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1.  MARC NORMATIU

Entre el conjunt de mesures aprovades enguany per fer front als efectes de la crisi econò-
mica, n’hi ha que s’adrecen específicament a les persones treballadores autònomes.1

•  Per  tal  d’afavorir  l’activitat  emprenedora  de  les  persones  joves  i  de  les  dones,  s’ha 
augmentat del 60% al 80% el límit de pagament únic de la prestació d’atur destinada a 
inversió per a joves de fins a 30 anys i dones de fins a 35 anys que iniciïn una activitat 
com a treballadors autònoms.2

•  En matèria de contractació, s’ha establert una bonificació del 50% de les quotes de la Se-
guretat Social durant 24 mesos per tal d’afavorir que els treballadors autònoms contractin 
indefinidament el seu primer treballador o treballadora.3 D’altra banda, s’ha eliminat el 

1. Com a antecedents de la major part de les mesures aprovades s’ha de destacar la Moció del Congrés dels 
Diputats acordada el 17.3.2009, sobre mesures de suport al col·lectiu dels treballadors autònoms davant la crisi 
econòmica, i I‘Acord de 5.5.2009 entre el Ministeri de Treball i Immigració i les associacions professionals de 
treballadors autònoms UPTA, ATA i CEAT.

2. Reial decret 1300/2009, de 31 de juliol, de mesures urgents d’ocupació destinades als treballadors autònoms i 
a les cooperatives i societats laborals (BOE núm. 200, de 19.08.2009). Aquesta mesura té una vigència prevista 
fins al 31 de desembre de 2010, sens perjudici d’una pròrroga possible en funció de l’avaluació de la seva eficàcia 
en la creació d’ocupació.

3. Reial decret 1300/2009, de 31 de juliol, de mesures urgents d’ocupació destinades als treballadors autònoms i 
a les cooperatives i societats laborals (BOE núm. 200, de 19.08.2009). La vigència d’aquesta mesura finalitza 
el 31 de desembre de 2009.

1.
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límit d’edat per a la contractació, per part de les persones treballadores autònomes, dels 
fills o filles que tinguin dificultats especials d’inserció laboral.4

•  Amb l’objectiu de pal·liar les dificultats de liquiditat de les persones treballadores autò-
nomes i les petites i mitjanes empreses, s’ha dotat amb 3.000 milions d’euros una línia 
ICO per a la reducció de la morositat de les administracions públiques i s’ha autoritzat 
a concertar una operació extraordinària d’endeutament bancari a les entitats locals que 
hagin liquidat l’exercici 2008 amb romanent de tresoreria per a despeses generals nega-
tiu o a les que tinguin obligacions vençudes i exigibles pendents d’aplicar al pressupost. 
Aquesta operació té com a requisit l’aprovació d’un pla de sanejament que asseguri la 
capacitat de pagament per cancel·lar l’operació concertada en el termini compromès, que 
no pot ser superior a sis anys, i amb la condició d’aplicar els recursos obtinguts a pagar 
les obligacions pendents amb empreses i autònoms en el termini màxim d’un mes.5

•  S’ha elevat fins a 18.000 euros el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia a les 
sol·licituds d’ajornament o fraccionament d’impostos.6

•  Per facilitar el rescat dels plans de pensions, s’ha modificat el Reglament dels plans de 
pensions i s’ha suprimit l’exigència del termini de 12 mesos continuats en situació legal 
d’atur.7 La supressió d’aquest requisit permet que les persones treballadores autònomes 
també puguin rescatar el pla de pensions.

4. Disposició addicional cinquena de la Llei 27/2009, de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteniment 
i el foment de l’ocupació i la protecció de les persones aturades (BOE núm. 315, de 31.12.2009). Modifica la 
disposició addicional desena de la Llei 20/2007, de l’Estatut del treball autònom. El límit d’edat eliminat és de 
30 anys i es considera que tenen dificultats especials d’inserció laboral les persones amb paràlisi cerebral, les 
persones amb malaltia mental o persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33% i les 
persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

5. Reial decret llei 5/2009, de 24 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per facilitar a les entitats locals 
el sanejament de deutes pendents de pagament amb empreses i autònoms (BOE núm. 101, de 25.04.2009). 
Convalidat per la Resolució de 21 de maig de 2009, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació 
de l’Acord de convalidació (BOE de 27.05.2009). La Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics va 
instruir l’Institut de Crèdit Oficial per a la immediata posada en funcionament d’una línia d’avals per garantir 
els impagats de factures endossades per les empreses i els autònoms corresponents a obres i serveis prestats a 
entitats locals, davant la necessitat urgent i extraordinària de donar suport al funcionament normal de les vies 
de descompte bancari dels drets de cobrament esmentats. El títol II del Reial decret llei 5/2009 introdueix la 
necessària habilitació legal perquè aquestes operacions autoritzades a l’Institut de Crèdit Oficial per instrumentar 
línies de crèdit o aval que facilitin liquiditat a les empreses i els autònoms puguin disposar de la garantia de la 
participació de les entitats locals en els tributs de l’Estat.

6. Ordre EHA/1030/2009, de 23 d’abril, per la qual s’eleva a 18.000 euros el límit exempt de l’obligació d’aportar 
garantia a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament (BOE núm. 105, de 30.04.2009).

7. Reial decret 1299/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat 
pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer (BOE núm. 185, de 1.08.2009). 
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•  Les persones treballadores autònomes en atur s’han inclòs com un dels col·lectius pri-
oritaris del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.8

•  S’ha ampliat l’opció d’escollir entre cotitzar per la base mínima del règim especial de 
treballadors autònoms o pel 55% d’aquesta a les persones que es dediquin de manera 
individual a la venda ambulant quan no comptin amb més de tres mercats fixos a la set-
mana amb un horari de venda inferior a 8 hores diàries, sempre que no disposin d’esta-
bliment fix propi ni produeixin els articles que venen.9

•  Finalment, dins el conjunt de mesures per fer front a la crisi econòmica, cal destacar que 
es mana al Govern que faci les actuacions necessàries perquè les mesures de protecció 
social assistencial no vinculades al sistema de protecció contributiu i les mesures de 
foment de l’ocupació per a les persones assalariades siguin extensibles als treballadors 
autònoms que hagin cessat la seva activitat i no disposin de fonts d’ingressos.10

