% respectivament.  

GRÀFIC IV-20. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom prò-
piament dit d’alta a la Seguretat Social segons gènere. Catalunya, 2011 

 

67,0

33,0

Homes

Dones

Distribució 2011

-86,9

-13,1

Homes

Dones

Contribució a la variació 2010-2011

 

Unitats: percentatges. 
Dades en data de 31 de desembre.   
Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat d’Ocupació. 

Tal i com es pot observar al gràfic anterior, enguany, la contribució dels homes a la reducció del 
treball autònom pròpiament dit ha estat novament superior a la de les dones, així com també força 
més intensa que la que els correspondria en funció del pes que ostenten dins del col·lectiu. Les 
dades, doncs,  refermen el comportament que ja havien mostrat l’any passat. De fet, el 86,9% de 
la disminució del treball autònom pròpiament dit respon a una reducció d’homes, mentre que no-
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més el 13,1% s’explica per la disminució de dones. Com a conseqüència d’aquest comportament 
el pes dels homes dins del col·lectiu s’ha reduït 0,6 punts percentuals fins a situar-se en el 67%, 
mentre que el de les dones ha augmentat lleugerament fins al 33%.     

GRÀFIC IV-21. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom prò-
piament dit d’alta a la Seguretat Social segons si tenen assalariats o no a Catalunya, 2011 
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Unitats: percentatges. 
Dades en data de 31 de desembre.   
Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat d’Ocupació. 

Enguany, l’aportació que fan els autònoms que tenen assalariats al càrrec sobre la variació del 
col·lectiu d’autònoms pròpiament dits (-41,9%), és menor que la que fan els que no en tenen (-
58,1%). Aquesta contribució dels autònoms amb assalariats és més del doble del pes estructural 
que tenen, fet que resulta indicatiu de la intensa davallada que ha patit aquesta categoria. 

D’aquesta manera, i a diferència de l’any passat, en que el col·lectiu d’autònoms amb assalariats 
va mostrar una contracció menor a la del conjunt d’autònoms sense assalariats, enguany la dava-
llada torna a ser molt més intensa pels autònoms amb assalariats que han experimentat una con-
tracció més intensa que la resta del col·lectiu d’autònoms pròpiament dits. 

Com a conseqüència, enguany la proporció d’autònoms sense assalariats dins del col·lectiu ha 
augmentat en detriment del percentatge d’autònoms amb assalariats al càrrec. 

GRÀFIC IV-22. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom prò-
piament dit d’alta a la Seguretat Social segons si tenen pluriactivitat o no. Catalunya, 2010-2011 
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Unitats: percentatges. 
Dades en data de 31 de desembre.   
Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat d’Ocupació. 

D’altra banda, el gràfic anterior analitza la distribució de les persones registrades segons si desen-
volupen activitats complementàriament o no. El concepte de pluriactivitat permet separar aquelles 
persones afiliades com a treballadors per compte propi que treballen en una segona ocupació per 
compte d’altri. Aquest darrer grup de persones representen el 4,7% dels d’autònoms i han contri-
buït en una proporció molt superior a la caiguda del conjunt del col·lectiu (-11,9%). Això significa 
que el pes dels autònoms amb pluriactivitat ha tornat a caure novament aquest darrer any, atès 
que la contracció del conjunt de persones amb aquesta característica ha estat molt superior a la 
del conjunt de la resta d’autònoms pròpiament dits. 
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Per edats, la novetat més destacable és el lleuger creixement que ha mostrat el col·lectiu de me-
nors de 25 anys. Tot i que encara és molt dèbil, si que mostra com l’any 2011 s’ha capgirat la ten-
dència de la categoria dels més joves, que per primer cop mostra un creixement positiu. Aquesta 
evidència però no ha de fer que obviem el gruix de l’ajust que s’ha produït en tota la resta de cate-
gories però sobretot en les d’autònoms d’entre 25 i 39 anys i en els més grans de 55 anys. De fet, 
els autònoms entre 25 i 39 anys ja l’any anterior havien experimentat un fort retrocés que continua 
aquest darrer exercici, i amb la intensitat més alta de totes les categories. Pel que fa als majors  
de 55 anys, aquest darrer any han patit també una contracció més intensa que la mitjana. Aquest 
fet es reflecteix en la seva contribució, que tot i ser menor, ha estat també molt superior al seu pes 
estructural.     

La conseqüència d’aquesta pauta de comportament és la pèrdua de pes de les cohorts d’entre 25 i 
39 anys i les de majors de 55 anys; mentre que han guanyat pes la categoria de menors de 25 
anys, amb una presència no obstant residual, i la dels autònoms entre 40 i 54 anys, que essent la 
categoria més important, tot i que s’ha reduït, ho ha fet en una intensitat menor del que ho ha fet el 
conjunt del col·lectiu. 

GRÀFIC IV-23. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom prò-
piament dit d’alta a la Seguretat Social segons edat a Catalunya, 2010-2011 
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Unitats: percentatges. 
Dades en data de 31 de desembre.   
Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat d’Ocupació. 
 

D’altra banda, i de la mateixa manera que ja va succeir l’any passat, el col·lectiu d’autònoms de 
nacionalitat estrangera ha augmentat, i tal i com es pot comprovar al gràfic següent, la seva apor-
tació a la variació total del treball autònom pròpiament dit ha estat positiva (28,4%).  

Aquesta evolució positiva contrasta amb la dels autònoms de nacionalitat espanyola, que han tor-
nat a reduir-se novament l’any 2011. El resultat d’aquest comportament ha estat un creixement del 
pes de les persones amb nacionalitat estrangera dins del col·lectiu, que a finals del 2011 ja supo-
saven el 8,4% del total dels autònoms pròpiament dits. No obstant això, destaca que aquest per-
centatge encara continua estan per sota del que suposen els estrangers en el conjunt dels afiliats, 
incloent-hi també els treballadors per compte d’altri.6

                                                
6 En data de 31 de desembre el percentatge de afiliats estrangers sobre el total d’afiliats tenint en compte tots els règims se situava en 
el 12,8%, segons dades de la Secretaria de Seguretat Social del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  
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GRÀFIC IV-24. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom prò-
piament dit d’alta a la Seguretat Social segons nacionalitat. Catalunya, 2010-2011 
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Unitats: percentatges. 
Dades en data de 31 de desembre.   
Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat d’Ocupació. 

El gràfic següent exposa la distribució dels autònoms afiliats segons l’antiguitat del seu negoci i 
l’aportació a la reducció del treball autònom pròpiament dit categoritzada segons el mateix criteri.  

L’evolució del col·lectiu segons aquestes categories d’antiguitat referma l’evolució que han expe-
rimentat en els darrers anys de crisi, i marquen una lleugera recuperació aquests darrers anys. Si 
dos anys enrere només era la categoria de menys de 6 mesos la que havia registrat una evolució 
positiva, i l’any passat també s’hi afegia la de menys d’un any, enguany aquesta evolució positiva 
ja s’ha traslladat a la categoria d’entre 1 any i 3 anys d’antiguitat, fet que evidencia la prolongació 
de l’entrada de noves persones afiliades dins del col·lectiu en els darrers anys. No obstant això 
observem que el col·lectiu de persones amb una antiguitat d’entre 3 i 5 anys en el negoci és el que 
més retrocedeix aquest darrer any, més fins i tot en termes absoluts que els de més de 5 anys 
d’antiguitat, que són majoritaris en el conjunt dels autònoms pròpiament dits (60,3%). 

GRÀFIC IV-25. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom prò-
piament dit d’alta a la Seguretat Social segons antiguitat en el negoci. Catalunya, 2010-2011 
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Unitats: percentatges. 
Dades en data de 31 de desembre.   
Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat d’Ocupació. 

No obstant això, les dues categories de major antiguitat també han experimentat retrocessos en el 
pes estructural del conjunt del col·lectiu. Alhora, les tres categories de menor antiguitat, amb crei-
xements en termes absoluts, han augmentat paral·lelament el seu pes. El resultat ha estat una no-
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va estructura del col·lectiu que a finals del 2011 mostra un major pes de les empreses endegades 
en els darrers 3 anys. Aquest comportament evidencia sens dubte el procés de renovació propi 
que es dona forçosament en un context de crisi intensa com el que l’economia catalana ha expe-
rimentat en els darrers anys.    

Finalment, el darrer gràfic ens mostra la distribució i la contribució al creixement del col·lectiu 
aquest darrer any segons la seva base de cotització. Tal i com es pot observar, i en la mateixa lí-
nia del que ja s’observava l’any passat, creixen moderadament els cotitzants de major base de co-
tització, mentre que disminueix el nombre de cotitzants per a les categories de menor base de co-
tització. Aquest comportament ens indica doncs l’existència d’un col·lectiu de persones que, en 
aquests moments, opten per incrementar la seva cotització. Aquesta tendència es mostra enguany 
fins i tot més intensa que l’any passat.  

GRÀFIC IV-26. Distribució del treball autònom pròpiament dit d’alta a la Seguretat Social l’any 2011 
segons base de cotització a Catalunya, i aportació a la variació entre 2010 i 2011 
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Unitats: percentatges. 
Dades en data de 31 de desembre.   
Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat d’Ocupació. 

Recapitulant, podem concloure que l’any 2011, el col·lectiu de persones afiliades considerades au-
tònoms pròpiament dits ha caigut sobretot per la forta disminució dels afiliats del sector de la cons-
trucció seguit dels serveis, per bé que aquest darrer sector hagi experimentat una caiguda 
d’afiliats menor a la mitjana. D’altra banda, els autònoms pròpiament dits de l’agricultura i la indús-
tria s’han reduït en una intensitat superior, tot i que la seva aportació ha estat menor.   

La disminució del col·lectiu ha estat protagonitzada sobretot per homes. El perfil majoritari de les 
baixes netes del col·lectiu ha estat també el d’un autònom sense assalariats i el d’un autònom 
sense pluriactivitat. No obstant això, les categories d’autònoms amb assalariats i amb pluriactivitat, 
de menor importància dins del conjunt total d’autònoms pròpiament dits, han experimentat retro-
cessos encara més intensos.  

Pel que fa a l’edat, la majoria de la disminució cal atribuir-la a les persones d’entre 25 i 39 anys, 
per bé que la categoria de majors de 55 anys també ha experimentat un fort retrocés. Només ha 
augmentat la categoria de menors de 25 anys en una quantitat poc importat, que no ha permès 
compensar la davallada de les resta de categories. Finalment cal assenyalar que dins del col·lectiu 
ha caigut el nombre d’autònoms de nacionalitat espanyola i han augmentat els de nacionalitat es-
trangera.   
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3. La protecció social del treball autònom 
En aquest apartat s’analitzen les dades relatives a les pensions contributives percebudes en el 
marc del règim especial del treball autònom (RETA), atès que la informació sobre pensions perce-
budes en el marc del règim especial del treball del mar (REM) no es troba desagregada entre tre-
balladors i treballadores per compte propi i per compte d’altre. Així mateix, cal tenir en compte que 
a partir de l’1 de gener de 2008, les persones treballadores del règim especial agrari (REA) per 
compte propi s’integren en el RETA, en què es crea un sistema especial del treball autònom agra-
ri, en relació amb el qual no es disposa de dades sobre pensions. Les dades fan referència a les 
pensions contributives en vigor a 31 de desembre de 2011. 

El nombre total de pensions contributives registrades a Catalunya en el marc del RETA l’any 2011 
és de 289.396, 4.834 pensions més respecte de l’any anterior, que suposa un increment de l’1,7%. 
Les pensions del RETA suposen el 18,2% del total de pensions contributives a Catalunya i el 
15,5% de les pensions percebudes en el marc del RETA en l’àmbit de l’Estat.    

L’increment de les pensions del RETA s’explica fonamentalment per l’evolució de les pensions de 
jubilació, que malgrat que no són les que més creixen en termes relatius l’any 2011, sí que són les 
que més creixen en termes absoluts, atès que suposen la majoria de les pensions contributives, el 
65,2%. Segueixen en importància a les pensions de jubilació, les pensions de viduïtat, que supo-
sen el 25,9% del total. Les pensions d’incapacitat suposen el 6,6%, les d’orfenesa el 2,3 i les pen-
sions en favor de familiars, el 0,1%.  

TAULA IV-7. Evolució de les pensions contributives del RETA per classe de pensió. Catalunya 
2010-2011 

  
2011 Pes  Variació absoluta 

2010-2011 
Variació relativa 

2010-2011 

Total 289.396 100,0 4.834 1,7 
Jubilació 188.789 65,2 3.945 2,1 
Viduïtat 74.885 25,9 290 0,4 
Incapacitat 19.039 6,6 456 2,5 
Orfenesa 6.512 2,3 143 2,2 
Favor familiars 171 0,1 0 0,0 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.  

El nombre de dones beneficiàries de pensions del RETA és lleugerament superior al d’homes (el 
57,1% de dones front al 42,9%). Segons la classe de pensió, les dones continuen sent la majoria 
de les persones beneficiàries de les pensions de viduïtat i en favor de familiars, en què suposen el 
88,8% i el 84,2%, respectivament. En canvi, els homes són la majoria de les persones beneficiàri-
es de les pensions de jubilació (el 52,9%) i, sobretot, de les pensions d’incapacitat permanent 
(64,6%). La superioritat masculina en el cas de la incapacitat permanent del RETA és inclús més 
elevada que la que es registra per al total del sistema, en el qual els perceptors homes suposen el 
57,1% del total de pensionistes d’incapacitat permanent. La distribució entre sexes segons la clas-
se de pensió que s’ha descrit s’explica per la diferent trajectòria laboral dels homes i les dones que 
perceben una pensió contributiva del RETA en l’actualitat.   

En relació amb l’evolució de les pensions segons el sexe, s’observa que, respecte de l’any 2010, 
les pensions percebudes pels homes augmenten més (el 2,9%) que les percebudes per les dones 
(el 0,8%). Segons la classe de pensió, les pensions d’incapacitat permanent disminueixen en el 
cas de les dones i, pel que fa als homes, mostren una disminució les pensions en favor de famili-
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ars, malgrat que el nombre d’aquestes pensions és baix i suposen també un percentatge petit en 
relació amb el global de les pensions percebudes en el marc del RETA.  

GRÀFIC IV-27. Pensions contributives del RETA per sexe i classe de pensió. Catalunya, 2010-2011 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacio-
nal de la Seguretat Social.  

