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Var. Interanual (%)

Atur registrat1 484.748 24,2
Homes 217.246 28,7
Dones 267.502 20,8

Ctes. indefinits1 25.200 -28,8
Homes 13.663 -27,3
Dones 11.537 -30,6

Ctes. temporals1 169.047 -25,6
Homes 89.816 -23,2
Dones 79.231 -28,1

Afiliació. Total Sistema2 3.373.143 -2,7

L'evolució del treball autònom a Catalunya

Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades d'afiliacions a 31 de setembre de 2020. Idescat.

Creixement interanual del nombre d'afiliacions al RETA, 2019-2020

En termes interanuals, a finals de setembre d'enguany, el nombre
d'afiliacions registrades al RETA ha disminuït el 0,5%. 

La davallada ha estat del 3,1% i del 2,1% interanual en el cas de la indústria
i de l'agricultura, a les qual s'hi ha afegit, però, a diferència de l’any passat,
una contracció de l'afiliació del sector serveis (-0,4%). 

També a diferència de l'any passat, en que la caiguda s'evidencià sobretot a
les comarques d'Osona, la Garrotxa, el Gironès i el Moianès, enguany les
comarques a on més es contrau l'afiliació són les del sud de la província de
Lleida. 

L'evolució interanual a mes de setembre només s'ha mostrat positiva en
algunes comarques del Pirineu i de la costa, especialment a la costa
Daurada, seguint també un patró similar al del 2019 i que caldrà veure si es
confirma pel conjunt de l'any 2020.

EXPORTACIONS INDUSTRIALS SEGONS CONTINGUT TECNOLÒGIC

AFILIACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL

0,2

Variació 
interanual (%)

ÍNDEX DE PREUS DE CONSUM, DE PREUS INDUSTRIALS I DE
PRODUCCIÓ INDUSTRIAL

Índex de preus de consum1 -1,0

Índex de producció industrial

Variació 
mensual (%)

-0,1

-11,63

ATUR REGISTRAT, CONTRACTES I AFILIACIÓ

-2,4

-

Unitats: percentatges (creixement interanual per a cada trimestre).
Font: elaboració pròpia a partir d'Idescat.

Aquest darrer mes de novembre els preus de consum han augmentat el 0,2% i
la variació interanual ha estat negativa, del -1%. Els preus industrials han
disminuït el 0,1% en el mes d'octubre i acumulen una caiguda interanual del
2,4%. La producció industrial dels deu primers mesos de l'any ha estat, com a
mitjnana, l'11,6% més baixa que la del mateix període de l'any anterior. En el
tercer trimestre, les exportacions industrials han caigut en termes interanuals
menys del que ho havien fet en el trimestre anterior. El comportament ha estat
similar tant pel que fa a productes de contingut tecnològic alt i mitjà alt com en
els de contingut baix i mitjà baix. 

Al mes de novembre1 l'afiliació a la Seguretat Social ha disminuït un 2,7%
respecte al mes de novembre de l'any anterior. En el mateix període els
treballadors afiliats al règim general2 han tingut un decrement del 3,1% i els
treballadors afiliats al règim especial d'autònoms3 han tingut un decrement del
0,4%. 
(1) Afiliats en alta el darrer dia de mes. (2) Exclosos del règim general el Sistema Especial Agrari i el
Sistema Especial de Treballadors de la Llar. (3) Inclòs el Sistema Especial per a Treballadors per
Compte Propi Agraris -SETA-.

L'AFILIACIÓ AL RÈGIM ESPECIAL DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA

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

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

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

Índex de preus industrials2
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Total productes industrials
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SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA 2019. CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS 
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El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha 
aprovat l’informe “Situació del treball autònom a Catalunya” en 
compliment de l’article 2.1.e) de la Llei 7/2005, de 8 de juny, del 
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. A continuació 
es presenta una síntesi de les consideracions i recomanacions 
consensuades a partir de l’anàlisi feta a l’informe, que ratifiquen, 
en gran part, les incloses en edicions anteriors. 
 
Pel que fa a l’accés i disponibilitat de dades, per tal de disposar d’un 
mapa real del treball autònom a Catalunya, el CTESC recomana, a 
efectes registrals, establir l’obligatorietat de donar-se d’alta al RETA 
per a tots els treballadors i treballadores per compte propi, sigui la 
seva activitat habitual o no. 
 
Per poder dissenyar i implementar polítiques efectives recomana que, 
en el proper Pla estadístic de Catalunya i en els Programes anuals 
d’actuació estadística corresponents, s’inclogui una enquesta especí-
fica pel treball autònom. Així mateix, reclama informació estadística 
de caràcter longitudinal per poder avaluar la continuïtat i l’evolució a 
mitjà termini de l’activitat per compte propi.  
 
D’altra banda, el CTESC constata la necessitat de tenir informació per 
poder determinar adequadament col·lectius com el d’autònoms amb 
característiques assimilables a les de la figura del TRADE i el col·lectiu 
no inclòs dins la categoria d’autònoms pròpiament dits, especialment 
cooperativistes i membres de societats col·lectives. 
 
En l’àmbit de la millora i simplificació dels processos de tramitació 
administrativa adreçats a les empreses, el CTESC demana que les ad-
ministracions públiques apostin per una administració digital al servei 
del ciutadà i el treball autònom, amb l'objectiu d'eliminar les traves 
burocràtiques i simplificar tràmits administratius. 
 