Enguany, en desplegament de la Llei de l’estatut del treball autònom (LETA), s’ha aprovat 
el Reial decret pel qual es regula el contracte de les persones treballadores autònomes econò-
micament dependents i el Registre Estatal d’Associacions Professionals de Treballadors Au-
tònoms.11 En primer lloc, aquesta norma regula les característiques dels contractes subscrits 
pel treballador autònom econòmicament dependent i el seu client: se subratlla la naturalesa 
civil, mercantil o administrativa de la relació entre l’autònom econòmicament dependent i el 
seu client; s’aclareixen els criteris per determinar la condició de treballador autònom econò-
micament dependent, fet que reforça la seguretat jurídica de l’autònom i de qui el contracta; 
s’estableix l’obligació que el treballador autònom econòmicament dependent comuniqui al 
seu client tal condició en el moment de subscriure el contracte i s’estableix el contingut mí-
nim del contracte subscrit entre el treballador autònom econòmicament dependent i el seu 
client; es regulen les especificitats d’aquest tipus de contractes per a determinats col·lectius 
com són els agents d’assegurances, els agents comercials i els transportistes, i, finalment, es 
regula el Registre en el qual el treballador autònom o treballadora autònoma econòmicament 
dependent ha d’inscriure aquests contractes. Amb l’aprovació d’aquest Reial decret s’inicia el 
termini per a l’adaptació dels contractes vigents dels treballadors autònoms econòmicament 

8. Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat 
Local (BOE núm. 259, de 27.10.2009). Aquesta mesura és continuïtat del Fons Estatal d’Inversió Local.

9. Disposició addicional divuitena de la Llei 27/2009, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010 
(BOE núm. 309, de 24.12.2009). Fins aquest moment, aquesta opció es permetia només a les persones sòcies 
treballadores de cooperatives de treball associat dedicades a la venda ambulant.

10. Disposició addicional sisena de la Llei 27/2009, de 30 de desembre, de mesures urgents per al manteniment i 
el foment de l’ocupació i la protecció de les persones aturades (BOE núm. 315, de 31.12.2009).

11. Reial decret 197/2009, de 23 de febrer, pel qual es desenvolupa l‘Estatut del treball autònom en matèria de 
contracte del treballador autònom econòmicament dependent i el seu registre, i es crea el Registre Estatal 
d‘Associacions Professionals de Treballadors Autònoms (BOE núm. 54, de 4.03.2009). Correcció d’errors: BOE 
de 22.05.2009. Entrada en vigor el 5.03.2009. Desplegat per la Resolució de 18 de març de 2009, del Servei 
Públic d’Ocupació Estatal (BOE núm. 82, de 4.04.2009).
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dependents i per a la comunicació als clients respecte dels quals concorre la circumstància de 
la dependència econòmica.12

En segon lloc, aquest Reial decret crea el Registre Estatal d’Associacions Professionals de 
Treballadors Autònoms i regula el procediment per a la inscripció de les associacions profes-
sionals de treballadors autònoms, excepte d’aquelles que desenvolupin principalment la seva 
activitat en una comunitat autònoma, és a dir, quan més del 50% dels seus associats tenen el 
domicili en un mateix territori autonòmic. També regula el procés d’adaptació i inscripció de 
les associacions d’autònoms existents.13

Aquest registre és rellevant per mesurar la representativitat de les associacions de persones 
treballadores autònomes que han de formar part del Consell del Treball Autònom, l’òrgan con-
sultiu del Govern de l’Estat en matèria socioeconòmica i professional del treball autònom.14

D’altra banda, enguany també s’ha regulat el dret dels treballadors per compte propi a 
gaudir els descansos per maternitat i paternitat a temps parcial, cas en el qual la percepció dels 
subsidis i la reducció de l’activitat només podrà fer-se en el 50%.15 

En compliment del que preveu la disposició addicional quarta de la LETA, enguany ha 
continuat la tramitació de la regulació de la prestació per cessament involuntari de l’activitat 
dels treballadors autònoms i se n’ha aprovat el Projecte de llei.16 

En estreta relació amb aquesta norma, s’ha de destacar que un dels 30 compromisos per 
a l’ocupació, el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya, acordats entre el 
Govern de la Generalitat de Catalunya, Pimec, Foment del Treball Nacional, CCOO i UGT 

12. Amb caràcter general, el termini s’estableix a la disposició transitòria segona de la Llei 20/2007 i, en relació 
amb els sectors del transport i dels agents d’assegurances, a la disposició transitòria tercera de la Llei 20/2007. 
Aquesta darrera disposició ha estat modificada per la disposició final quarta de la Llei 15/2009, d’11 de novembre, 
del contracte de transport terrestre de mercaderies (BOE núm. 273, de 12.11.2009), que amplia fins al 5 de març 
de 2010 el termini per comunicar la circumstància de la dependència econòmica en aquells contractes subscrits 
abans del 12.10.2007, data en què va entrar en vigor la LETA.

13. El Tribunal Suprem acorda la suspensió cautelar dels articles 16.1.d i 18 del Reial decret 197/2009 a través de 
l’Acte de 14 de juliol de 2009. La suspensió s’acorda a petició de la Federación de Autónomos para el Fomento 
de la Formación para el Empleo y la Competitividad (AFFEC), que al·lega que ambdós articles vulneren la Llei 
de protecció de dades de caràcter personal.

14. Creat per l’article 22 LETA però pendent de desplegament reglamentari en el moment de redactar aquesta 
memòria.

15. Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat 
Social per maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural (BOE núm. 69, de 
21.03.2009). Aquesta norma desplega, entre d’altres, la disposició addicional onzena bis de la Llei general de 
Seguretat Social en la redacció donada per la Llei orgànica 3/2007 per la igualtat efectiva de dones i homes.