Evolució de les pensions del RETA per sexe i 
classe de pensió. Catalunya, 2010-2011 
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Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacio-
nal de la Seguretat Social.  

En relació amb la quantia de les pensions, aquesta ve determinada en funció de les cotitzacions 
efectuades, tenint en compte que existeixen unes quanties màximes i mínimes que s’estableixen 
anualment en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Si la quantia de la pensió 
és inferior a la que s’estableix com a mínima, aquesta quantia s’incrementa amb el complement 
per a mínims corresponent.  

L’any 2011 se suspèn la revaloració de les pensions en el marc de les mesures de contenció del 
dèficit públic. En l’àmbit de les pensions contributives, s’exceptuen d’aquesta previsió les pensions 
mínimes i les pensions de l’extingit SOVI, les quals s’incrementen l’1 per cent.  

Tenint en compte les consideracions anteriors, l’any 2011 la quantia mitjana de les pensions con-
tributives del RETA és de 578,3 euros mensuals, que suposa un increment del 3,5% respecte de 
l’any 2010. Aquesta quantia és inferior a l’import mitjà de les pensions del conjunt del sistema de 
la Seguretat Social a Catalunya, que se situa en els 838,3 euros l’any 2011. En conseqüència, 
l’establiment del dret de garantia de mínims quan una pensió no assoleix la quantia mínima esta-
blerta té una incidència més elevada entre les pensions del RETA que en relació amb el total de 
les pensions del sistema. Així, el 29,9% de les pensions del RETA tenen complement a mínims a 
Catalunya l’any 2010, mentre que aquest percentatge és del 18,7% en el cas del total del sistema.  

Al gràfic següent s’observa com la quantia de les pensions augmenta progressivament tant en el 
cas del RETA com en el marc del total del sistema al llarg dels últims deu anys; no obstant, la 
quantia mitjana del total del sistema ha augmentat més al llarg del període considerat (el 56,3%), 
que la quantia mitjana del RETA (el 51,3%). En el gràfic següent també s’aprecia que, com a con-
seqüència de l’esmentat anteriorment, la distància entre la quantia mitjana de les pensions del 
RETA i la corresponent al total del sistema s’incrementa en el període de referència: si l’any 2002 
la pensió mitjana del RETA representava el 71,3% de la pensió mitjana del sistema, l’any 2010 re-
presenta el 68,9%.     
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GRÀFIC IV-28. Quantia mitjana de les pensions del RETA i del total del sistema. Catalunya, 2002-2011 
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Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.  

D’altra banda, la quantia mitjana de les pensions del RETA és inferior si qui la percep és una do-
na: l’any 2011 la pensió mitjana de les dones és de 489,2 euros i suposa el 70,2% de la pensió 
mitjana dels homes, que se situa en els 697,2 euros. Això es deu a que les dones són la majoria 
de les persones beneficiàries de les pensions de viduïtat i en favor de familiars, de quantia més 
baixa que les pensions d’incapacitat permanent i de jubilació, de majoria masculina.     

En relació amb la distribució de les pensions contributives del RETA per trams de quantia, 
s’aprecien diferències importants respecte de la distribució de les pensions del total del sistema. 
Així, les pensions per sota dels 500 euros són més nombroses en el cas del RETA que en el total 
del sistema (suposen el 34,5% i el 26,1%, respectivament). Però la característica més identificati-
va del RETA és el baix nombre de pensions amb una quantia superior als 1.000 euros: només el 
6% de les pensions del RETA són superiors a aquesta quantitat, mentre que, quan es considera el 
total del sistema, compleixen aquesta condició el 28% de les pensions.  

No obstant, les pensions del RETA segueixen la tendència que s’observa en el total del sistema: 
les que tenen una quantia de menys de 500 euros tendeixen a disminuir, mentre que les que són 
superiors a 1.000 euros augmenten progressivament. Si es comparen les xifres de l’any 2011 amb 
les de cinc anys enrere, s’observa clarament aquesta tendència: l’any 2007, el 64,4% de les pen-
sions del RETA no superaven els 500 euros, mentre que només el 4% eren superiors als 1.000 
euros.     

Si es fa una anàlisi de la distribució de les pensions del RETA i del total del sistema d’acord amb 
una divisió més detallada dels trams de quantia, al gràfic següent s’observa que, en el cas del 
RETA, les pensions tendeixen a concentrar-se més en els trams més baixos de la distribució (la 
concentració més elevada es troba entre els 400 i els 600 euros) i que, a partir dels 800 euros, el 
nombre de pensions es redueix de manera important; de fet, el 88,3% de les pensions del RETA 
són inferiors als 800 euros i, a partir dels 2.000 euros, el percentatge de pensions se situa en el 
0,5%. En relació amb la distribució del total de les pensions del sistema, la concentració més ele-
vada de pensions es troba entre els 600 i els 800 euros i, a partir d’aquesta quantitat, el nombre 
de pensions es va reduint. No obstant, els percentatges de pensions de quantia elevada no són 
tan baixos com en el cas del RETA i les pensions de més de 2.000 euros suposen el 5,4% del to-
tal.   



SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA 

29 

GRÀFIC IV-29. Distribució de les pensions contributives per trams de quantia. Catalunya, 2011 
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4. Foment de l’emprenedoria 
L’Observatori del Treball del Departament d’Empresa i Ocupació publica regularment el Butlletí de 
Demografia Empresarial, on s’ofereix una anàlisi dels principals indicadors. El gràfic següent pre-
senta un resum de l’evolució demogràfica empresarial del darrer any 2011. 

GRÀFIC IV-30. Indicadors de demografia empresarial. Catalunya, 2011 

Altes de noves empreses i baixes 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000

Reactivades Pures

Baixes Altes

ITR IITR IIITR IVTR

 

Unitats: nombre d’empreses. 
Nota: Definicions (a partir del Butlletí de demografia empresari-
al). 
Altes pures del trimestre t: empreses que no estaven actives en 
el trimestre (t-1) però que sí que apareixen actives en el trimes-
tre t i a més han estat actives en algun dels vuit trimestres ante-
riors. 
Altes reactivades del trimestre t: altes generades per la reacti-
vació, empreses que no estaven actives en el trimestre (t-1) pe-
rò que sí que ho estan al t i ho han estat en algun dels vuit tri-
mestres anteriors. 
Baixes del trimestre t: empreses que no estaven actives en el 
trimestre (t-1) però que si que apareixen com a actives en el 
trimestre t. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i 
Ocupació. 
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Unitats: percentatges. 
Taxa bruta d’entrada del trimestre t: nombre d’altes d’empreses 
del trimestre t respecte del total d’empreses del  trimestre ante-
rior. 
Taxa bruta de sortida del trimestre t: nombre de baixes 
d’empreses del trimestre t respecte del total d’empreses del  
trimestre anterior. 
Taxa neta d’entrada: diferència entre la taxa neta d’entrada i la 
de sortida. 
Rotació empresarial: altes i baixes d’un trimestre en relació al 
total d’empreses existents en aquell trimestre. 

 

El comportament de la demografia empresarial a Catalunya reflecteix una rotació molt més alta 
enguany per comparació al comportament de l’any anterior.7 Atès que la taxa d’entrades és supe-
rior a la de sortides en gairebé tots els trimestres, la taxa neta d’entrada s’ha situat en termes ne-
gatius en tots els trimestres de l’any tret del segon. Per comparació amb l’evolució que va experi-
mentar l’any anterior, el comportament de la taxa d’entrada neta ha estat millor en el primer se-
mestre i pitjor en el segon.8

Els darrers anys, les diferents institucions públiques, esperonades sobretot per les europees en el 
marc de l’Estratègia de Lisboa (2010) i ara l’Estratègia Europa 2020, han endegat diferents mesu-
res per fomentar les iniciatives personals a l’hora de crear una empresa i en conseqüència contri-

   

Atès que la conjuntura dels darrers anys ha estat poc favorable al creixement del nombre 
d’empreses al nostre país, les mesures de foment a l’emprenedoria prenen, en aquest context, 
una significació especial. 

                                                
7 L’any 2010 la rotació es va situar per sobre en gairebé tots els trimestres. Respecte de l’any anterior, en el primer semestre sembla 
que la ràtio reflecteix una taxa d’entrada més elevada, tot i que per al segon semestre sembla que reflecteix una taxa de sortida també 
més alta. (Vegeu la MSEL 2010, p. 352). Aquesta evolució es correspon amb el deteriorament de la conjuntura econòmica de la sego-
na meitat de l’any. (Vegeu el primer epígraf del capítol I). 
8 Aquest comportament torna a coincidir amb l’evolució conjuntural experimentada al llarg de l’any. 
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buir al creixement econòmic i de l’ocupació. Si bé tant a Catalunya com a la resta de l’Estat les 
mesures de foment de l’emprenedoria compten ja amb uns anys d’antiguitat,9

Des de l’àmbit autonòmic, l’Ordre TRE/605/2010 establia també les bases reguladores que han de 
regir la concessió de subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma. Aquesta ordre, que 
també manté un caràcter marcadament transversal, no es va dotar pressupostàriament fins al juli-
ol, amb uns ajuts màxims destinats a la promoció de l’ocupació autònoma que se situaven en els 
2.572 milers d’euros.

 no és fins 
l’aprovació de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom (LETA) que s’estableix 
la base legal de la política de foment i promoció del treball autònom a Espanya. Així, a partir del 
Títol V (articles 27, 28 i 29) d’aquesta Llei es poden establir quatre categories de mesures de fo-
ment de l’emprenedoria segons la seva finalitat: promoció de la cultura emprenedora, disminució 
de costos a l’inici de l’activitat, formació professional i suport econòmic a les noves iniciatives.  

Aquest apartat s’estructura precisament en base a aquestes quatre categories. El seu objectiu és 
recollir les principals mesures de foment endegades a Catalunya, posant una atenció especial en 
aquelles dutes a terme per les institucions públiques.  

No obstant això, amb caràcter general, algunes mesures empreses per les administracions públi-
ques prenen un caràcter transversal, en la mesura en que connecten amb vàries de les categories 
d’objectius.  

Aquest és el cas per exemple de el Pla d’Actuació 2011 de Recolzament a l’Emprenedoria (PAAE 
2011) que endegat des de l’àmbit estatal, comprèn un paquet de mesures i programes que comp-
ten amb un pressupost de 84 milions d’euros que haurien de servir de palanca per tal de mobilitzar 
300 milions d’euros que facilitin la creació  i la consolidació de prop de 5000 noves empreses. 
Aquest Pla consolida per al 2011 totes les novetats que s’havien posat en marxa l’any 2010, com 
ara el Pla de Continuïtat Empresarial (PCE), el Programa de Promoció de Centres de Recolza-
ment a Emprenedors (CEAE), la línia de crèdits per a joves emprenedors (ENISA), o el “Programa 
de Recolzament a Xarxes de Bussines Angels”. No obstant això, també incorpora novetats com el 
Programa d’Avals per a Emprenedors, posat en funcionament a través de la Companyia Espanyo-
la de Refinançament (CERSA). Aquest pla, que es marca objectius de recolzament al finança-
ment, l’assessorament i la promoció de l’emprenedoria, pren per aquest motiu un caràcter marca-
dament transversal. 

10 Mesos més tard, i tot i la manca de finançament que ha generat el context, 
aquest import va passar a ser de 11.477 milers d’euros.11

4.1. Promoció de la cultura emprenedora 

 

Dins de la promoció de la cultura emprenedora hi trobem aquelles mesures que se centren en la 
decisió d’emprendre, aquelles centrades en la gestació de la idea o aquelles que s’orienten a mi-
llorar el reconeixement i el suport social de les iniciatives.  

Sota la primera categoria, centrada en la decisió d’emprendre, s’hi poden incloure distintes ac-
tuacions encaminades a l’objectiu de fomentar la decisió d’iniciar un negoci. Hi trobem, d’una ban-
da, l’organització de jornades de sensibilització, borses d’idees, tallers de creativitat i de generació 
d’idees, i de l’altra activitats encaminades a millorar la gestació de la idea, com ara mesures en-
caminades a donar a conèixer eines d’anàlisi de viabilitat, realització d’estudis de mercat o fins i tot 
l’organització de jornades sectorials. 

Des de l’àmbit estatal trobem per exemple el Programa “Emprenem Junts”, que s’orienta a la do-
tació d’ajudes destinades a la promoció de l’emprenedoria. L’Ordre ITC/1257/2011 de 9 de maig 

                                                
9 El programa de foment per a l’ocupació autònoma es va regular en l’àmbit estatal per primera vegada l’any 1986. 
10 Resolució EMO/1730/2011, DOGC núm. 5921, de 15.07.2011. 
11 Resolució EMO/2413/2011, DOCG núm. 5987, de 19.10.2011. 
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va convocar per a l’any 2011 la concessió d’aquestes ajudes orientades a la promoció de 
l’emprenedoria.  La resolució de 26 de Gener de 2012 de la Secretaria General d’Indústria i de la 
Petita i Mitjana Empresa establia finalment les ajudes concedides, que ascendeixen, entre sub-
vencions i finançaments de projectes, a uns 2.000,5 milers d’euros.12

Entre les Jornades de sensibilització dutes a terme l’any 2011 cal destacar primerament, dins del 
BIZ-Barcelona, El saló de l’emprenedor, una plataforma impulsada des de Barcelona Activa on les 
empreses poden, d’una banda, publicar informació sobre els seus productes, els seus serveis o 
augmentar la seva visibilitat a Internet, i de l’altra també poden descobrir altre empreses, conèixer 
altres activitats que es desenvolupen i crear xarxes de confiança.

 Des de Catalunya resulta 
destacable el finançament del Biz-Barcelona 2011.  

També resulta destacable, aquest cop des de l’àmbit estrictament català, la Setmana Mundial de 
la Iniciativa Emprenedora, que es dur a terme arreu del planeta a partir de la Global Enterpre-
neurship Week 2011, i que es vehicula a Catalunya a partir de l’EIC de l’IESE i el suport de Barce-
lona Activa, ACC1Ó, entre altres entitats públiques i privades de dins i fora de Catalunya. 
L’objectiu d’aquestes jornades és difondre a la vegada en més de 100 països del món  la cultura 
emprenedora i el diàleg entre els agents que participen en el procés de creació empresarial.  