Tot i valorar positivament l’existència de la Finestreta Única Empresa-
rial, el CTESC considera que el fet que la ciutat de Barcelona no hi 
estigui integrada és un fre a la plena implementació dels serveis i les 
potencialitats que es poden oferir a través d’aquesta eina. Així mateix, 
el CTESC considera que el fet que els tràmits vinculats a les coopera-
tives no hi estiguin integrats és un greuge que no permet, d’una 
banda, la normalització telemàtica dels processos vinculats amb les 
cooperatives i, de l’altra, agilitat en la creació d’aquesta forma jurí-
dica. 
 
El CTESC considera que cal garantir un conjunt de mesures en matè-
ria de finançament. Entre aquestes, l’accés a ajuts en l’inici i pel man-
teniment de l’activitat i, en concret, es recomana la creació de línies 
ICF i ICO amb imports mínims inferiors als actualment vigents. 
 
També recomana garantir la millora de les línies de finançament, tant 
per inversió com per circulant, ja sigui a través de programes públics 
o bé a través d’entitats privades, tant per a les etapes inicials com per 
les de consolidació. 
 
Algunes de les mesures es dirigeixen a l’establiment i dotació de línies 
d’ajuts orientades a destinataris concrets com persones amb rendi-
ments inferiors a l’SMI anual; per a persones més grans de 45 anys o 
en cas de noves contractacions de treballadors assalariats fetes per 
autònoms. 
 
Una de les mesures incorporades enguany va dirigida a recomanar 
que es garanteixi que els intermediaris financers no estableixin dife-
rents condicions pel que fa als tipus aplicables i de les condicions 
d’avals públics en les línies de finançament definides per l’Institut Ca-
talà de Finances i AVALIS. 
 
Recomana també que es garanteixi la possibilitat que, amb caràcter 
general, els treballadors i treballadores autònoms puguin concórrer a 
convocatòries de licitacions.  
 
Es recomana l’establiment i dotació d’una línia de finançament que 
afavoreixi la digitalització del treball autònom. 
En una línia similar, recomana el reforç i la continuïtat de les línies de 
suport a les inversions en immobilitzat material o immaterial que con-

tribueixin a la consolidació o millora de la competitivitat dels treballa-
dors autònoms i de les societats d’autònoms de base col·lectiva, en 
especial a les inversions relatives a la transformació digital i a l’ús del 
software lliure i els comuns digitals.  
 
El CTESC destaca que la necessitat de transposar la Directiva 
2019/1203 sobre reestructuració i insolvència és una oportunitat per 
incorporar diverses mesures reclamades en matèria concursal, com la 
regulació del benefici de l’exoneració de deutes insatisfets; el dret a la 
justícia gratuïta per a persones físiques amb activitat econòmica; i la 
possibilitat que els treballadors i treballadores autònoms puguin acollir-
se a una negociació extrajudicial com a alternativa al concurs de cre-
ditors.  
 
D’altra banda, reitera la consideració sobre la necessitat de que es 
compleixi la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, atès 
que la morositat pot afectar de forma especial als autònoms i les pimes, 
que normalment operen amb gran dependència del curt termini.   
 
En matèria de Seguretat Social, diverses recomanacions es centren en 
la base de cotització, ja sigui dirigides a fer pedagogia sobre la impor-
tància d’incrementar gradualment la cotització en l’àmbit del treball 
autònom; a adequar-la a la jornada laboral real, ja sigui fixa o variable; 
o als rendiments de l’activitat econòmica.  
 
En aquest àmbit, recomana reformular la tarifa plana i vincular-la a 
projectes lligats a un pla de viabilitat i també que s’estableixi  l’opció 
de fer aportacions voluntàries al RETA que computin com a cotització 
per una base més gran sense modificar la base mensual i que siguin 
deduïbles fiscalment.  
 
Altres recomanacions van dirigides a ampliar la jubilació activa a tot el 
col·lectiu de persones treballadores autònomes. Així mateix, el CTESC 
demana que la prestació per cessament d’activitat es concedeixi sem-
pre i quan es compleixin els períodes de cotització requerits. 
 
En matèria de formació i competitivitat, el CTESC sol·licita una revisió 
de l’oferta formativa dirigida al col·lectiu, especialment atesa l’obliga-
torietat de cotitzar per formació professional a partir del Reial decret 
llei 28/2018. 
 
Tot i valorar molt positivament el programa Consolida’t, es considera 
imprescindible dur a terme una reflexió profunda encaminada a intro-
duir millores necessàries inclosa una major divulgació. 
 
Es proposa també estudiar la possibilitat de crear una Oficina del Tre-
ball Autònom en el marc del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, per tal de donar assessorament, acompanyament i suport en 
la fase de consolidació, reorientació, professionalització i creixement 
del treball autònom en tota la seva amplitud. 
 
En matèria de participació i diàleg social, el CTESC encoratja a activar 
sense més dilacions el Consell Català del Treball Autònom  i recomana 
potenciar l’associacionisme i el cooperativisme entre aquest col·lectiu. 
 
Finalment, el CTESC fa diferents recomanacions per adequar la nor-
mativa a la realitat del mercat de treball. Entre aquestes, insta la re-
presa dels esforços iniciats per delimitar una definició legal precisa dels 
elements determinants de l’existència de treball autònom; recomana 
actualitzar el reglament TRADE per tal de millorar els mecanismes de 
control i coordinació entre administracions; recomana que en el Pla 
anual de la Inspecció de Treball s’incorpori un punt específic sobre el 
treball autònom i que la Generalitat posi eines per a la prevenció de 
riscos laborals a l’abast dels treballadors i treballadores autònoms prò-
piament dits sense treballadors a càrrec i que no presten serveis a les 
instal·lacions d’un tercer i que, al mateix temps, faci accions de sensi-
bilització en aquesta matèria. 
 
 
 
 
Per a més informació podeu consultar el nostre web. 

https://ctesc.gencat.cat/doc/doc_31149564_1.pdf
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