16. El Projecte de llei es remet a les Corts Generals per acord del Consell de Ministres de 23 de desembre de 2009. 
Dictaminat pel Consell Econòmic i Social a través del Dictamen 6/2009. 
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el 18 de desembre del 2009, és destinar 13 milions d’euros a l’establiment d’un ajut temporal 
per a treballadors autònoms i al foment de l’autoocupació.17

També en l’àmbit autonòmic, el Parlament de Catalunya ha instat el Govern de la Genera-
litat a crear, en un termini de sis mesos, el registre d’associacions professionals de treballadors 
autònoms i a establir els mecanismes per determinar la representativitat d’aquestes associ-
acions.18 En relació amb aquesta Resolució, cal destacar el Dictamen 18/2009 del CTESC, 
sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’aplicació de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, 
de l’Estatut del treball autònom a Catalunya, en el qual es crea el Registre d’Associacions 
Professionals del Treball Autònom a Catalunya; es crea i regula el Consell del Treball Autò-
nom; es determinen les condicions i el procediment de determinació de la representativitat de 
les associacions professionals del treball autònom, i, finalment, es regula el procediment de 
conciliació prèvia a la tramitació d’accions judicials en relació amb el règim professional de 
persones treballadores autònomes econòmicament dependents.19

Finalment, cal destacar que, en l’àmbit europeu, formant part del paquet de la Comissió 
Europea sobre conciliació de la vida laboral amb la familiar i la vida privada, està en tramita-
ció20 una proposta de directiva sobre l’aplicació del principi d’igualtat de tracte entre homes i 
dones que exerceixen una activitat autònoma i per la qual es deroga la Directiva 86/613/CEE. 

17. Ordre TRE/77/2010, de 19 de febrer, per la qual s‘estableixen les bases reguladores per a la concessió de l‘ajut 
temporal extraordinari Renda formació autònoms, dins del marc del projecte IMPULS, consistent en subvencions 
per afavorir la integració professional i laboral de les treballadores i els treballadors autònoms que hagin cessat 
en la seva activitat empresarial a Catalunya, i s‘obre la convocatòria per a l‘any 2010 (DOGC núm. 5575, de 
25.02.2010). 

 D’altra banda, en relació amb el foment de l’autoocupació, per a l’any 2009, cal tenir en compte l’Ordre 
TRE/123/2009, de 9 de març, per la qual s‘estableixen les bases reguladores que han de regir la concessió de 
subvencions per a la promoció de l‘ocupació autònoma (DOGC núm. 5347, de 26.03.2009). Els imports màxims 
dels ajuts són establerts per la Resolució TRE/760/2009, de 9 de març (DOGC núm. 5347, de 6.03.2009). Així 
mateix, cal tenir en compte la Resolució TRE/1089/2009, de 7 d’abril, per la qual es determina l’import màxim 
per a l’any 2009 destinat a les subvencions consistents en l’abonament de les quotes de la Seguretat Social als 
treballadors que hagin capitalitzat la prestació d’atur, regulades a l’Ordre TRE/139/2002, de 16 d’abril (DOGC 
núm. 5369, de 29.04.2009).

18. Resolució 456/VIII, de 29 d’abril de 2009. S’estableix un termini de sis mesos per al compliment.
19. Finalitzat el procediment d’elaboració, s’aprova el Decret 18/2010, de 23 de febrer, d‘aplicació a Catalunya de 

l‘Estatut del treball autònom (DOGC núm. 5574, de 24.02.2010).
20. En el moment de redactar aquesta memòria, després d’una primera lectura del Parlament, el Consell d’Ocupació, 

Política social, Sanitat i Consumidors ha arribat a un acord polític el 30.11.2009. Els elements fonamentals de 
la Proposta de directiva són que les treballadores autònomes, les cònjuges col·laboradores i les parelles estables 
de treballadors autònoms, així com les dones dels agricultors, podran rebre un subsidi adequat de maternitat que 
permeti interrompre la seva activitat professional per causa d’embaràs o maternitat com a mínim 14 setmanes. 
Així mateix, s’estableix que les cònjuges col·laboradores i les parelles estables de treballadors autònoms podran 
gaudir del dret a protecció social.
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2.  ANÀLISI DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS LES 
  TIPOLOGIES I ELS SECTORS D’ACTIVITAT A CATALUNYA 

2.1. EVOLUCIÓ DE LA IMPORTÀNCIA DEL TREBALL AUTÒNOM EN 
RELACIÓ AMB L’OCUPACIÓ TOTAL A CATALUNYA

L’any 2009 el nombre de persones que treballaven per compte propi es va reduir, segons 
les estimacions de l’Enquesta de població activa (EPA), el 10,1% a Catalunya.21 D’aquesta 
manera, el nombre estimat d’autònoms ha passat dels 582.748 als 523.948. La diferència és 
de prop de 58.000 persones.22 Aquesta reducció ha estat més intensa que la de les persones 
assalariades (-8,7%); això ha fet que el percentatge de treballadors i treballadores per compte 
propi sobre el total de persones ocupades hagi baixat altre cop als nivells de l’any 2007 i que 
el nombre total d’autònoms s’hagi reduït, aquest cop en termes absoluts, al nivell del 2003.23

21. La caiguda de l’ocupació, calculada amb població de 16 anys i més i dades estimades per l’EPA, ha estat menys 
intensa, del 8,7%. En aquest context, la contribució que ha fet el col·lectiu d’autònoms a la caiguda de l’ocupació 
ha estat del 19,2% superior al seu pes dins del conjunt dels ocupats, del 16,4%. Cal tenir en compte que, amb 
dades d’afiliació, el nombre d’ocupats registrats que treballen per compte propi té un comportament diferent, 
atès que només cau el 5%, per sota de la caiguda del nombre d’afiliats totals, tot i que també cal dir que les fonts 
són molt diverses i ens referim en cada cas a col·lectius diferents. 

22. Cal advertir que tant en aquest epígraf com en el següent les xifres que s’analitzen són variacions netes, atès 
que el flux d’altes i baixes en realitat ha estat molt superior. Tot i que en el cas de les estimacions de l’EPA no és 
possible tenir la magnitud dels fluxos, per tal de tenir una idea de la magnitud dels moviments, les altes i baixes 
de persones registrades a la Seguretat social que cotitzen pel RETA ha estat de 76.017 i 104.890, respectivament.
Seguretat S Més endavant, a l’apartat 5 d’aquest capítol, podem trobar una anàlisi dels factors institucionals que 
han fomentat el creixement del treball autònom a Catalunya.