13

Trobem també altres iniciatives en aquest àmbit. En primer lloc cal destacar la 3ª jornada 
d’emprenedoria, que ha organitzat la Cambra de Comerç de Terrassa i l’Ajuntament de Sant Cu-
gat; aquestes jornades anaven adreçades a emprenedors i nous empresaris immersos en el pro-
cés de valoració sobre si posar en marxa el seu projecte empresarial o no, o bé aquells que ja el 
tinguin en una fase inicial o de consolidació.

 

14 A continuació també trobem la conferència “L’art 
d’innovar i emprendre”, organitzada pel Club Cecot d'Innovació i Tecnologia, juntament amb la 
“Fundación para la Innovación Bankinter”, que de la mà del Sr. Peter Nicholson ha permès redes-
cobrir als assistents les noves oportunitats de negoci i l’esperit innovador.15 També resulta remar-
cable la 1a Jornada d'Emprenedoria i Empresa  (Ajuntament de Sant Celoni), on es van presentar 
diferents experiències empresarials innovadores, es van divulgar recursos a l'abast del sector em-
presarial, i es va donar la possibilitat de donar a conèixer el propi negoci a una vintena d'empresà-
ries i empresaris del territori.16 Altres iniciatives també en aquesta línia han estat  la Jornada “Em-
prenedoria i foment de l’ocupació en el medi rural” que ha organitzat la Fundació Món Rural,17

Pel que fa a les Borses d’idees, tallers de creativitat i generació d’idees, dins d’aquesta categoria 
hi encabiríem precisament un conjunt d’iniciatives orientades a fomentar la innovació a partir de 
concursos o d’iniciatives per al seu estímul. Hi podem incloure per exemple iniciatives com la del  
Concurs d'idees i iniciatives NEEC, organitzat per l’associació Nous Empresaris i Emprenedors de 
Catalunya; el 'Programa Idees Madures', que ha organitzat Barcelona Activa amb l’objectiu 
d’impulsar les idees emprenedores de persones de més de 40 anys;

 la 
Jornada d’interrelació empresarial “GETTING CONTACTS”, organitzada per l’Ajuntament de Cor-
nellà de Llobregat, o el cicle de tertúlies sobre Emprenedoria i estratègies d’èxit, organitzat pel 
Consell Comarcal de la Selva, amb l’objectiu de presentar a les persones emprenedores de la 
comarca de la Selva algunes de les estratègies que poden conduir a l’èxit dels projectes empresa-
rials. 

18

                                                
12 BOE, núm. 29, de 03.02.2012, p. 9806. 
13 L’any 2011 el Saló va promoure més de 1800 reunions entre emprenedors inversors i assessors. Hi va haver 87 expositors, es van 
dur a terme 120 conferències, on hi van concórrer 152 ponents, es van dur a terme 991 sessions d’assessorament, 30 activitats i taules 
rodones, i també es van endegar  54 fons d’inversió i bussiness Angels. 
14 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 123. Departament d’Empresa i Ocupació. 
15 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 114. Departament d’Empresa i Ocupació. 
16 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 115. Departament d’Empresa i Ocupació. 
17 Vegeu el Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 117. Departament d’Empresa i Ocupació. 
18 El programa ofereix recursos i eines per elaborar el pla d'empresa, tutories personalitzades i ajut per a la recerca de finançament. 
També inclou diverses sessions d'entrenament per ajudar als participants a assolir les habilitats emprenedores necessàries per conver-
tir en realitat les idees de negoci. 

 o bé el Programa “Idees 
amb futur”, també organitzat per Barcelona Activa, i que ofereix suport als joves emprenedors per 
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engegar els seus projectes. o també el Mercat d'Idees Disseny, un espai destinat a l'intercanvi d'i-
dees i projectes entre creadors, persones emprenedores i inversors que està organitzat pel BCD 
Barcelona Centre de Disseny per promoure el disseny i la marca Barcelona. 

Entre les iniciatives centrades en la gestació de la idea, hi trobaríem activitats i mesures encami-
nades a l’anàlisi de viabilitat dels projectes, a l’elaboració d’estudis de mercat, o també aquelles de 
caràcter més sectorial, que poden fins i tot anar més enllà en qüestions més tècniques. 

Un exemple d’activitats orientades a l’anàlisi de viabilitat és també el Programa “Idees amb futur”, 
que ja havíem comentat, atès que també es marca l’objectiu d’avaluar la viabilitat de les idees de 
negoci de les persones d'entre 16 i 30 anys amb esperit emprenedor. En aquest sentit, Barcelona 
Activa t'ofereix un programa a mida: tutories individualitzades, suport en la creació d'un pla d'em-
presa i ajut en la recerca de finançament. 

També trobaríem dins d’aquesta categoria de mesures orientades  a la gestació de la idea  algu-
nes iniciatives que s’han dut a terme com ara Park 2.0.11, que ha organitzat La Salle Technova 
Barcelona, o la Jornada Crea! Empresa, dirigida a professionals del món de les ciències físiques, i 
que impulsa la fundació Bosch i Gimpera.  

Finalment, dins de conjunt d’accions per millorar el reconeixement i el suport social de les iniciati-
ves, hi podem trobar per exemple iniciatives orientades a crear vivers d’empreses, Clubs de per-
sones emprenedores, o també premis i concursos. 

Pel que fa a la creació de vivers d’empresa, centres i hotels d’empresa, es poden destacar a Cata-
lunya el nou viver d’empreses de Besalú, que s’ha creat en el marc de la Xarxa Inicia.19

També en aquesta mateixa línia d’actuació, el Departament d'Empresa i Ocupació i l'Euroregió Pi-
rineus Mediterrània han impulsat el projecte CREAMED, una nova iniciativa de suport als empre-
nedors, de caràcter cooperatiu, l’objectiu del qual és la creació de xarxa entre els vivers d’empresa 
de la regió Pirineus-Mediterrània amb una estratègia comuna. En aquest projecte hi ha participat 
Catalunya juntament amb les Illes Balears, Midi-Pyrénées i Languedoc-Roussillon.

 El Bressol 
d’Emprenedors ofereix un ampli ventall de serveis als empresaris i emprenedors, incloent-hi un 
espai de coworking, on els empresaris que comencen poden trobar l’espai que necessiten a un 
preu mòdic. 

20

Una manera també de fer conèixer els projectes i de donar suport social a la iniciativa empresarial 
són també els premis i concursos. En aquest àmbit han destacat aquest darrer any moltes iniciati-
ves a Catalunya. Aquest és per exemple el cas dels Premis Girona Emprèn, que es concedeixen 
entre les empreses creades en el marc del programa, i on el Premi té una dotació econòmica sim-
bòlica. O també els Premis Delta, que organitzen conjuntament els ajuntaments de Castelldefels, 
Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Viladecans amb l’objectiu de donar suport i re-
coneixement a la posada en marxa de noves empreses.

 

Pel que fa als clubs d’emprenedors, en l’àmbit català podem destacar, dins de l’àmbit del NEEC, el 
Club de l'Emprenedor de Granollers, el Club Lo Emprenedor, de Lleida, o Nexes Forallac, que a 
més de ser club i centre de negocis desenvolupa el paper de viver d’empreses. 

21

Altres guardons com ara els Premis Barcelona Capital Emprenedora prenen dues modalitats. La 
primera és la que fa referència a la Competició de Plans d'Empresa, per aquelles persones que 
encara no han portat a la pràctica el seu projecte, o el premi EmprenedorXXI, convocat per 'la 

  

                                                
19 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 115. Departament d’Empresa i Ocupació. 
20 Els socis del CREAMED són la Xarxa de vivers d’empreses de Migdia-Pirineus (REZOPEP), la Xarxa de Vivers d’Empreses del 
Llenguadoc-Rosselló (SYNERSUD), el Departament d’Empresa i Ocupació a través de la Direcció General d’Economia Social i Coope-
rativa i Treball Autònom i el Parc d’Innovació Tecnològica de Balears (PARCBIT). 
21 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 115. Departament d’Empresa i Ocupació. 
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Caixa', per a aquelles persones que fa poc temps que han muntat el negoci i aquest és innovador i 
té grans expectatives de creixement. Els Premis Barcelona Capital Emprenedora també compten, 
des d’aquesta passada edició, amb el Guardó Ambaixador/a Barcelona Capital Emprenedora, que 
reconeix aquelles iniciatives d'èxit internacional que han contribuït a edificar la imatge de Barcelo-
na com a capital de l'emprenedoria.  

També trobem altres premis com el Jove Empresari, que atorga l'associació Independent de Joves 
Empresaris de Catalunya; o els premis Sant Celoni d'Emprenedoria i Empresa, que sorgiren amb 
l’objectiu de distingir i fomentar la creació i consolidació d'activitats empresarials exemplars del ter-
ritori.22

4.2. Disminució de costos a l’inici de l’activitat 

  

L’escola Sant Gervasi impulsa també els Premis Manuel Arroyo, que l’any 2011 han celebrat la 
segona edició. Des del certamen es vol contribuir a difondre pràctiques i models empresarials ca-
paços de reunir la generació de riquesa amb el compromís, la cooperació i la redistribució així com 
a potenciar la imatge d’una joventut compromesa amb l’emprenedoria. 

A les comarques de Girona també hi trobem el Concurs d'emprenedoria La Maret, els projecte se-
leccionats del qual tenen a disposició mitjans i recursos addicionals del mateix Viver d’empreses 
La Maret, de Girona, per tal  que accelerin el creixement del seu projecte empresarial. També s’hi 
ha celebrat els CINC Startup Business Awards, que organitza el Centre Internacional de Negocis 
de Catalunya, present a Figueres, Girona i Barcelona, i on hi poden participar tots els emprene-
dors que tinguin un Pla de Negocis i resideixin a Catalunya. 

També trobem alguns concursos molt orientats sectorialment, com ara per exemple el Concurs 
Global Eco Forum 2011 x PechaKucha, un certamen inclòs en la programació del Global Eco Fo-
rum, el fòrum euro-mediterrani sobre sostenibilitat, l’objectiu del qual és fomentar i donar a conèi-
xer projectes d'activisme ambiental i d'innovació ecològica a les persones emprenedores. O bé 
també el VIII Concurs de Projectes Emprenedors en el sector turístic, que organitza la Fundació 
Gaspar Espuña-CETT, i que pretén fomentar l’esperit emprenedor i la innovació com a estratègia 
competitiva del sector turístic. 

Finalment, també trobem projectes com el de la revista Emprèn, del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, que sense poder-los emmarcar en cap de les tres categories de promoció de la cultura 
emprenedora, si que en canvi cerquen aquest mateix objectiu. Emprèn per exemple, es marca 
l’objectiu de promoure i de donar a conèixer la cultura emprenedora a la comarca del Vallès Orien-
tal. A cada número s'analitzen els diferents serveis d'emprenedoria i creació d'empreses dels mu-
nicipis de la comarca, s’hi recullen bones pràctiques innovadores dels serveis municipals i s'entre-
vista una persona emprenedora que hagi desenvolupat un projecte empresarial innovador. 

Una de les maneres per disminuir els costos d’inici d’activitat passa per eliminar costos administra-
tius i de gestió.  

En l’àmbit de la simplificació administrativa el Govern ha impulsat la posada en marxa de la Fines-
treta Única Empresarial (FUE) per al període 2011-2014 per simplificar les càrregues administrati-

                                                
22 Aquests darrers estan organitzats l'Ajuntament de Sant Celoni i les entitats Associació d'Emprenedors del Baix Montseny, Cercle 
Econòmic i Social Baix Montseny, PIMEC i UBIC. Vegeu el Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 120, del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
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ves a les empreses.23 L’objectiu ha estat impulsar un canvi de model de relació entre les empreses 
i l’Administració que faciliti l’activitat econòmica i es basi en la confiança en l’empresariat.24

El projecte de la Finestreta Única Empresarial s’ha articulat a partir de la reconversió de l’actual 
Oficina de Gestió Empresarial (OGE), que actua com a punt de tramitació unificada d'alguns dels 
procediments que afecten l'activitat econòmica de les empreses.

  

25 L’objectiu és que la FUE, tal i 
com ja fa l’OGE, presti els serveis de forma multicanal. Això implica que els tràmits es puguin efec-
tuar tant presencialment, a través de la xarxa d’oficines pròpies i concertades, com telefònicament, 
a través del 012, o de forma electrònica. Aquest projecte afecta diversos departaments, que es 
coordinen a partir de la Comissió de coordinació, de caràcter temporal, que el Govern ha creat  
per portar a terme la implantació de la FUE.26

El Pla d’aplicació de la FUE ha implicat actuacions en l’àmbit jurídic, on s’ha eliminat i simplificat 
tràmits; en l’àmbit organitzatiu, per la complexitat del projecte, atès que afecta d’una banda un 
nombre de tràmits significatiu i de l’altra als tres àmbits administratius;

 

27

L’aprovació d’aquest pla respon a cinc grans objectius. El primer és garantir la seguretat jurídica 
necessària en l’ordenament jurídic a partir d’un procés de simplificació i racionalització de 
l’ordenament jurídic administratiu català. El segon és la disminució de les càrregues per al ciutadà 
i les empreses. El tercer és aclarir la normativa tècnica vigent. El quart és donar més certesa en 
les línies d’ajuts i en les seves convocatòries, i finalment el cinquè és la supressió d’òrgans admi-
nistratius amb l’objectiu d’optimitzar recursos i guanyar en eficàcia i eficiència.

 i també en l’àmbit tecno-
lògic, atès que ha calgut implantar el portal de serveis a les empreses, el mapa de tràmits informa-
tiu, el sistema d’informació dels empleats de l’OGE, i també integrar els sistemes d’informació amb 
els d’altres nivells de l’Administració. 

Dels 470 tràmits identificats competència de la Generalitat, es preveu eliminar-ne amb la mesura 
uns 90, 73 totalment i 17 de manera parcial. Pel que fa a l’eliminació i simplificació administrativa, 
la implantació de la FUE està previst que suposi un estalvi de 160 milions d’euros anuals per a les 
empreses en costos de constitució i legalització.  

Paral·lelament, i també amb l’objectiu de simplificació administrativa, el Govern va aprovar també 
el pla de racionalització normativa que comportava la derogació de 246 disposicions, i que prete-
nia una simplificació de l'ordenament jurídic i una disminució de la regulació actual. 

28

Una segona via d’abaratiment dels costos inicials és la de reduir costos econòmics inherents a 
l’inici de l’activitat. 

  

                                                
23 El Pla es fixa com a objectius: eliminar el 20% dels tràmits identificats de l’àmbit de la Generalitat; simplificar el 68% dels tràmits 
identificats que no poden ser eliminats; incorporar a la Finestra Única Empresarial, de forma multicanal, el 90% dels tràmits; i aconse-
guir que el màxim de tràmits burocràtics siguin de resolució immediata. 
24 La simplificació administrativa és una de les tasques que segons el CAREC calia emprendre de cara a promocionar l’emprenedoria. 
Vegeu CAREC. Mesures per fomentar l’esperit emprenedor. Generalitat de Catalunya, 22 de juny de 2011. 
25 L’OGE disposa de 160 tràmits a la seva carta de serveis. Per tal que esdevingui la futura Finestreta Única Empresarial cal incorpo-
rar-n’hi uns 300 que poden ser necessaris per desenvolupar una activitat empresarial. No obstant això, la voluntat del Govern és reduir 
les càrregues a les empreses, i per tant sembla ser que s’intentarà simplificar el màxim el número de tràmits. 
26 Atès que el projecte s’ha de dur a terme amb la participació d’empresaris i associacions empresarials, així com també la implicació 
de totes les unitats administratives  responsables dels tràmits, tant de l'àmbit de la Generalitat, com de l’Administració de l’estat o del 
món local, el Govern ha promogut que el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) posi a l’abast dels ens locals tràmits es-
tàndards i simples adreçats a les empreses que permetin la multicanalitat en la gestió, amb la finalitat que aquestes els puguin incorpo-
rar a les corresponents cartes de serveis. Vegeu l’Acord de Govern de dia 15.03.2011. 
27 Dels 600 tràmits que les empreses poden demanar, prop de 470 (78%) són competència de l’Administració de la Generalitat; uns 
100 (16%) són competència de l’Administració de l’Estat; i una vintena (4%) són competència de l’Administració municipal. 
28 Les disposicions objecte de derogació per departaments, són les següents: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimenta-
ció i Medi Natural. Decrets: 3. Ordres. 34; Departament de Benestar Social i Família. Decrets: 3. Ordres: 3; Departament de Cultura. 
Decrets: 26; Departament d’Economia i Coneixement. Decrets: 4. Ordres: 2; Departament d’Empresa i Ocupació. Decrets: 30 íntegres i 
un article d’altres 2 decrets. Ordres: 13. Resolucions: 1; Departament d’Ensenyament. Decrets: 5. Ordres: 17; Departament de Gover-
nació i Relacions Institucionals. Decrets: 3; Departament d’Interior. Decrets: 3;Departament de Justícia. Decrets: 4; Departament de 
Presidència. Decrets: 7 íntegres i un article d’altres 2 decrets; Departament de Salut. Decrets: 1 íntegre i un capítol d’un decret. Ordres: 
14 íntegres i un article de 4 ordres; Departament de Territori i Sostenibilitat. Decrets: 18 íntegres i un article i un annex d’un altre decret. 
Vegeu l’Acord de Govern de dia 29.03.2011. 
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En aquest àmbit destaquen les mesures d’àmbit estatal orientades a obtenir, per mitjà de la capita-
lització de les prestacions per desocupació, els diners necessaris per dur a terme la iniciativa em-
presarial. 

Al programa de capitalització de la prestació d’atur s’hi ha adherit l’any 2011 un total de 31.113 
persones a Catalunya, la majoria de les quals s’han acabat establint com a autònoms, atès que els 
beneficiaris per inversions en societats cooperatives o laborals només han ascendit a 1.151. 
Aquest nombre de capitalitzacions a Catalunya ha suposat només el 10,7% del nombre de capita-
litzacions del conjunt de l’Estat, un percentatge inferior al pes econòmic de Catalunya en el conjunt 
d’Espanya. 

GRÀFIC IV-31. Capitalització de la prestació d’atur contributiva a Catalunya, 2007-2011 
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També trobem en aquest àmbit iniciatives com les de creació de formes societàries específiques 
per a emprenedors, amb costos de constitució relativament menys elevats. Aquest seria el cas de 
les societats limitades “nova empresa” i societats de responsabilitat limitada, ambdues amb costos 
de constitució baixos i funcionament simple. 
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Formes societàries per a emprenedors 

GRÀFIC IV-32. Pensions per trams de quantia en el RETA i en el total del sistema. Catalunya, 2011 
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Unitats: nombre de societats. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

Tal i com es pot analitzar al gràfic anterior, el nombre de SLNE unipersonals ha evolucionat nega-
tivament des de l’esclat de la crisi tant en el conjunt d’Espanya com a Catalunya. No obstant això, 
pel que fa a SRL, des de l’any 2007 creix el nombre de noves societats constituïdes per al conjunt 
d’Espanya. En el cas de Catalunya, on només tenim dades des del 2009, la xifra de noves SRL 
també creix de manera intensa aquests darrers anys.  

4.3. Formació professional 
La formació és clau per desenvolupar amb èxit qualsevol iniciativa empresarial o professional. La 
LETA estableix, en l’àmbit de la formació professional, tres tipus de mesures públiques encamina-
des precisament a millorar la capacitació professional dels autònoms. En un primer grup hi situa 
aquelles actuacions encaminades a integrar la promoció de la iniciativa empresarial dins del propi 
sistema educatiu. En un segon grup hi col·loca aquelles orientades a la formació i readaptació pro-
fessional dels autònoms. Finalment, en un tercer grup, hi situa aquelles que van orientades a do-
nar informació i assessorament tècnic per a la creació, consolidació i renovació d’iniciatives. 

4.3.1. Mesures per tal d’integrar dins del sistema educatiu la 
promoció del treball autònom 

Dins d’aquest grup de mesures hi col·locaríem aquelles que van orientades a integrar dins el sis-
tema educatiu i d’FP la promoció del treball autònom, tant a l’ensenyament universitari com no 
universitari. 

Pel que fa a l’educació no universitària, podem destacar iniciatives com la del Pla “Catalunya, 
escola d’emprenedors”, que es tracta d’un conjunt de mesures que s’aplicarà a totes les etapes 
educatives perquè els infants i joves coneguin els avantatges de tirar endavant projectes 
d’empresa. En el cas de la Formació Professional, a més, s’ha posat en marxa el projecte pilot 
d’emprenedoria “L’empresa a prop”, per aconseguir, entre d’altres, la creació d’una xarxa 
d’emprenedoria d’FP i per incentivar els alumnes a crear noves empreses.29

En l’àmbit més local també trobem iniciatives encaminades a fomentar el treball autònom des de 
dins del propi sistema educatiu. Aquest seria el cas del Programa Emprendre a l’Escola, impulsat 

  

                                                
29 Els millors projectes que presentin els alumnes seran premiats amb microcrèdits perquè es puguin materialitzar. Una altra de les 
apostes és la creació d’un viver d’empreses a les instal·lacions del centre docent. 
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des de fa tres anys per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per als alumnes del municipi. També 
seria el cas del Concurs L’H Joves Emprenedors i Emprenedores de Projectes Empresarials, or-
ganitzat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, i que va destinat als alumnes de cicles for-
matius de grau superior dels centres públics i privats de la ciutat amb l’objectiu de fomentar 
l’esperit emprenedor i empresarial entre els joves estudiants; o també el Projecte de Vida Profes-
sional (ProVP), organitzat per Barcelona Activa, el Consorci d'Educació de Barcelona i la Fundació 
Barcelona Formació Professional, orientat a alumnes de Barcelona i que té com a objectiu posar a 
disposició de tots els centres de la ciutat les eines i les metodologies més innovadores per a l'ori-
entació acadèmica i professional dels i les joves. 

També trobem en aquest àmbit iniciatives de caràcter privat, com ara la Fundació Escola empre-
nedors, que ofereix activitats als centres educatius. 

I en una altra línia, també trobem iniciatives encaminades a fomentar el cooperativisme, com ara 
el Programa Fes Coop, orientat a donar a conèixer el model, els principis i els valors del coopera-
tivisme als alumnes i professorat de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius de Catalunya. 

D’àmbit estatal, la Fundació Junior Achievement, amb la col·laboració de l’Obra Social de Catalu-
nya Caixa i la Fundación Alex, ha celebrat també el 1er Fòrum d’ Emprenedors a Catalunya, amb 
l’objectiu d’aplegar més de 200 estudiants de Batxillerat i proporcionar-los l’oportunitat de dialogar 
sense mitjancers amb els protagonistes de projectes innovadors en l’àmbit empresarial. S’han ce-
lebrat deu edicions del Fòrum d’emprenedors de Junior Achievement a nivell estatal.  

En l’àmbit de l’educació universitària, destaca la Xarxa d'Emprenedoria Universitària, que es posa 
en marxa per tal de dur a terme, de manera coordinada, accions de foment de l'emprenedoria, així 
com per contribuir a la detecció del talent emprenedor i a la creació de vocacions empresarials en 
la comunitat universitària. 

En formen part la Universitat de Barcelona (UB); la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB); la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC); la Universitat Pompeu Fabra (UPF); la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC); la Universitat Rovira i Virgili (URV); la Universitat de Girona (UdG); la 
Universitat de Lleida (UdL); la Universitat de Vic (UVic); l’Escola Universitària del Maresme, l'Esco-
la Superior de Ciències de la Salut i l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (agrupades en la 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, i adscrites respectivament a la UPF i a la UPC).  

Dins de la Xarxa dEmprenedoria Universitària hi trobem activitats com ara Enxarxar-se, Innova 
Game, Open Innovation, i Start Campus Incentive. També s’hi organitza jornades, com ara la Jor-
nada Emprèn!, el taller de competències emprenedores, un campus d’estiu, l’Obseu (Observatori 
de l'Emprenedoria Universitària), un fòrum o fins i tot un concurs d'idees per promoure l'emprene-
doria entre la comunitat universitària.  

Destaca finalment també el 3r Concurs d'Idees de Negoci “La Salle”, que organitza la Salle 
Technova Barcelona, i que es dirigeix a la comunitat d'alumnes i ex alumnes de la Universitat Ra-
mon Llull; El Concurs Tots som Pep, que organitza la UB; o la primera edició del Concurs: “Impuls 
emprenedor”, organitzat per la UPF i dirigit als seus alumnes.  

4.3.2. Foment de la formació i la readaptació professional 
dels treballadors autònoms 

En l’àmbit de la UE, trobem el programa d’Erasmus per a Joves Emprenedors, que es tracta d’un 
programa d’intercanvis transnacionals que ofereix a emprenedors novells i persones que desitgen 
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crear una empresa l’oportunitat d’aprendre d’empresaris experimentats a l’estranger. En el pro-
grama l’estança està parcialment subvencionada per la UE.30

En l’àmbit autonòmic hi trobem la subvenció per formació dels autònoms

 

31 dins del Programa de 
promoció de l’ocupació autònoma (Ordre TRE/605/2010). La finalitat d’aquesta ajuda és finançar 
parcialment els cursos relacionats amb la direcció i la gestió empresarial i amb les noves tecnolo-
gies de la informació i la comunicació, amb la finalitat de cobrir necessitats de formació de les per-
sones treballadores autònomes, durant la posada en marxa de l’empresa. El nombre d’expedients 
que s’havien aprovat l’any 2010 d’aquests tipus de subvencions eren 1579, la majoria (72,4%) re-
buts per homes i la resta per dones.32

No obstant això, també trobem altres tipus de formació impartida per altres centres o organitzaci-
ons. És el cas per exemple de la Cambra de Comerç de Sabadell, que treballa en la formació en 
l’àmbit del comerç internacional, el comercial i de màrqueting, l’econòmic i financer, el fiscal i jurí-
dic, les habilitats directives i personals, la informàtica i TIC, la producció i la logística o els recursos 
humans.

 Aquestes mesures de foment s’incloïen dins del projecte 
Impuls, en aquest mateix projecte, el programa Creixement Emprenedor (Projecta’t), sembla que 
ser que no  ha tingut continuïtat per al 2011. 

33 O també el cas de Foment del Treball, que du a terme, entre altres cursos, un seminari 
sobre cotitzacions SS pels autònoms.34

Amb una concreció sectorial més alta hi trobem per exemple el primer Curs d’Iniciació a la Bioem-
prenedoria, que organitza l’Associació de Biotecnòlegs de Catalunya i la Fundació Escola Empre-
nedors entre altres, i que va destinat a estudiants, llicenciats i investigadors en ciències de la vida i 
biomedicina.

  

35

Podem trobar també accions formatives organitzades per ens locals, com ara Girona Emprèn, 
amb els cursos Forma’t.

  

36 L’Ajuntament de Sant Boi, amb el seu programa de formació per a per-
sones emprenedores.37  L’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat d’Olot, que du a terme el curs 
“Com potenciar la creativitat i la innovació”. El Consell Comarcal del Maresme, amb el curs “Com 
fer màrqueting low cost”.38 El Programa per al desenvolupament professional de Porta22, de Bar-
celona Activa.39 El seminari que realitzen tant l’Ajuntament de St. Feliu de Llobregat com Grame-
impuls, de Sta. Coloma de Gramenet, on es donen eines i coneixements fiscals als autònoms que 
hi accedeixen.40 Els seminaris de sensibilització, càpsules formatives adreçades al treball autònom 
i seminaris adreçats a persones emprenedores i empreses de recent creació vers la gestió empre-
sarial que organitza l’Ajuntament de Granollers.41 El curs modular per a emprenedors que  es du a 
terme a La Guaita, Centre de Suport a l’Economia, que depèn de l’Ajuntament de Castelldefels.42 
La formació per a emprenedors que en col·laboració amb el programa inicia dur a terme L’Institut 
Municipal de Promoció de la Ciutat d’Olot (IMPC) de la mà del Consell Comarcal de la Garrotxa, 
del Consorci per a la Promoció Econòmica de Les Preses i del Bressol d’Emprenedoria de Besa-
lú.43 El curs sobre formes jurídiques que ofereix l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.44

                                                
30 Espanya és el primer país tant pel que fa a nous emprenedors com a emprenedors d’acollida, amb un percentatge del 25% i del 24% 
de les sol·licituds. En total, i segons xifres de 2011, hi ha de manera permanent uns 935 intercanvis, que involucren a uns 1472 empre-
nedors. Vegeu Erasmus for young people,statistics 2011.   
31 L’ajut, que va dirigit a persones que no cobrin cap altre tipus de prestació, consisteix en un cobrament de 425€ mensuals durant un 
màxim de 6 mesos. La percepció d'aquest import està vinculada al compromís de la recerca activa de feina per part de les persones 
sol·licitants i a la realització d'un mínim de 180 hores de formació. 
32 Dades facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació 
33 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 112. Departament d’Empresa i Ocupació. 
34 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 113. Departament d’Empresa i Ocupació. 
35 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 115. Departament d’Empresa i Ocupació. 
36 Vegeu el Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 114. Departament d’Empresa i Ocupació. 
37 Vegeu el Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 115. Departament d’Empresa i Ocupació. 
38 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 117. Departament d’Empresa i Ocupació. 
39 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 119. Departament d’Empresa i Ocupació. 
40 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 120. Departament d’Empresa i Ocupació. 
41 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 121. Departament d’Empresa i Ocupació. 
42 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 121. Departament d’Empresa i Ocupació. 
43 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 121. Departament d’Empresa i Ocupació. 