23. Fixem-nos que l’any passat, amb la crisi encara incipient, la dinàmica va ser diferent, en el sentit que tot i que 
la població assalariada ja mostrava símptomes de correcció (una caiguda del 0,7%), els autònoms encara van 
augmentar tímidament (1%). No obstant això, enguany la caiguda dels autònoms ha estat molt més intensa. 
Resulta evident que la repercussió entre els assalariats es va anticipar, si bé en termes de sensibilitat, la resposta 
del col·lectiu d’autònoms ha estat més intensa, tot i que també més tardana. Les divergències les podríem trobar 
en el fet que la decisió d’abandonar per part de l’empresari o l’autònom és la darrera que s’acaba prenent. El 
fet que caiguin més els autònoms que els assalariats, podria anar possiblement vinculat al fet que l’assalariat 
treballa en unitats productives més grans i més consolidades i eficients, mentre que la grandària mitjana de les 
unitats productives que tenen els autònoms és menor, i, per tant, en alguns casos, menys productiva; això fa que 
en darrera instància hagin de plegar, en proporció, més autònoms que no pas assalariats.

2.
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GRÀFIC IV-1. NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS I TREBALLADORES 
AUTÒNOMS I PERCENTATGE D’AUTÒNOMS SOBRE LA POBLACIÓ 

OCUPADA. CATALUNYA, 2001-2009

Unitats: nombre d’autònoms (persones ocupades).

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.

S’observa que totes les tipologies de treball autònom han mostrat una reducció del nom-
bre de persones ocupades. No obstant això, sembla que l’aportació d’aquelles persones que 
desenvolupen la seva activitat amb assalariats a càrrec ha mostrat una caiguda lleugerament 
menys intensa en termes relatius.
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GRÀFIC IV-2. APORTACIÓ A LA VARIACIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE 
TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS LA TIPOLOGIA 

DEL TREBALL AUTÒNOM QUE ES DESENVOLUPA. 
 CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts). 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.  
(*) Categoria estadísticament no significativa.

Com es pot observar en el gràfic següent, aquesta evolució ha fet que els empresaris amb as-
salariats hagin guanyat pes en la distribució del treball autònom segons les tipologies. Aquesta 
ha estat una tendència que s’ha mantingut fins i tot amb el canvi de conjuntura, atès que cada 
exercici que s’ha analitzat fins ara ha mostrat una evolució en aquesta direcció. 
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GRÀFIC IV-3. DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS 
I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS LES TIPOLOGIES DE TREBALL 

AUTÒNOM. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

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

2.2. EVOLUCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS SECTOR 
D’ACTIVITAT PRINCIPAL, SEXE, EDAT, NIVELL DE FORMACIÓ 
ASSOLIT I TIPUS D’OCUPACIÓ 

2.2.1. Evolució del treball autònom segons el sector d’activitat principal

El 33,3% de la reducció del nombre de persones del col·lectiu s’explica per la pèrdua d’au-
tònoms en el sector de la construcció. Aquesta és la contribució més forta, tant en termes rela-
tius com en termes absoluts, de tots els sectors d’activitat econòmica. En canvi, a les categories 
d’altres serveis, AP, educació i sanitat i indústries extractives, petroli, química, farmacèutica, 
cautxú i plàstics, fins i tot augmenta lleugerament el nombre de treballadors per compte propi 
que hi treballen. A la resta de sectors també es redueix el nombre d’ocupats per compte propi. 
Les activitats de transport, emmagatzematge i comunicacions, les indústries de l’alimentació, 
tèxtil, cuir, fusta i paper i, finalment, les activitats agràries, mostren una caiguda més intensa 
que la mitjana, cosa que fa que perdin pes dins de l’estructura ocupacional de les persones 
que treballen per compte propi a Catalunya. La resta d’activitats, tret de la construcció, poc o 
molt, guanyen pes relatiu en la distribució del treball autònom.
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GRÀFIC IV-4. APORTACIÓ A LA VARIACIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE 
TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS L’ACTIVITAT. 

CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.
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GRÀFIC IV-5. DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS 
I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS L’ACTIVITAT. CATALUNYA, 

2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.

2.2.2. Evolució del treball autònom segons el tipus d’ocupació 

Des de la perspectiva del tipus d’ocupació que desenvolupen, el 39,4% de la reducció del 
treball autònom s’explica per la davallada dins la categoria d’artesans i treballadors qualificats 
de les indústries manufactureres, la construcció i la mineria, llevat dels operadors d’instal·-
lacions i maquinària. A la vegada, el 62%24 dels abandonaments dins d’aquesta categoria es-
tan protagonitzats per persones que treballaven en el sector de la construcció. En canvi, no és 
significativa l’aportació a la caiguda d’aquelles persones que treballen als sectors típicament 
industrials i que desenvolupen tasques manuals qualificades com les esmentades anteriorment.

24. Càlculs efectuats a partir de la base de dades EPA.
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GRÀFIC IV-6. APORTACIÓ A LA VARIACIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE 
TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS L’OCUPACIÓ 

QUE DESENVOLUPEN. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 
(*) Categoria estadísticament no significativa.

El col·lectiu d’autònoms que desenvolupa tasques de direcció, els tècnics o professionals, 
científics i intel·lectuals han estat precisament els que han aguantat millor davant del canvi de 
perspectives econòmiques, atès que les dues categories que els engloben són les úniques que 
mostren un augment del nombre de persones, que es manifesta en les aportacions positives 
que mostra el gràfic anterior.

Fruit d’aquestes aportacions positives, les dues categories d’ocupacions abans esmentades 
(personal directiu i tècnics, científics i intel·lectuals) guanyen pes dins del col·lectiu d’autò-
noms.25 També guanyen pes, tot i que lleugerament, els tècnics i professionals de suport, ja 

25. L’augment del nombre d’autònoms de les dues categories es reparteix, entre homes i dones, en una proporció molt 
similar al pes estructural que mantenen dins del col·lectiu total (57% i 33%, respectivament). No obstant això, 
les dones augmenten en el col·lectiu de tècnics i professionals, mentre que els homes ho fan en el de directius. 
L’edat de les persones que fan augmentar aquests dos col·lectius professionals és entre 40 i 50 anys, i de 30 a 
35. Majoritàriament, els homes es dediquen a la Indústria i al comerç i les dones al transport i comunicacions, 
intermediació financera i educació i sanitat. Cal dir que, mentre que en el sector del comerç i reparació de 
vehicles augmenta el nombre d’homes, el de dones disminueix. 



SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA

481

que el seu nombre es redueix menys del que cau el conjunt del treball autònom. La resta de 
categories perden persones en termes absoluts i també pes en termes relatius. 

GRÀFIC IV-7. DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS 
I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS L’OCUPACIÓ QUE 

DESENVOLUPEN. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 
(*) Categoria estadísticament no significativa.

Des d’aquesta perspectiva, les dades ens revelen un comportament diametralment oposat 
de l’ocupació per compte propi segons si les tasques que es desenvolupen tenen més o menys 
contingut qualitatiu. De fet, si analitzem amb més aprofundiment les dades, es pot veure com 
aquest major contingut qualitatiu de l’ocupació es correspon amb més nivell formatiu només 
en el cas de les dones, atès que augmenten només els nivells formatius més alts entre el col-
lectiu que treballa en ocupacions qualitativament millors (entenem la de directius, tècnics i 
professionals); no obstant això, aquest fet no es reprodueix per al cas dels homes ja que, tot 
i que milloren les seves ocupacions, les persones que ocupen aquestes noves ocupacions no 
fan pujar el nivell formatiu mitjà del col·lectiu (atès que es tracta de nivells intermedis i més 
aviat de perfil baix).26 

26. Per efectuar aquesta anàlisi s’han considerat les dues categories de tipus d’ocupació que augmenten i s’ha analitzat, 
per sexes i per formació, l’aportació que es fa des de cada col·lectiu a la variació positiva del nombre de persones 
ocupades d’aquestes dues categories. Així, del 67 i 33% que aporten homes i dones, respectivament, l’aportació 
de la categoria d’homes es distribueix equitativament entre aquells amb estudis inferiors a la secundària (52%) 
i aquells que tenen com a mínim la secundària (48%). Les dones, no obstant això, fan una aportació positiva 
però disminueixen molt les que tenen el perfil més baix d’educació (fan una aportació del -462%) i augmenten 
les de nivell formatiu superior o igual a la secundària (que fan una aportació positiva del 562%). 
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2.2.3. Evolució segons el sexe

La contribució dels homes a la caiguda del nombre de persones autònomes ha estat ma-
joritària (aquesta característica també s’ha reproduït, tot i que de manera no tan intensa, per 
al conjunt de les persones assalariades).27 La reducció de persones que treballen per compte 
propi s’explica majoritàriament pels homes (87,1%), mentre que el nombre de dones, que 
també disminueix, ho fa menys. 

El resultat d’aquest comportament ha estat un augment del percentatge de dones que de-
senvolupen activitats professionals per compte propi. Tot i que en el treball per compte propi 
els homes són encara majoria, el 65,8%, les dones han augmentat el seu pes dins del col·lectiu, 
atès que han passat de representar el 33,1% a representar-ne el 34,2%.28

GRÀFIC IV-8. DISTRIBUCIÓ DE LES PERSONES QUE TREBALLEN 
PER COMPTE PROPI SEGONS EL SEXE (DRETA) I APORTACIONS A LA 

VARIACIÓ INTERANUAL (ESQUERRA). CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: aportació sobre la variació i percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 

27. Segons dades de l’EPA, la reducció del nombre de persones assalariades s’explica el 68% per la reducció d’homes 
entre els assalariats. 

28. Tal com també s’explica a l’apartat següent, quan s’analitza l’evolució del nombre d’afiliats a la Seguretat 
Social, la reducció de la proporció d’homes està molt determinada per la composició sectorial de la caiguda de 
treballadors, atès que la crisi ha colpejat amb molta força aquells sectors d’activitat en què el pes dels homes 
era significativament superior.
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2.2.4. Evolució segons l’edat

L’any 2009, les persones de menys de 35 anys d’edat suposaven el 18,9% del col·lectiu de 
treball autònom. No obstant això, aquest grup explica gairebé el 35% de la reducció del tre-
ball autònom. Tot i que, en general, s’ha reduït el nombre de persones en totes les categories 
d’edat, la caiguda dels més joves és relativament més intensa que la de la resta.

Aquest fet es reflecteix novament en la distribució per edats l’any 2009 (gràfic IV-10): 
mentre que les persones més grans de 55 anys mantenen el seu pes relatiu, les que tenen entre 
35 i 54 anys l’augmenten i les compreses entre els 16 i 34 anys el redueixen.

De fet, mentre que la resta de categories d’edat augmenta el seu pes en la distribució del 
treball autònom, els més joves de 35 anys en perden,, atès que passen de representar el 20,5% 
del col·lectiu l’any 2008 al 18,9% l’any 2009. 

GRÀFIC IV-9. APORTACIÓ A LA VARIACIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE 
TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS L’EDAT. 

CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.
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GRÀFIC IV-10. DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE TREBALLADORS I 
TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS L’EDAT. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.

La major intensitat de la reducció del treball autònom en la categoria d’edat més jove 
s’explica principalment per la forta davallada dels homes en aquest segment d’edat, atès que 
el descens de les dones no és significatiu. El descens del grup central d’edats és també im-
putable només als autònoms homes, atès que les dones d’aquestes edats augmenten dins del 
col·lectiu total d’autònoms (amb una aportació a la variació del 3,9%).

En el grup d’edat més avançada, de més de 55 anys, l’aportació que hi fan homes i dones es 
capgira, és a dir, la reducció és més intensa en el cas de les dones que no pas en el dels homes. 
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GRÀFIC IV-11. APORTACIÓ A LA VARIACIÓ DEL NOMBRE TOTAL DE 
TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS L’EDAT I EL 

SEXE. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.  
(*) Categoria estadísticament no significativa.
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GRÀFIC IV-12. DISTRIBUCIÓ PER FRANJA D’EDAT DEL NOMBRE DE 
TREBALLADORS I TREBALLADORES AUTÒNOMS SEGONS SEXES. 

CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA.

De l’evolució anterior, se’n deriva el que podríem qualificar d’envelliment del col·lectiu 
d’autònoms homes, circumstància que no succeeix en el cas de la dona,29 atès que mentre que 
entre els homes guanyen pes les dues categories d’edats més avançades, en el cas de les dones, 
el grup d’edat més avançada perd pes i, en canvi, en guanya el de la franja d’edats central.