 Els 
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cursos bàsics de gestió econòmica-financera, comunicació i noves tecnologies i gestió empresarial 
que posa a l’abast dels emprenedors l’Ajuntament de Figueres.45 La Tardor emprenedora de 
l’Ajuntament de Manresa, un programa formatiu per crear i gestionar una empresa.46

4.3.3. Informació i assessorament tècnic per la creació, con-
solidació i renovació de les iniciatives 

 El Cibernà-
rium, que organitza Barcelona Activa i que inclou cursos sobre creació de botigues en línia, crea-
ció d’un portal de comerç electrònic, o de màrqueting 2.0. O finalment també el programa Sector 
Comerç, que facilita als emprenedors i les emprenedores amb idees de negoci en el comerç la po-
sada en marxa de la seva empresa i que també organitza Barcelona Activa.  

Pel que fa als Centres d’atenció a la persona emprenedora, en l’àmbit de la UE destaquen la 
Youth@Work i la Xarxa Europea de Mentors per a Dones Emprenedores.  

La primera de les mesures es tracta d’una acció orientada a la creació de llocs de treball i al fo-
ment de l’emprenedoria dins de la UE. En aquest sentit, un dels objectius del Youth@work és es-
tablir contactes entre la gent jove i la PIME, per tal de fomentar la demanda de treball de gent jove 
per a les PIME, i promoure l’ocupació entre els joves, però també canalitzar l’entusiasme de la 
gent jove vers l’emprenedoria. Per fomentar l’emprenedoria el programa ofereix informació i con-
sell als futurs joves emprenedors. La segona, és un intent de fomentar l’emprenedoria entre les 
dones a partir de la posada en comú de coneixements i experiència. Es tracta de que empresàries 
amb experiència assessorin noves empresàries sobre la manera de gestionar i desenvolupar les 
seves empreses.47

En el marc del Pla d’Actuació 2011 de Recolzament a l’Emprenedoria (PAAE) s’han implantat me-
sures de desenvolupament dels CEAE (Centres de recolzament als emprenedors) amb l’objectiu 
d’ampliar la cobertura i de millorar la qualitat dels serveis de recolzament que presten als empre-
nedors. Per fer-ho s’intenta millora i reforçar l’oferta de serveis per mitjà de projectes de coopera-
ció.

  

En l’àmbit estatal, entre les mesures d’ajut als centres de suport a emprenedors, destaca la Reso-
lució de 3 de maig de 2011, de la Secretaria General d’Indústria. Aquesta resolució efectua la con-
vocatòria d’ajudes per a la promoció de centres de recolzament a emprenedors. 

48

Pel que fa a l’àmbit autonòmic, totes les entitats que treballen a Catalunya en l’àmbit de 
l’assessorament i la informació per a emprenedors es troben recollides sota el paraigües de la 
Xarxa Inicia. Des de la Generalitat, el Departament d’Empresa i Ocupació subvenciona els pro-
grames d’àmbit local de foment i assessorament a la creació d’empreses. La convocatòria per al 
2011 queda recollida a l’Ordre EMO/264/2011, de 27 de setembre,

  

49

De fet, en l’edició de la Memòria de l’any passat ja se subratllava la presència del programa Pro-
jecta’t, que havia de facilitar, des de l’àmbit autonòmic, assessorament i informació als nous em-
prenedors catalans. Tot i que enguany, tal com s’ha dit, aquest programa no ha tingut continuïtat, 

  on s’estableixen, entre altres, 
els imports màxims destinats a les ajudes previstes de les línies A i B, que finalment queden per a 
l’any 2011 en 2.567.187 euros per a la línia A i en 449.534 euros per a la línia B.   

                                                                                                                                                            
44 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 112. Departament d’Empresa i Ocupació. 
45 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 113. Departament d’Empresa i Ocupació. 
46 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 122. Departament d’Empresa i Ocupació. 
47 La Xarxa comença amb el suport de 17 països i més de 170 Empresàries Mentores que hi col·laboren. La Xarxa és una de les ac-
cions proposades en la revisió de 2011 de la “Small Business Act”. Els 17 països que hi participen són Albània, l’antiga República Iu-
goslava de Macedònia, Bèlgica, Xipre, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Grècia, Hungria, Irlanda, Itàlia, Montenegro, Països Baixos, 
Regne Unit, Romania, Sèrbia i Turquia. 
48 Les mesures adoptades responen a les necessitats que havia posat de manifest el l’Observatori de la PIME l’any 2010, on es consta-
tava l’existència de duplicitats en aquest camp entre administracions. Vegeu la MSEL 2010, p. 366. 
49 DOGC núm. 5984, de 14.10.2011. A l’Ordre també es modifica l’ORDRE EMO/349/2011, de 29 de novembre (DOGC núm. 6026, de 
16.12.2011). 
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fins al 28 de Juny de 2011, el Departament d'Empresa i Ocupació havia donat suport a prop de 
1.000 emprenedors en el procés de creació i consolidació del seus respectius  projectes d'empre-
sa.50 Aquest suport havia anat a parar sobretot a empresaris de la província de Barcelona (81%). 
En un 55% anava destinat a nous empresaris i en un 45% a empresaris ja constituïts. Sectorial-
ment, la majoria eren iniciatives del sector serveis, atès que el 26% ha estat del sector comerç, el 
24% del sector TIC, el 19% a negocis de consultoria, el 12% a serveis personals i el 7% a Hotele-
ria, mentre que el 12% anava a parar a iniciatives del sector industrial.51 El Suport s’ha donat tam-
bé a partir d’acords entre empreses (més de 100) i de recerca de finançament, amb la concurrèn-
cia de la plataforma Business Angels Kairetsu, que aplega més de 80 inversors potencials.52

Aquest programa de suport a l’emprenedoria estableix ajuts en espècie que presten les entitats 
que Barcelona Activa SAU, Fundació ESADE i Fundació Seira. Els beneficiaris han de ser empre-
nedors socials (definits a l’ordre) i haver creat la iniciativa emprenedora en els darrers tres anys o 
tenir la voluntat de crear-la. Els serveis prestats són activitats de suport i assessorament tècnic 
que es concreten tant en la fase d’inici de l’acompanyament (disseny del pla d’empresa i el pla de 
finançament, formació, creació de xarxes entre emprenedors, i assessorament en la recerca de 
capital), com en la segona fase de consolidació o creixement on es realitza un seguiment continu-
at setmanal per proporcionar el màxim suport en el procés de consolidació.

   

També trobem el programa de suport a l’emprenedoria social a Catalunya 2010-2011, que es re-
gula a partir de l’ORDRE ECO/5/2011, de 18 de gener, per la qual s'aproven les bases per a la 
concessió d'ajuts en espècie, en la modalitat de formació i acompanyament com a suport per a la 
millora de les habilitats de les persones emprenedores socials a Catalunya dins del marc del Pro-
grama de suport a l'emprenedoria social a Catalunya 2010-2011, i s'obre la convocatòria per a 
l'any 2011. 

53 Dins de mateix pro-
grama sorgeix la primera Jornada Internacional pel Finançament de la Innovació i l’Emprenedoria 
Social amb l’objectiu d’afavorir el finançament de l’emprenedoria, l’empresa i la innovació social en 
aquest context en que ens trobem de manca de finançament.54

Les subvencions també són una eina útil de cara a fomentar els serveis que ofereixen informació i 
assessorament als emprenedors. En aquest tipus de mesures destaca en l’àmbit autonòmic el 
programa de promoció de l’ocupació autònoma (Ordre TRE/605/2010), on s’estableix una subven-
ció per a assistència tècnica.

  

55 L’objectiu és el finançament parcial de la contractació, durant la po-
sada en marxa de l’activitat com a persona treballadora autònoma, dels serveis externs necessaris 
per a la millora de l’exercici de l’activitat autònoma en les àrees d’organització, comercialització, 
producció, finançament o altres de naturalesa anàloga, amb especial atenció a les accions desti-
nades al foment de les agrupacions de caràcter autònom i les col·laboracions entre persones tre-
balladores autònomes.56

Els portals de suport també esdevenen un mecanisme útil per a fer arribar tant la informació com 
l’assessorament necessari. Entre aquests tipus de mesures hi trobem projectes com ara Ruralacti-

 

                                                
50 Parlem de 1.165 hores de formació; 2.600 hores de tutoria; 6430 hores de coaching en disseny del pla de negoci; 1.300 hores de 
mentoring amb empresaris amb experència, i 33 sessions de networking. Vegeu la nota de premsa del Departament d’Empresa i Ocu-
pació de dia 28 de juny de 2011.  
51 Ibídem, p. 3. 
52 Ibídem, p. 2. S’ha sumat una inversión aproximada d’uns 5 milions d’euros. 
53 Dins del programa destaquen 15 projectes com són DBS Screening, de Jordi Martí;  Institut Família i Adopció, d’Eva Gispert; Bee-
Honey, de Jorge Rovira; Portal Berguedà, de Joan M. Sala; Som Energia, de Marc Roselló; Obrador Xisqueta, de Vanesa Freixa; Coo-
perativa Trèvol, de Xavi Palos i Francesc Bis; Àfrica Innova, de Rosa Maria Druguet; L’Estoc;  1 x 1 Microcrèdit, de Laia Oto i Miquel de 
Paladella; ABCD Español, de Tamia Vercoutère i David Schurjin; SielBleu, d’Estel Mallorquí; MAAM Project, Xavier Majoral; Nuevas 
Vías, d’Ángela Millán; i SOLS Ingenieria para el desarrollo, d’Ana Fernandez-Aballí. Tots ells projectes compromesos socialment i me-
diambeintalment. 
54 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 123. Departament d’Empresa i Ocupació. 
55 Sembla ser que només s’ha dut a terme un expedient d’atorgació de subvenció per assistència técnica l’any 2011, l’import del qual 
ascendeix a 620 euros. Dades cedides pel Departament d’Empresa i Ocupació. 
56 Trobem dues modalitats. La primera són els serveis externs necessaris de millora de l’exercici de l’activitat com a persona treballado-
ra autònoma en les àrees d’organització, comercialització, producció, finançament i altres de naturalesa anàloga. I la segona el pla de 
viabilitat d’agrupacions i les col·laboracions entre persones treballadores autònomes. 
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va, que es tracta d’una plataforma per acostar als emprenedors rurals tots els recursos i les enti-
tats que els poden oferir informació, serveis i suport per a desenvolupar amb èxit els seus projec-
tes. 

També trobem iniciatives com la del Nou portal per a joves emprenedors (d’aplicació en l’àmbit de 
la UE), i creat pel Comitè Econòmic i Social Europeu, orientat a donar  les facilitats necessàries 
per tal que els joves i les dones puguin crear i desenvolupar les seves pròpies idees de negoci.57

En l’àmbit autonòmic, hi trobem el programa Reinicia’t Torna a emprendre, que s’estableix amb 
l’objectiu de millorar l’opinió pública respecte al fracàs empresarial i ajudar a les persones empre-
sàries i autònomes que han viscut una experiència empresarial fallida, donar-los el suport neces-
sari perquè siguin conscients de la seva situació, l’acceptin, i puguin tenir la confiança i els recur-
sos necessaris per a tornar a emprendre un nou negoci o bé reincorporar-se al món laboral. 
Aquest programa inclou quatre tipus d’actuacions: La creació de la metodologia d’atenció a les 
persones empresàries o emprenedores que han viscut una experiència empresarial fallida. La di-
fusió del projecte per aconseguir un canvi cultural respecte al fracàs empresarial. L’atenció i as-
sessorament a les persones autònomes i/o empresàries per tal de donar-los el suport i acompa-
nyament en el procés de tornar a emprendre o bé recol·locar-se. I la difusió dels casos d’èxit de 
persones ateses al projecte per tal que serveixin d’exemple a altres persones que es puguin trobar 
en una situació semblant.

 

D’altra banda, hi ha moments en què un negoci s’ha de consolidar, reiniciar o de vegades, per 
qüestions personals, ha de canviar de mans o renovar per fer possible la seva continuïtat. En 
aquest àmbit de la renovació i la consolidació destaquen iniciatives estatals com ara el Pla de con-
tinuïtat empresarial. Aquest pla, que se circumscriu en el marc del Pla d’Actuació 2011 de Recol-
zament a l’Emprenedoria (PAAE), facilita la transmissió d’empreses entre aquells empresaris que 
desitgen concloure la seva activitat i aquells altres, també de solvència contrastada, que estiguin 
disposats a donar-li continuïtat. El pla consta d’una plataforma web per facilitar la transmissió 
d’empreses, on s’hi troba informació de caràcter general, una base de dades d’ofertes i demandes 
de transmissions d’àmbit nacional, i altres eines necessàries en el procés. La Xarxa de centres de 
transmissió d’empreses, configurada en base a la xarxa de Cambres de Comerç, ofereix també 
assessorament integral. A més, també s’ha habilitat una línia de crèdit, amb una dotació del 20 mi-
lions d’euros, que gestiona l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA), destinada a finançar el pro-
jecte. 

58

D’altra banda, i amb finalitats també similars, el Departament d'Empresa i Ocupació promou també 
el programa Genera, un projecte innovador que fomenta l'emprenedoria corporativa entre les em-
preses catalanes. El programa, que es du a terme de manera coordinada amb la Cambra de Co-
merç i Indústria de Terrassa i amb la participació com a socis de la patronal Cecot, el Consell Ge-
neral de Cambres de Catalunya, la Fundació Eduard Soler i Redessa pretén fomentar la recerca 
d’oportunitats de negoci dins d’empreses que ja estan en funcionament, per contribuir al seu enfor-
timent i consolidació en el teixit empresarial, així com en la creació d’ocupació i d’oportunitats.