2.2.5. Evolució segons el nivell d’estudis assolit

Des de la perspectiva del nivell formatiu, la davallada del nombre de persones que treba-
llen per compte propi s’explica sobretot pel descens d’aquelles que presenten un nivell assolit 
d’estudis de secundària, atès que mostren una contribució a la reducció del treball autònom 
molt més intensa que el seu pes dins del col·lectiu. Concretament, el grup de persones amb 
estudis de secundària de segona etapa aporta el 41,6% de la caiguda total del treball autònom, 
i el de secundària de primera etapa el 36,6%, molt per sobre dels pesos que tenien aquestes 
dues categories dins del col·lectiu l’any 2008.

29. S’ha de tenir en compte que, per calcular correctament la mitjana d’edat, caldria que disposéssim de cadascuna 
de les edats dels enquestats. Amb les dades disposades per categories o grups d’edat, qualsevol afirmació en 
termes de mitjana d’edat del total del col·lectiu esdevé simplement una hipòtesi.
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El col·lectiu de persones amb estudis universitaris ha estat l’únic que ha mostrat una dava-
llada menys important que la que li pertocaria atesa la seva importància relativa en el conjunt 
del treball autònom, ja que només explica el 10,6% de la caiguda, lluny del pes estructural 
que té, superior al 30%. 

GRÀFIC IV-13. DISTRIBUCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS 
ELS NIVELLS EDUCATIUS (DRETA) I APORTACIÓ A LA VARIACIÓ 

DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS EL NIVELL D’ESTUDIS ASSOLITS 
(ESQUERRA). CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges d’aportació sobre la variació en termes absoluts i percentatges sobre el total.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 

Tanmateix, encara que cal tenir present que es redueix el nombre de persones en tots els 
nivells educatius, el millor comportament de les persones amb major nivell d’estudis assolits 
deriva en un augment del pes estructural que aquest grup té dins del col·lectiu, que passa del 
31,6% al 34,6%. La resta de grups perden pes o simplement el mantenen, com és el cas dels 
que, com a molt, tenen un nivell de primària, que no varien i continuen representant l’11,2% 
de les persones que treballen per compte propi. 

Si fem l’exercici de distingir en funció del sexe i del nivell formatiu, observem que els 
homes contribueixen a la pèrdua de treball autònom amb totes les categories de formació, 
mentre que les dones amb estudis universitaris hi tenen una aportació positiva del 16%. De 
fet, és l’únic grup que augmenta la presència en el col·lectiu d’autònoms i, si no fos per la seva 
incorporació, l’evolució del treball autònom hagués estat encara més negativa.
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D’altra banda, es continua produint una contribució més intensa dels nivells formatius in-
termedis a la pèrdua de treball autònom. Aquest fet es produeix en més o menys grau tant si 
parlem d’homes com de dones, atès que en tots dos casos el grup d’educació secundària de 
primera etapa és el que cau més, seguit, respectivament, del de secundària de segona etapa i 
del de primària, que cau una mica menys. En ambdós sexes el grup d’educació superior mos-
tra sempre el comportament més bo.

GRÀFIC IV-14. APORTACIÓ AL CREIXEMENT DEL NOMBRE TOTAL 
D’AUTÒNOMS SEGONS EL SEXE I EL NIVELL FORMATIU ASSOLIT. 

CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació total en termes absoluts).

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 
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GRÀFIC IV-15. DISTRIBUCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS EL 
NIVELL EDUCATIU (ESQUERRA) I APORTACIÓ A LA VARIACIÓ TOTAL 

DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS EL NIVELL D’ESTUDIS ASSOLITS 
(DRETA). CATALUNYA, HOMES, 2008-2009

Unitats: percentatges d’aportació sobre la variació en termes absoluts i percentatges sobre el total.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 

De fet, els gràfics IV-15 i IV-16, mostren el comportament d’homes i dones autònoms se-
paradament. En tots dos casos, el percentatge de persones amb estudis d’educació superior 
augmenta l’any 2009 respecte del 2008. Destaca també que aquest pes relatiu és més alt en el 
cas de les dones (36,6%). Finalment, s’observa una pèrdua de pes relatiu de la resta de nivells 
educatius, tant entre els homes com entre les dones.
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GRÀFIC IV-16. DISTRIBUCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS EL 
NIVELL EDUCATIU (ESQUERRA) I APORTACIÓ A LA VARIACIÓ TOTAL 

DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS EL NIVELL D’ESTUDIS ASSOLITS 
(DRETA). CATALUNYA, DONES, 2008-2009

Unitats: percentatges d’aportació sobre la variació en termes absoluts) i percentatges sobre el total.

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. 

Recapitulant, podem concloure que, tot i que la davallada del nombre de persones que tre-
ballen per compte propi a Catalunya ha estat significativa, no ha suposat en cap cas un canvi 
en les tendències que mostrava el col·lectiu. Així doncs, ja immersos en un procés de recessió 
important, el canvi de cicle no ha modificat el fet que cada cop hi hagi una proporció més alta 
d’empresaris amb assalariats al col·lectiu, que són els que han aguantat millor de moment la 
conjuntura adversa. També han augmentat els professionals liberals, directius, tècnics i pro-
fessionals científics i intel·lectuals. De fet, aquestes ocupacions de més qualificació són les 
úniques en què ha augmentat el treball autònom. D’altra banda, aquestes ocupacions mostren 
també, de manera indirecta, el perfil formatiu del nou autònom, que en termes de formació, i 
tal com també havia succeït fins ara, esdevé cada cop més una persona amb estudis superiors. 
Aquesta darrera asseveració és sobretot certa en el cas de les dones, que s’hi incorporen sobretot 
amb un perfil formatiu cada cop més alt i en ocupacions més qualificades. Aquest darrer factor 
explica també el millor comportament de l’ocupació femenina, cada cop més ben formada.

D’altra banda, per activitats econòmiques, les més recessives en termes d’ocupació han 
estat les de la construcció i les de caràcter industrial, mentre que els serveis s’han mostrat 
menys recessius. Aquesta dinàmica sectorial pot ser un factor que expliqui, entre d’altres, el 
fet que els homes hagin estat precisament els protagonistes de la reducció del treball autònom 
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a Catalunya. La dona ha suportat molt millor l’embat de la crisi, especialment aquelles amb 
un nivell de formació superior, que fins i tot han augmentat en nombre dins del col·lectiu de 
persones que treballen per compte propi.



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

492

3.  ANÀLISI DEL TREBALL AUTÒNOM REGISTRAT A LA 
  SEGURETAT SOCIAL SEGONS TIPOLOGIES I SECTORS A  
  CATALUNYA

3.1. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE TREBALLADORS I TREBALLADORES 
AUTÒNOMS REGISTRATS A LA SEGURETAT SOCIAL A CATALUNYA

En data 31 de desembre de 2009 el nombre de persones que cotitzaven en qualitat de 
treballadors per compte propi era, segons la Secretaria d’Ocupació del Ministeri de Treball 
i Immigració, de 550.123. D’aquestes persones, 549.560 cotitzaven en el règim especial de 
treballadors autònoms (RETA). Aquesta xifra suposa una disminució del 5,1% del nombre 
de persones comptabilitzades per la Secretaria d’Ocupació des de finals del 2008 fins a finals 
del 2009.30 Amb dades de la Seguretat Social, el registre mostra també una pèrdua del 5%,31 
pràcticament igual que la reducció observada en el nombre d’afiliacions de persones que tre-
ballen per compte d’altri (-4,9%).

Dins del col·lectiu d’afiliats per compte propi, només el 0,1% cotitzen en la modalitat del 
règim especial de treballadors del mar (REM), la resta ho fa pel RETA. Dins del RETA, però, 
el 3,3% de les persones afiliades es regeixen pel sistema especial de treballadors agraris (SE-
TA), que va rellevar l’antic règim especial agrari (REA) per compte propi.32 Si comparem els 
dos anys, els afiliats que cotitzen en el RETA han disminuït el 5%, mentre que els que ho fan 
pel REM han baixat el 4,3%.33

Per províncies, el nombre de persones que cotitzen pel RETA ha disminuït més intensa-
ment a Tarragona que a cap altre lloc (vegeu la taula IV-1). Sectorialment, la caiguda més 
intensa té lloc al sector de la construcció, amb una disminució propera al 15%, i ho fa amb 
intensitat a totes les províncies. No obstant això, la indústria també ha patit un fort replega-
ment del nombre d’autònoms registrats, que ha estat especialment intens a les províncies de 
Tarragona i Barcelona.

30. Secretaria d’Ocupació del Ministeri de Treball i Immigració.
31. Afiliats el darrer dia del mes, Seguretat Social. Les dades que facilita la Secretaria d’Ocupació i la mateixa 

Seguretat Social no coincideixen exactament, tot i que els recomptes tenen la mateixa procedència estadística. 
Les diferències, però, són poc importants. 

32. En aplicació de la Llei 18/2007, es van integrar les persones que treballaven per compte propi i sota el règim 
especial agrari (REM) al RETA, i ho fan en una modalitat segregada anomenada sistema especial de treballadors 
agraris.

33. Dades calculades segons els recomptes de la Seguretat Social.

3.
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TAULA IV-1. VARIACIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES QUE COTITZEN PEL 
RETA PER PROVÍNCIES. CATALUNYA, 2009

 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya

Total -4,9 -4,9 -4,9 -6,3 -5,0

Agricultura -3,8 -4,8 -3,5 -5,9 -4,3

Indústria -7,1 -2,7 -5,0 -6,9 -6,4

Construcció -14,4 -14,1 -14,6 -15,9 -14,6

Serveis -2,5 -2,0 -2,3 -3,1 -2,4

Font: Departament de Treball, Observatori del Treball i elaboració pròpia. Dades en data 31 de desembre.

A Girona, on el pes dels autònoms al sector industrial és elevat (vegeu la taula IV-1), la 
seva variació ha estat menys intensa. A totes les províncies, la majoria dels afiliats treballen 
al sector serveis, que aplega de mitjana poc més del 70% dels afiliats a Catalunya; no obstant 
això, a la província de Lleida, el pes del sector serveis perd hegemonia en favor del sector 
agrari, que engloba una quarta part dels afiliats. De fet, tal com es veu a continuació, tant la 
composició com el pes relatiu del treball autònom varia molt en funció del teixit urbà i eco-
nòmic de cada comarca i província.

TAULA IV-2. DISTRIBUCIÓ SECTORIAL DE LES PERSONES AFILIADES AL 
RETA PER PROVÍNCIES. CATALUNYA, 2009

 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya

Agricultura 1,6 6,3 25,7 10,8 5

Indústria 9,7 9,2 7,1 6,8 9,1

Construcció 14,5 19,7 15,6 18,5 15,6

Serveis 74,2 64,8 51,7 63,9 70,3

Font: Departament de Treball, Observatori del Treball i elaboració pròpia. Dades en data 31 de desembre. 

Si ens fixem en el mapa de percentatges d’afiliats al RETA per comarques (mapa IV-1), el 
pes relatiu del nombre d’afiliats sobre el total34 augmenta a les zones més rurals i disminueix 
a les comarques més urbanes, i aquesta distribució persisteix fins i tot si es descompten aque-
lles persones que treballen al sector agrari. Fixem-nos que, en aquest mapa, les comarques 
més urbanitzades tenen els pesos més baixos del nombre d’afiliats al RETA sobre el total.

34. Cal advertir al lector que, per manca de dades, s’ha emprat com a denominador la suma del nombre d’afiliats 
al RETA i al règim general, sense incloure-hi la resta de règims.
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MAPA IV-1. PERCENTATGE DE COTITZANTS DEL RETA DISTRIBUÏTS 
TERRITORIALMENT PER COMARQUES. CATALUNYA, 2009
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Observatori del Treball.  
La xifra identifica el percentatge de cotitzants del RETA sobre el conjunt que formen els cotitzants del RETA i del 
règim general, i no inclou la resta de règims de cotització. 
Dades en data 31 de desembre.

Tot i la major presència, en termes relatius, de persones afiliades al RETA en unes co-
marques que no pas en unes altres, aquest pes relatiu dels autònoms no ha estat determinant 
a l’hora d’explicar la disminució del nombre de persones afiliades, atès que, tal com es pot 
observar als mapes (mapes IV-1 i IV-2), no coincideixen aquelles comarques amb un pes més 
elevat dels afiliats al RETA amb la seva taxa de disminució.
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MAPA IV-2. VARIACIÓ PERCENTUAL DEL NOMBRE DE COTITZANTS DEL 
RETA PER COMARQUES A CATALUNYA, 2008-2009
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Observatori del Treball.  
Dades en data 31 de desembre.