 

59

                                                
57 Nota de premsa de l‘EESC de dia 17 de novembre de 2011. 
58 El 72% de les persones que acudeixen al programa són empresaris/es amb més de 5 anys d’antiguitat. El 28% són del sector co-
mercial i el 14% de la construcció. Vegeu Reinicia’t Torna a Emprendre, desembre de 2011, projecte subvencionat pel SOC i el Fons 
Social Europeu, d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors, regulat per l’ordre TRE/293/2010. 
59 El programa ha requerit la formació de 180 empresaris, i 70 professionals més en l’àmbit de l’emprenedoria corporativa. Es preveu 
que se’n beneficiaran més de 40.000 empreses. També es capacitaran 181 tècnics que des de la Xarxa Inicia assessoraran als empre-
saris en la cerca de nous negocis. Vegeu la nota de premsa del Departament d’Empresa i Ocupació de dia 16 de març de 2011. 

  

Dins de l’àmbit de la consolidació i renovació hi trobem també altres iniciatives com ara el progra-
ma Èxit d'Acceleració Empresarial, que organitza la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, 
juntament amb la consultora Ernst&Young, i amb el suport de la Diputació de Barcelona i ACC1Ó. 
O també el Centre de Reempresa de Catalunya, on hi col·laboren conjuntament la Generalitat, 
Cecot i la Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoocupació de Catalunya.  
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Finalment, trobem altres iniciatives encaminades a facilitar informació i assessorament com ara la 
Guia de CCOO sobre l’ocupació autònoma, per difondre la viabilitat d’aquesta formula empresarial 
com a solució contra la crisi i l’atur. La Guia per a la constitució d’empreses cooperatives, que edi-
ta Ara_coop. L’EcoEmprenedorXXi, en la seva segona edició, que es tracta d’un programa de su-
port a la creació i creixement d'empreses innovadores en l'àmbit de les tecnologies netes. El pro-
grama EmprenedorXXIDigital, de Barcelona Activa, conjuntament amb "la Caixa", el Departament 
d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Barcelona Digital Centre Tecnològic, Micro-
soft i Osborne Clarke, per impulsar les empreses en l’àmbit de les TIC. La Setmana formativa per 
a emprenedors, que organitza el Consell Comarcal del Maresme (en el marc de la Xarxa INICIA).  
La Xarxa d’Emprenedoria del Maresme, que també organitza el Consell de Maresme i que pretén 
crear una oferta conjunta dels serveis públics per donar suport a les persones emprenedores. O el 
programa “Dona’t Impuls!”, de l’ajuntament de Mataró, que s’orienta específicament a dones em-
prenedores. 

4.4. Suport econòmic a les noves iniciatives 
El suport a una activitat es pot donar a l’inici o en una fase posterior de consolidació o creixement. 
Habitualment es considera període d’inici els primers dos o tres anys. És el temps necessari per 
gestar la idea, desenvolupar el projecte, crear l’empresa i la primera activitat d’aquesta.   

4.4.1. Suport econòmic a l’inici activitat  
Per satisfer les necessitats inicials per al desenvolupament d’un projecte empresarial, 
l’emprenedor té a la seva disposició préstecs, subvencions, avals financers o fins i tot microcrèdits. 

Pel que fa a l’obtenció de préstecs preferents, en l’àmbit estatal trobem la iniciativa NEOTEC, del 
Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), que preveu línies de crèdit preferent per 
a empreses de base tecnològica. Trobem dues línies de finançament NEOTEC. La línia I, orienta-
da al finançament d’empreses de recent creació (de 0 a 2 anys), i la línia II, per empreses que 
cerquen suport en fase de consolidació i creixement. 

GRÀFIC IV-33. Préstecs NEOTEC línia I. Compromisos d’aportacions del CDTI. Espanya i Catalunya, 
2003-2011 
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Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir del Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial. 
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El gràfic anterior recull les quantitats compromeses de la línia I en els darrers anys. A Catalunya, 
els compromisos de finançament per la línia I han arribat als 7,1 milions d’euros. Al conjunt 
d’Espanya ha arribat gairebé als 19,2 milions. Aquests compromisos situen l’esforç financer més 
amunt que l’any anterior tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat, si bé a Catalunya la xifra s’ha 
duplicat en aquests darrers dos anys. 

Un altre mecanisme de finançament per a les empreses de caràcter innovador és el que ofereix 
l’Empresa Nacional d’Innovació, S.A. (ENISA). Cal dir que Enisa disposa d’una línia per a joves 
emprenedors. Aquests crèdits, tal i com ja s’ha anunciat amb anterioritat els trobem vinculats al 
PAAE 2011. L’objectiu és estimular la creació d’empreses promogudes per joves empresaris  par-
tir d’un finançament de caràcter preferent. Catalunya ha estat la Comunitat Autònoma que més 
operacions ha formalitzat, el 36,7%, i també la que ha rebut més fons (34,4%).60

TAULA IV-8. Nombre d’operacions de finançament i import formalitzat dins del programa de crè-
dits ICO-directo. Catalunya i Espanya, 2010-2011 

  

També en el marc del PAAE 2011 hi trobem el Programa d’Avals per a Emprenedors. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és impulsar la creació de petites empreses facilitant als emprenedors la con-
cessió de 200 milions d’euros anuals en garanties financeres proporcionades per les Societats de 
Garantia Reciproca (SGR) per a nous projectes empresarials. 

La Direcció General de Política de la PIME (DGPYME) destinarà 15 milions d’euros el 2011 a la 
creació d’un Fons de Provisions Tècniques (FPT) específic a la Companyia Espanyola de Reafi-
ançament (CERSA) que permeti atendre les obligacions que es generin com a conseqüència del 
risc assumit  en les operacions que hi estan associades. 

  Catalunya Espanya 
2011 Import formalitzat Núm. Operacions Import formalitzat Núm. Operacions 
Total 80.399.268 1.937 341.425.741 8.925 

Autònom  20.952.030 807 114536556 4504 
Micropime 31.530.680 772 123480151 3029 
Pime 27.916.558 358 103409034 1392 

Variació 2010-2011 

Total -5,5 -26,1 119,2 144,6 
Autònom  13,5 4,4 152,4 178,7 
Micropime -13,7 -38,1 120,2 126,9 
Pime -7,1 -40,2 90,4 99,4 

Unitats: euros, nombre d’operacions i taxes de creixements en percentatges. 
Font: ICO. 

L’emprenedor també té a disposició els crèdits preferents de les Línees ICO. L’ICO posa a dispo-
sició de l’emprenedor dos tipus de Préstecs preferents: el primer, ICO directo, són préstecs per al 
finançament  d’inversions en actius fixos per un import màxim de 200.000 euros i fins a 7 anys de 
període d’amortització per autònoms i PIMEs de més d’un any d’antiguitat. El segon és l’ICO SGR, 
i es tracta de préstecs amb aval d’una SGR per tal de finançar en actius fixos per un import màxim 
de 600.000 euros i fins a 7 anys de període d’amortització. 

Els préstecs ICO directo concedits a Catalunya l’any 2011 ascendeixen a 80,4 milions d’euros. 
Aquest import total és el 5,5% més baix que l’any anterior. Tot i que ha disminuït l’import prestat 
total no ho ha fet el concedit a autònoms, que ha augmentat el 13,5%. No obstant això, tant 
l’import com el nombre de préstecs concedits en el conjunt d’Espanya han augmentat per a totes 

                                                
60 Dades a 1 de gener de 2012. 
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les categories. De totes maneres, els préstecs a Catalunya encara suposen el 24% del total espa-
nyol. 

TAULA IV-9. Nombre d’operacions de finançament i import formalitzat dins del programa de crè-
dits ICO-SGR. Catalunya i Espanya, 2011 

  Catalunya Espanya 
  Import formalitzat Núm. Operacions Import formalitzat Núm. Operacions 
Total 2.105.754 14 9.956.600 80 

Autònom  195.754 6 1.178.679 34 
Micropime 195.000 4 1.847.419 26 
Pime 1.715.000 4 6.930.502 20 

Unitats: euros, nombre d’operacions. 
Font: ICO. 

L’import total concedit a Catalunya de préstecs ICO SRG puja a 2.105.754 euros. La majoria, 1,7 
milions, van destinats a les PIME.  Per al conjunt d’Espanya la suma total de préstecs ICO SRG és 
de 9.956.600 euros. Els préstecs a Catalunya suposen el 21% del total de l’Estat. 

En l’àmbit autonòmic hi trobem també els préstecs que concedeix l’Institut Català de Crèdit (ICF). 
Trobem dues línies de crèdit diferents. La primera és la d’ICF-Crèdit, que va destinada al finança-
ment d'inversions i circulant per a pimes i autònoms que contribueixin al foment de la competitivitat 
de l'empresa catalana a través de la innovació tecnològica, l'eficiència energètica, l'obertura de 
nous mercats i la millora de la productivitat. La segona és la ICF-Línia Coinversió, que es tracta 
d’una línia de finançament juntament amb inversors privats (Business Angels) en forma de préstec 
participatiu per a la creació de noves empreses o empreses en fases inicials.61

TAULA IV-10. Crèdits concedits per l’Intitut Català de Finances, Catalunya 2009-2011 

 

No obstant això, el tram 2011 de la línia ICF-Crèdit, que actualment encara s’està concedint, ha 
donat no obstant això de moment el 61,4% menys de finançament. Aquest menor finançament 
s’explica per una caiguda del nombre d’operacions (-58,7%) i també d’una disminució de l’import 
mitjà.  

  
Import finan-
çat (milions) 

Nombre d'ope-
racions 

Import mitjà 
(euros) 

Préstecs 
(s/import) (%) 

Microempreses 
(menys 10 treb.) 

(%) 

Empreses 
joves o de 
nova crea-

ció (s/ nom-
bre) (%) 

Tram 2009 267 3.113 85.782 79 56 55 
Tram 2011 103 1.285 79.795 83 63 35 

Unitats: milions d’euros, nombre d’operacions, euros i percentatges. 
La línia Tram 2009 es va signa el més de novembre del 2009, i es va distribuir pràcticament en la seva totalitat durant el 2010. 
La línia Tram 2011 encara es troba efectiva i recull només les operacions fins a 31/12/2011. 
Font: ICF. 

Tanmateix però trobem altres mecanismes que faciliten l’obtenció de finançament per part de 
l’emprenedor. Un d’ells és la subvenció financera del programa de promoció de l’ocupació autò-
noma (Ordre TRE/605/2010), que té com a finalitat reduir els interessos dels préstecs destinats a 
finançar les inversions per a la creació i posada en marxa de l’empresa. L’any 2011, l’import de les 

                                                
61 La línia ICF-Coinversió s’ha articulat només a partir del 2012, per tant, no té concessions l’any 2011. Informació cedida per ICF. 
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subvencions financeres concedides pel Departament d’Empresa i Ocupació han pujat a 
1.441.301,39.  Aquest import respon a un total de 881 expedients.62

Una altra manera de reduir els costos de finançament és a partir dels avals, que permeten dismi-
nuir la prima de risc que suporta l’emprenedor. En aquesta línia hi trobaríem per exemple els avals 
que atorga Avalis, per tal de col·laborar amb el finançament dels projectes dels emprenedors i 
emprenedores de Catalunya. Aquest darrer any durant el primer semestre, els avals d’Avalis han 
pujat  fins als 105 milions d’euros, el 167% més que l’any anterior, que han anat a parar a un total 
de 570 projectes de pimes i Autònoms. El 74% d’aquestes operacions han servit per avalar projec-
tes d’inversió, el 19% per cobrir les garanties que sol·liciten les administracions, i el 7% restant per 
avalar operacions de circulant. Avalis de Catalunya és una Societat de Garantia Recíproca (SGR). 
Es tracta d’una una societat mercantil i de naturalesa financera creada el 2003 amb l’impuls de la 
Generalitat de Catalunya i la participació d’institucions del món econòmic català. La seva funció és 
actuar com un instrument financer de suport al finançament aliè de pimes i autònoms.

  

63

Les subvencions també poden ser un instrument per tal de facilitar econòmicament les despeses 
inherents a l’inici de l’activitat. En l’àmbit autonòmic destaca la subvenció a fons perdut que es do-
na en el marc del programa de promoció de l’ocupació autònoma (Ordre TRE/605/2010). La Sub-
venció a fons perdut per a l’establiment com a persona autònoma, pretén facilitar a les persones 
en situació d’atur l’inici de l’activitat com a persones treballadores autònomes o per compte propi.

 

El projecte INICIA també posa a disposició de la persona emprenedora la possibilitat de facilitar el 
finançament del projecte. El Préstec INICIA per a la creació d’empreses va destinat a persones 
que tinguin una idea empresarial, la desenvolupin a través de l'assessorament de qualsevol entitat 
d'assessorament de la xarxa Inicia i obtinguin el certificat conforme el seu pla d'empresa és viable. 
Un cop obtinguda la certificació de viabilitat, l’emprenedor pot cercar finançament a les entitats 
consorciades: BBVA, Banc de Sabadell, Banco Popular, Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 
o UNNIM. 

64

                                                
62 Dades cedides pel Departament d’Empresa i Ocupació. 
63 Nota de premsa del Departament d’Economia i Coneixement del 12 de setembre de 2011. 
64 Vegeu la Resolució EMO/2413/2011 de 4 d’octubre (DOGC núm. 5987, de 19/10/2011). Aquesta resolució modificava la RESOLU-
CIÓ EMO/1730/2011, de 5 de juliol, i ampliava la dotació fins a la xifra exposada. 

  

Els microcrèdits també són un bon instrument per tal d’accedir a iniciatives empresarials de poc 
volum d’inversió. A Catalunya trobem algunes iniciatives encaminades a oferir als ciutadans 
aquest tipus de serveis. Aquest seria el cas de Microbank, que l’any 2011, tal i com indica el gràfic 
següent, ha facilitat 34.307 microcrèdits per un valor de 217,9 milions d’euros. Aquestes xifres su-
posen un nombre inferior de contractes que l’any anterior però un volum superior de crèdit conce-
dit. També trobem els Microcrèdits dones sense avals (FIDEM), que ofereix Barcelona Activa En-
terpreneurship Center, i que va destinat a dones que comencin l’activitat o faci menys d’un any 
que l’hagin iniciada; o també l’instrument que es posa a disposició de la dona emprenedora des de 
l’àmbit estatal, que són els Microcrèdits dones sense avals de ENISA, que es donen amb condici-
ons similars però que poden anar destinats a iniciatives dins dels seus tres primers anys de vida.  
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GRÀFIC IV-34. Microcrèdits concedits per Microbank. 2008-2011 

Nombre de microcrèdits 

 

20.641   

32.008   
36.845   

34.307   

2008 2009 2010 2011
 

Unitats: contractes. 
Font: elaboració pròpia a partir de Microbank. 

Import concedit 

 

138,1

176,7

212,0 217,9

2008 2009 2010 2011
 

Unitats: milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de Microbank. 

Els Premis amb dotació econòmica són un altre instrument que permet ajudar la concreció dels 
plans d’empresa en els seus estatges inicials. Entre les iniciatives que hi ha en aquest àmbit des-
taquem el I Concurs d’emprenedors craft-EFM, que cerca l’impuls de la creació de més projectes 
innovadors i que està valorat en més de 12.000 euros.65 El Premi Emprendedores XXI (programa 
Emprendes XXI) on hi poden participar aquelles empreses constituïdes com a persona jurídica 
amb ànim de lucre (SA, SL, S. Laboral, Cooperativa, S. Civil) constituïdes i amb domicili fiscal a 
Catalunya i que hagin iniciat la seva activitat des de l’any 2009. La Competició de Plans 
d’Empresa, amb un premi de 15.000 a 6.000 euros en bitllets de Spanair i destinada a persones 
emprenedores que tinguin una idea de negoci per desenvolupar una activitat innovadora a l'àrea 
metropolitana de Barcelona i no hagin iniciat l'activitat empresarial. Els premis Tarraco Empresa 
Jove 2011, amb premis de 5.000 i 2.500 euros per als dos millors projectes empresarials. Els pre-
mis Cre@tic del Tecnocampus Mataró-Maresme, a la millor iniciativa empresarial en l'àmbit de les 
tecnologies i la innovació entre les empreses constituïdes l’any 2011.66

Altres iniciatives, en aquest cas des de l’àmbit privat, serien les de micromecenatge. Destaquen en 
aquest àmbit iniciatives com les de Verkami, que és la primera plataforma de crowdfunding de Ca-
talunya.

 El BioEmprenedorX-
XI_Programa de creació d'empreses en l'àmbit de les ciències de la vida, que organitza "la Caixa", 
Barcelona Activa, Biocat, Genoma España i La Cambra de Comerç de Barcelona i que permet 
també beneficiar-se d'accions de formació, tutorització, mentoring, accés a finançament, relació 
amb els principals agents del sector, i coneixement de persones emprenedores d'èxit. I finalment, 
el Concurs ‘Joven Empresa Innovadora’ per a Emprenedors Socials, que vol donar suport a les 
persones que tenen un projecte d’innovació social a través d’Internet. Per això, el Concurs donarà 
suport als projectes seleccionats mitjançant la participació en una taula rodona en el Congrés Web 
de Saragossa amb un premi econòmic de 1.500 € per al desenvolupament del projecte guanyador. 

67 La iniciativa de la Fundación Repsol de crear el primer fons d'emprenedors d'impuls a 
l'eficiència energètica.68

                                                
65 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 123. Departament d’Empresa i Ocupació. 
66 Butlletí INICIA: per a la creació d'empreses, núm. 119. Departament d’Empresa i Ocupació. 
67 Es tracta d’una plataforma web on es poden penjar projectes que cerquen finançament i donants anònims poden aportar-hi petites 
quantitats a canvi de productes, serveis o recompenses exclusives. Verkami és una empresa que ha estat assessorada pel Tecno-
Campus de Mataró i està enfocada principalment a projectes de l’àmbit cultural. El crowdfunding o micromecenatge és una tècnica im-
portada dels Estats Units on s’utilitza àmpliament per a captar finançament per a projectes d’emprenedoria. 
68 Un total de 5 els projectes escollits per gaudir del procés d'incubació, que durarà una màxim de 24 mesos i reportarà entre 6.000 i 
12.000 euros mensuals a cada projecte, així com assessorament tecnològic, legal i financer. Vegeu el Fondo de Emprendedores – 
Fundación Repsol. 

 O la nova xarxa Emprendeverde adreçada a empreses verdes que té per 
objecte premiar aquells emprenedors que es distingeixin per la seva contribució a l’economia sos-
tenible ajudant-los a crear i consolidar la seva empresa i reconeixent les seves idees i iniciatives. 
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En aquest darrer cas els premis són en espècie, com ara formació general o especialitzada, 
acompanyament a l’emprenedor (“coaching”), allotjament en incubadores d’empreses, assesso-
raments especialitzats durant un determinat període en diferents àrees (per exemple, qüestions 
ambientals, màrqueting), participació en fòrums, inclosos fòrums d’inversió, etc...  

4.4.2. Suport econòmic en la fase de consolidació i creixe-
ment de l’activitat  

Els mecanismes de suport econòmic en la fase de consolidació no difereixen d’altres mecanismes 
de suport aplicats en altres fases, i per tant els instruments que trobem a disposició de 
l’emprenedor són els préstecs preferents, les subvencions i ajuts, i els premis. 

Pel que fa als préstecs preferents trobem, de l’àmbit estatal, la línia II dels Préstecs NEOTEC que 
dóna El Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI). Aquests préstecs s’apliquen 
al finançament d’iniciatives que es troben en la fase de consolidació i creixement.  

TAULA IV-11. Préstecs NEOTEC línia II. Espanya i Catalunya, 2010-2011 

  2010 2011 
Variació 

2010-2011 
compromés 

actuació 
(%) 

% com-
promís 

CDTI sobre 
el pressu-
post 2011 

(%)   
Nº Pro-
jectes 

Compromís 
Aportació 

CDTI  
Presupost 

Total 
Nº Pro-
jectes 

Compromís 
Aportació 

CDTI  
Presupost 

Total 
Catalu-

nya 9 4.645.645 7.421.845 7 3345715 4960161,7 -28,0 67,5 
Espanya 20 9.952.624 17.539.193 27 13072626 20732122,7 31,3 63,1 

Unitats: nombre de projectes, euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades del CDTI. 

L’any 2011, tal i com mostra la taula següent, el nombre de projectes finançats a Catalunya ha es-
tat menor, mentre que el nombre de projectes finançats al conjunt de l’Estat ha augmentat. El ma-
teix ha succeït amb els compromisos d’aportació establerts, que mentre que per al conjunt de Ca-
talunya han disminuït el 28%, per conjunt d’Espanya han augmentat el 31,3%.  

Des de l’àmbit estatal també es juga la carta dels Àngels inversors amb el programa “Impulso a las 
Redes de Business Angels” (IRBA a partir d’ara), inclòs en el PAAE 2011. Aquesta iniciativa té per 
objecte contribuir a l’enfortiment i la professionalització de les organitzacions que desenvolupen 
serveis d’intermediació financera entre emprenedors i potencials inversors (business angels).69

També convé destacar en aquest àmbit la deducció de l’IRPF per venda d’accions d’empreses 
emprenedores, orientada a fomentar les inversions de risc a partir de la deducció a l’IRPF de per-
sones inversores que actuïn com a business angels.

  

70

                                                
69 Vegeu en aquest àmbit la Resolució de 21 de març de 2011 de la Secretaria General d’Indústria per la qual es convoquen les sub-
vencions del programa IRBA, així com també la Resolució de l’11 d’octubre de 2011 de la Direcció general de Política de la PIME en la 
qual es publiquen les ajudes concedides al programa IRBA. 
70 Reial Decret Llei 8/2011, article 14. 

 

En l’àmbit autonòmic, a banda dels préstecs atorgats per l’Intitut Català de Finances, que abans 
hem analitzat i que en alguns casos estaria finançant empreses en fase de consolidació, també 
trobem les Xarxes d’Inversors Privats d’ACC1Ó (A partir d’ara XIP d’ACC1Ó). 
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GRÀFIC IV-35. Línies d’ajuts a les xarxes d’Inversors privats. Catalunya, 2008-2011 
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Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’ACC1Ó. 

El Programa XIP d’ACC1Ó s’articula mitjançant la coordinació de les diferents xarxes d’inversors 
que actuen a Catalunya en un exemple clar de col·laboració públic-privada que s’afegeix a d’altres 
iniciatives d’ACC1Ó en aquest àmbit, com ara fòrums d’inversió o el taller investor readiness per 
captar i formar futurs inversors amb perfil emprenedor. 

Així, l’any 2011 s’han recolzat a partir del programa XIP d’ACC1Ó unes 7 xarxes d’inversos,71 les 
mateixes que l’any 2010. No obstant això els euros subvencionats han ascendit als 139.500 euros, 
el 10,6% més que l’any anterior per aquest concepte. Aquestes subvencions han permès tancar 
52 operacions de finançament per un valor de 13,2 milions d’euros, una xifra molt superior als 5,4 
milions d’inversió duts a terme l’any anterior.72 Aquest programa XIP, impulsat per ACC1Ó des de 
l’any 2003, ha captat i mobilitzat en el període 2003-2010 un total de 26,4 milions d’euros que han 
estat invertits en 104 operacions. Tot i això, tal i com mostra el gràfic anterior, la manca d’altres 
subvencions ha fet caure el volum d’ajuts globals destinats a aquest objecte aquest darrer any 
2011.73

Altres iniciatives que  pretenen incidir en l’àmbit de la consolidació d’empreses són també per 
exemple el Momentum Project, promogut per ESADE i BBVA. Aquesta iniciativa va orientada a 
promoure l’emprenedoria. Per fer-ho disposa de dues línies, una primera orientada a la consolida-
ció i la millora dels projectes i una segona orientada a la creació d’un ecosistema de suport social 

  

De fet, una de les xarxes que col·labora, Keiretsu Fòrum, va presentar 16 projectes d’entre les 
més de 1000 empreses que havien passat pel programa Projecta’t, que no ha tingut continuïtat per 
al 2011, davant inversors privats, per intentar trobar solucions financeres alternatives. 

També trobem, per a empreses en fase de consolidació, alguns premis amb dotació econòmica, 
com ara el Premi Emprendedor XXI  (programa Creces XXI), que ja se n’ha parlat amb anterioritat; 
o bé els premis Tarraco Empresa Jove 2011, en la seva versió dirigida a premiar la millor memòria 
d’empresa ja constituïda. 

                                                
71 Les set xarxes d’inversors privats d’ACC1Ó són: Xarxa d'Inversors de IESE, Business Angels Network Catalunya, ESADE BAN, Bar-
celona Business Angels, Eix Technova, Keiretsu Fòrum Barcelona i Xarxa SeedRocket. 
72 Dades facilitades per ACC1Ó, Generalitat de Catalunya. 
73 Vegeu, per a més informació, la RESOLUCIÓ EMO/2633/2011, de 2 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la 
línia d'ajuts a les xarxes d'inversors privats d'ACC1Ó i s'obre la convocatòria per a l'any 2011 (DOGC núm. 6002, de 10.11.2011). 
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a l’emprenedoria; i també trobem la Xarxa Agrosocial CX, de l’Obra Social de Catalunya Caixa, 
una iniciativa similar a l’anterior però centrada en el sector agrari. 

4.5. Consideracions addicionals 
Finalment, cal destacar en l’àmbit de l’emprenedoria l’Informe que ha publicat el CAREC el juny 
del 2011 on es recullen les principals mesures per tal de fomentar l’esperit emprenedor.74

                                                
74 CAREC. Mesures per fomentar l’esperit emprenedor. Generalitat de Catalunya, 22 de juny de 2011. 

 Entre les 
principals orientacions que dóna l’informe hi trobem primerament la de racionalitzar les ajudes i 
simplificar els mecanismes d’accés; la d’establir objectius a llarg termini i sistemes d’avaluació 
adequats dels mateixos; la de potenciar la creació d’empreses amb alt potencial de creixement; la 
de consolidar les empreses joves existents per mitjà del foment de la internacionalització; i final-
ment, per reforçar sobretot els dos objectius anteriors, millorar el finançament a l’abast dels em-
prenedors, millorar les aptituds i competències de l’emprenedor, i finalment posar en valor la figura 
de l’empresari en l’àmbit social. 

També cal destacar que l’any 2011 Barcelona Activa ha rebut el màxim guardó europeu per gene-
rar emprenedors. La Comissió Europea ha guardonat Barcelona Activa com a millor projecte agi-
tador de les noves iniciatives empresarials. El jurat ha considerat que la proposta catalana aglutina 
innovació i efectivitat, ja que aconsegueix l'objectiu final: creació d'empreses i, en conseqüència, 
de nous llocs de treball. 
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5. Novetats normatives i iniciatives públiques 
Àmbit de la Unió Europea 

Malgrat que en relació amb els treballadors autònoms l’any 2011 no hi ha normativa destacable en 
l’àmbit europeu, s’ha de fer esment al Dictamen d’iniciativa del Comitè Econòmic i Social Europeu 
que analitza les tendències més recents del treball autònom i, en concret, el treball autònom eco-
nòmicament dependent, que ha estat reconegut jurídicament per alguns països de la UE com a 
categoria intermèdia entre el treball autònom i el treball per compte d’altre. Així mateix, el Dicta-
men fa un conjunt de recomanacions amb l’objectiu comú d’aconseguir una major comprensió 
d’aquests supòsits.75

Àmbit estatal 

 

En l’àmbit estatal enguany s’han produït diverses modificacions destacables.  

En primer lloc, la Llei 27/2011 sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Segu-
retat Social,76

                                                
75 Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre “Noves tendències del treball autònom: el cas específic del treball autònom 
econòmicament dependent” (dictamen d’iniciativa), DOUE C 18, de 19.01.2011. 

 conté diverses previsions que afecten els treballadors autònoms, la major part de les 
quals a partir de l’1.1.2013.  

En relació amb la cotització, a partir d’1.1.2012, es podrà escollir una base de cotització que pot 
arribar fins el 220% de la base mínima del Règim General de la Seguretat Social (RGSS), inde-
pendentment de l’edat de la persona.  

Amb l’objectiu de fer convergir la intensitat de l’acció protectora del Règim especial dels treballa-
dors autònoms o per compte propi (RETA) i el RGSS, s’estableix que les bases mitjanes de cotit-
zació del RETA han d’experimentar un creixement almenys similar al de les mitjanes del règim ge-
neral, sense que la pujada anual pugui ser superior en un punt percentual respecte les bases mit-
janes d’aquest règim. Els augments anuals, així com qualsevol altra modificació substancial del 
sistema, s’han de debatre amb caràcter previ en el marc del diàleg social amb les organitzacions 
sindicals i empresarials més representatives, així com amb les organitzacions professionals de 
treballadors autònoms més representatives, i s’ha de consultar el Consell Estatal del Treball Autò-
nom. Aquests augments no són aplicables els anys en què les crisis econòmiques tinguin com a 
efectes la pèrdua de rendes o ocupació en aquest col·lectiu. 

D’altra banda, s’estableix que s’ha de tenir en compte la possibilitat, prevista a la LETA (Llei de 
l’Estatut del Treball Autònom), d’establir exempcions, reduccions o bonificacions en les cotitzaci-
ons de la Seguretat Social per a determinats col·lectius de treballadors autònoms que, per la seva 
naturalesa, tenen dificultats especials per augmentar la seva capacitat econòmica i de generació 
de rendes, o per als sectors professionals que de manera temporal puguin patir retallades impor-
tants en els seus ingressos habituals. 

La Llei 27/2011 mandata el Govern per a que en el termini d’un any, remeti al Congrés un estudi 
sobre les cotitzacions socials dels treballadors autònoms en relació amb els ingressos percebuts. 

La cobertura per accidents de treball i malalties professionals passarà a ser obligatòria a partir 
d’1.1.2013 a tots els règims de la Seguretat Social, fet que s’ha de tenir molt en compte en relació 
amb el RETA, on la cobertura era opcional per a la majoria del col·lectiu. S’admet, per als socis de 
cooperatives, la col·laboració a través d’un sistema intercooperatiu que cobreixi les contingències 
professionals. 

76 Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social (BOE núm. 184, de 
02.08.2011). 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf�


MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2011 

52 

La modificació de l’edat de jubilació determina que es modifiqui també la regulació de l’exempció 
de l’obligació de cotitzar, excepte per incapacitat temporal i contingències professionals, que ara 
beneficia el treballador per compte propi amb 65 anys d’edat i 38 anys i 6 mesos cotitzats o de 67 
anys d’edat i 37 anys cotitzats.  

Malgrat que s’incrementa amb caràcter general el sistema de càlcul de la pensió de jubilació, 
s’estableix un sistema de càlcul específic per pal·liar les conseqüències negatives per als treballa-
dors, inclosos els autònoms, més grans de 55 anys expulsats del mercat de treball.  

Es dóna el mandat al Govern perquè estudiï la possibilitat de regular la jubilació parcial anticipada 
a partir dels 62 anys en cas de cessament o traspàs del negoci així com de jubilació anticipada a 
partir dels 61 anys, en funció en aquest segon cas dels resultats del primer any de la instauració 
de la prestació per cessament d’activitat.  

Un altre aspecte ressenyable és la modificació de la Llei de l’Estatut del treball autònom, amb 
efectes a partir d’1.1.2013, per reconèixer el treball per compte propi a temps parcial. Considerant 
els principis de contributivitat, solidaritat i sostenibilitat financera, legalment es podrà establir un 
sistema de cotització a temps parcial per als treballadors autònoms, per a determinades activitats 
o col·lectius i durant determinats períodes de la seva vida laboral. En defecte d’aquest sistema 
s’aplicaran els criteris aplicables per als treballadors per compte aliena a temps parcial. A més, 
s’afegeixen els treballadors per compte propi a temps parcial com un dels col·lectius per als quals 
la llei establirà reduccions i bonificacions en la cotització a la Seguretat Social. 

Malgrat que la Llei de pressupostos generals de l’Estat els darrers anys ja ho anat fent, ara es 
preveu expressament que per als treballadors per compte propi dedicats a la venda ambulant o a 
domicili, s’establirà una base mínima de cotització inferior a la que anualment es fixi amb caràcter 
general per al RETA. 

Es modifica el règim de cotització del sistema especial de treballadors autònoms agraris, de mane-
ra que a partir de l’1.1.2012, es cotitzarà el 18.75% fins el 120% de la base mínima (no fins el 
100% com fins ara) i la resta pel 26,50%. 

Les mutualitats de previsió social alternatives al RETA han de cobrir obligatòriament, a partir de 
l’1.1.2013, les prestacions de jubilació, invalidesa permanent, incapacitat temporal, maternitat, pa-
ternitat, risc d’embaràs, viduïtat i orfenesa. A més, la prestació ha de tenir un import no inferior al 
60% de l’import mínim de la prestació al sistema de la Seguretat Social o el seu equivalent en for-
ma de capital, respectant el sistema de capitalització i la tècnica actuarial sota la qual operen les 
mutualitats. 

D’altra banda, conté un mandat per regular per llei la compatibilitat entre pensió de jubilació i tre-
ball i, mentre no es reguli, es deixa sense efecte la norma aprovada unes setmanes enrere amb 
l’objectiu de dissipar els dubtes que en la pràctica s’havien originat en el desenvolupament d’una 
activitat com a professional col·legiat en els casos en què s’ha produït la jubilació en qualsevol 
dels règims del sistema de la Seguretat Social. Amb aquest objectiu, es van aprovar criteris com-
plementaris a les normes reglamentàries que desenvolupen el principi legal d’incompatibilitat entre 
la percepció de la pensió de jubilació de la Seguretat Social i l’exercici d’una activitat laboral, que 
la Llei 27/2011 ha deixat sense efecte.77

Finalment, la Llei sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social 
modifica, amb efectes 1.1.2013, l’àmbit subjectiu de la protecció per cessament d’activitat i esta-
bleix que no és obligatòria en el cas de socis de cooperatives compreses al RETA (règim especial 
dels treballadors per compte propi o autònoms), quan aquestes cooperatives disposin d’un siste-
ma intercooperatiu de prestacions socials complementari al sistema públic que estableixi un nivell 

 

                                                
77 Ordre TIN/1362/2011, de 23 de maig, sobre règim d’incompatibilitat de la percepció de la pensió de jubilació del sistema de la Segu-
retat Social amb l’activitat desenvolupada per compte propi pels professionals col·legiats (BOE núm. 125, de 26.05.2011). 
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de cobertura, de les situacions de cessament d’activitat equivalent com a mínim al regulat per la 
Llei 32/2010 per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels 
treballadors autònoms. 

La regulació de la protecció per cessament d’activitat ha estat també modificada pel Reial decret 
llei 10/2011 que, amb efectes a partir de 30.8.2011, redueix el termini a partir del qual neix el dret 
al gaudi de la corresponent prestació econòmica per cessament d’activitat dels treballadors autò-
noms, passant de dos mesos a un mes a comptar a partir del fet causant del cessament d’activitat. 

78

Per tal de facilitar l’accés a la prestació per cessament d’activitat, s’estableix un termini especial  
d’opció fins al 30 de juny de 2011 per la cobertura de les contingències professionals, atès que la 
cobertura de la primera va lligada a la cotització per aquestes contingències.

 

79

Enguany s’aprova també el desenvolupament reglamentari de la Llei 32/2010.

 

80

D’altra banda, la Llei de la jurisdicció social

 

81

En tercer lloc, es modifica la regulació de la competència jurisdiccional, afegint que els òrgans ju-
risdiccionals de l’ordre social seran competents per conèixer les sol·licituds de reconeixement de 
la condició de treballador autònom econòmicament dependent.

 introdueix diverses modificacions en la regulació que 
la LETA fa del règim professional del treballador autònom econòmicament dependent.  

En primer lloc, s’afegeix un article relatiu al reconeixement de la condició de treballador autònom 
econòmicament dependent segons el qual, a partir de l’11.12.2011, el treballador autònom que re-
uneixi les condicions podrà sol·licitar al seu client la formalització d’un contracte de treballador au-
tònom econòmicament dependent a través d’una comunicació fefaent. En cas que el client es ne-
gui a la formalització del contracte o quan transcorregut un mes des de la comunicació no s’hagi 
formalitzat aquest contracte, el treballador autònom podrà sol·licitar el reconeixement de la condi-
ció de treballador autònom econòmicament dependent davant dels òrgans jurisdiccionals de 
l’ordre social. 

En cas que l’òrgan jurisdiccional reconegui la condició de treballador autònom econòmicament de-
pendent, el treballador només ho podrà ser considerat a partir que el client rebi la comunicació 
esmentada. En conseqüència, el reconeixement judicial de la condició de treballador autònom 
econòmicament dependent no té efecte sobre la relació contractual entre les parts anterior al mo-
ment de la comunicació.  

En segon lloc, es modifica la regulació del contracte. D’una banda s’elimina la previsió de desen-
volupament reglamentari de les característiques dels contractes, del Registre en el qual s’han 
d’incloure i de les condicions per a que els representants legals dels treballadors tinguin accés a la 
informació dels contractes celebrats per l’empresa. D’altra banda, s’elimina la presumpció, que 
admetia prova en contra, de durada indefinida en el cas que el contracte no es formalitzi per escrit. 

82

Finalment, s’afegeix una disposició transitòria quarta segons la qual el reconeixement de la condi-
ció de treballador autònom econòmicament dependent previst a l’article 11 bis només podrà pro-

 

                                                
78 Reial decret llei 10/2011 de 26 d’agost, de mesures urgents per a la promoció de l’ocupació dels joves, el foment de l’estabilitat en 
l’ocupació i el manteniment del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la protecció per desocupació (BOE 
núm. 208, de 30.08.2011). Convalidat per Resolució de 15 de setembre de 2011, del Congrés dels Diputats (BOE núm. 229, de 
23.09.2011). 
79 Ordre TIN/490/2011, de 9 de març, per la qual s’estableix un termini especial d’opció per la cobertura de les contingències professio-
nals i el cessament d’activitat dels treballadors per compte propi o autònoms (BOE núm. 60, d’11.03.2011). 
80 Reial decret 1541/2011, de 31 d’octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema es-
pecífic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms (BOE núm. 263, d’01.11.2011). 
81 Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social (BOE núm. 245, d’11.10.2011). 
82 En la redacció inicial de l’article 17.1 de la Llei 7/2007 s’establia que la competència de l’ordre social abastava les pretensions deri-
vades del contracte celebrat entre un treballador autònom econòmicament dependent i el seu client. 
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duir-se per a les relacions contractuals entre clients i treballadors autònoms formalitzades a partir 
de l’entrada en vigor de la Llei reguladora de la jurisdicció social, és a dir, a partir d’11.12.2011. 

Així mateix, cal fer esment que el Reial decret llei 14/201183

Cal fer esment també de les mesures de lluita contra la morositat. Tenint en compte els retards en 
el pagament de les obligacions contretes per les entitats locals, amb els efectes consegüents en la 
liquiditat de les empreses, en especial petites i mitjanes i els autònoms, així com a persistència de 
les dificultats d’accés al crèdit, es preveu la possible concertació per les entitats locals 
d’operacions de crèdit per a donar compliment a les seves obligacions comercials, en el marc 
d’una línia financera instrumentada per l’Institut de Crèdit Oficial.

 especifica, en relació amb el contingut 
del catàleg de serveis a la ciutadania dels Serveis Públics d’Ocupació, que en informar sobre el 
suport a les iniciatives emprenedores, s’ha de fer amb especial atenció a les fórmules 
d’autocupació, de treball autònom o d’economia social. Aquesta mateixa norma corregeix una lla-
cuna generada per la Llei 35/2010, aclarint que constitueix infracció greu el supòsit de persones 
beneficiàries de la prestació per cessament d’activitat que refusin una oferta d’ocupació adequada 
o es neguin a participar en treballs de col·laboració, programes d’ocupació o en accions de pro-
moció, formació o reconversió professional excepte causa justificada.  

84

Per acabar, cal assenyalar que, convocat el procés per mesurar la representativitat de les associ-
acions professionals de treballadors autònoms en l’àmbit estatal

 

85 com a pas previ a la posada en 
funcionament del Consell de Treball Autònom, es reconeix, per un període de 4 anys, la condició 
de representatives a les associacions professionals de treballadors autònoms d’àmbit estatal i in-
tersectorial a la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la Federación Nacio-
nal de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA), la Federación de Organi-
zaciones de Profesionales, Autónomos y emprendedores (FOPAE), la Unión de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) y la Federación Española de Autónomos 
(CEAT). Aquesta decisió va ser confirmada amb la desestimació dels recursos interposats per di-
verses associacions. 86

Àmbit autonòmic 

 

En l’àmbit autonòmic, enguany s’han regulat subvencions a l’establiment com a treballador o tre-
balladora per compte propi; subvencions destinades a reduir els interessos de préstecs destinats a 
finançar inversions per a la creació i posada en marxa de l’empresa (subvencions financeres); 
subvencions per contractar durant la posada en marxa de l’empresa els serveis externs necessaris 
per a la millora de l’exercici de l’activitat empresarial en àrees d’organització, comercialització, 
producció, finançament o altres de naturalesa anàloga (subvencions per assistència tècnica).87

                                                
83 Disposició addicional 1 del Reial decret-llei 14/2011, de 16 de setembre, de mesures complementàries en matèria de polítiques 
d’ocupació i de regulació del règim d’activitat de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (BOE núm. 226, de 20.09.2011). Convali-
dat per la Resolució del Congrés de 22.09.2011 (

  

 

BOE núm. 235, de 29.09.2011). 
84 Reial decret llei 8/2011, d'1 de juliol, de mesures de recolzament als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i can-
cel·lació de deutes amb empreses i autònoms contretes per les entitats locals, de foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabi-
litació i de la simplificació administrativa (BOE núm. 161, de 07.07.2011). 
85 Ordre TIN/449/2011, d’1 de març, per la qual es publica la convocatòria quadriennal per la determinació de la representativitat de les 
associacions professionals de treballadors autònoms en l’àmbit estatal (BOE núm. 54, de 04.03.2011). 
86 Resolució inicial del Consell de la representativitat de les associacions professionals de treballadors autònoms de 03.06.2011. ATA, 
UATAE, CIAE i CEFFA van recórrer aquesta Resolució. El recurs d’ATA i UATAE va ser desestimat per Resolució del Consell de la re-
presentativitat de les associacions professionals de treballadors autònoms de 14 de juliol. 
87 Amb un import de 2.572.000 euros atesa la Resolució EMO/1730/2011, de 5 de juliol, per la qual es determina l'import màxim per a 
l'any 2011 dels ajuts destinats a la promoció de l'ocupació autònoma, regulats a l'Ordre TRE/605/2010, de 22 de desembre (DOGC 
núm. 5921, de 15.07.2011). 
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