Les comarques on ha caigut més en percentatge el nombre de persones que cotitzen al  
RETA són la Vall d’Aran, el Baix Camp, el Baix Penedès, el Priorat, l’Anoia, el Baix Empordà, 
el Tarragonès, el Montsià, la Selva, el Vallès Occidental i el Bages, que han patit una dismi-
nució dels afiliats al RETA superior a la mitjana catalana. El mapa permet distingir aquelles 
comarques que han tingut una caiguda del nombre d’afiliats al RETA superior a la mitjana 
(5%) d’aquelles altres que ho han fet amb una intensitat igual o inferior.

D’altra banda, del total de persones afiliades a la Seguretat Social a Catalunya que treba-
llen per compte propi, enguany en trobem 541 que es declaren econòmicament dependents. 
Tot i que es tracta d’un registre encara baix, cal advertir que l’any passat aquesta xifra era de 
317 persones, cosa que representa un increment del 70,7%. Aquestes persones signifiquen el 
17,7% de treballadors autònoms econòmicament dependents (TAED) que trobem registrats 
en el conjunt d’Espanya (3.055) i es localitzen sobretot a la província de Barcelona, on tro-
bem el 85,2% dels TAED de Catalunya, mentre que Girona, Lleida i Tarragona en localitzen 
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el 7,6%, el 3,5% i el 3,7%, respectivament.35 No obstant això, aquest registre encara queda 
lluny de la quantitat de persones que s’estima que compleixen els requisits per ser considera-
des com a autònoms dependents.36

Dins del col·lectiu de persones que cotitzen pel RETA, hi trobem també 38.783 persones 
estrangeres, de les quals la majoria són de nacionalitat extracomunitària (53,5%). Tal com es 
pot observar a la taula IV-3, el col·lectiu de persones estrangeres s’ha reduït el 7,6%. Aquesta 
disminució es produeix sobretot per la contribució forta que hi fan els estrangers de procedèn-
cia comunitària, que disminueixen el 13,2%, mentre que els de procedència extracomunitària 
ho fan només el 2,1%. 

TAULA IV-3. NOMBRE DE PERSONES ESTRANGERES AFILIADES AL RETA. 
CATALUNYA, 2008 I 2009 

 2008 2009 variació 2008-2009

Comunitaris/àries 20.802 18.050 -13,2

Extracomunitaris/àries 21.172 20.733 -2,1

Total 41.974 38.783 -7,6

Font: Departament de Treball, Observatori del Treball i elaboració pròpia. 
Dades mitjanes mensuals, desembre.

La distribució provincial de les persones estrangeres que cotitzen pel RETA (taula IV-4) 
mostra, d’altra banda, que la gran majoria es troben a la província de Barcelona, que a més 
és l’única demarcació on la majoria del col·lectiu el conformen persones de procedència ex-
tracomunitària, a diferència de les altres tres demarcacions on la majoria són de procedència 
comunitària. 

35. Direcció General d’Economia Social, del Treball Autònom i de la Responsabilitat Social, Ministeri de Treball 
i Immigració.

36. Segons les estimacions publicades per l’INE en el mòdul especial de l’EPA de 2004 Organización y duración 
de la jornada laboral, el 7,8% de les persones treballadores per compte propi a Catalunya treballaven per a un 
únic client. Si fem extensiva aquesta proporció a les estimacions del nombre total d’autònoms, el resultat és 
que hauríem de situar el col·lectiu de persones susceptibles de ser TAED a Catalunya en un mínim de 41.600 
persones l’any 2004 (40.860 si fem extensiva aquesta mateixa proporció del 2004 a les estimacions del 2009).
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TAULA IV-4. NOMBRE DE PERSONES ESTRANGERES AFILIADES AL RETA 
PER PROVÍNCIES I DISTRIBUCIÓ SEGONS PROVÍNCIA DE RESIDÈNCIA I 

PROCEDÈNCIA. CATALUNYA, 2009
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 Barcelona 27166 70,0 10,6 42,3 57,7

 Girona 5847 15,1 14,6 60,0 40,0

 Lleida 1928 5,0 8,3 50,8 49,2

 Tarragona 3842 9,9 12,0 53,7 46,3

 CATALUNYA 38783 100,0 11,0 46,5 53,5

Font: Departament de Treball, Observatori del Treball i elaboració pròpia.  
Dades mitjanes mensuals, desembre.

D’altra banda, la distribució sectorial dels cotitzants estrangers al RETA segons la proce-
dència ens mostra una distribució lleugerament diferent en funció de si la nacionalitat és ex-
tracomunitària o no (vegeu el gràfic IV-17). Mentre que el col·lectiu d’estrangers comunitaris 
manté una distribució més repartida, la dels estrangers extracomunitaris es concentra sobretot 
als sectors de l’hoteleria, el comerç i la reparació de vehicles, i també amb menys intensitat 
a altres serveis i la indústria manufacturera.
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GRÀFIC IV-17. DISTRIBUCIÓ DE LES PERSONES ESTRANGERES QUE 
COTITZEN AL RETA SEGONS LA PROCEDÈNCIA. CATALUNYA, 2009

Font: Departament de Treball, Observatori del Treball i elaboració pròpia. 
Dades mitjanes mensuals, desembre.
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3.2. ANÀLISI DEL COL·LECTIU D’AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS 
AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL

El nombre d’autònoms pròpiament dits, que és el col·lectiu que analitzem amb més dete-
niment en aquest epígraf, es redueix en 20.707 persones, la qual cosa suposa una contracció 
del nombre de registres en alta del 5,8%. El col·lectiu representa el 40% del total d’afiliats per 
compte propi.37 El col·lectiu d’autònoms pròpiament dits, categoria estadística que ens ofereix 
el Ministeri de Treball i Afers Socials, exclou aquelles persones que cotitzen com a societats 
mercantils, cooperatives o altres entitats societàries, així com aquelles persones considerades 
col·laboradores familiars o integrants d’algun col·lectiu especial de treballadors.

GRÀFIC IV-18. PERSONES AFILIADES CLASSIFICADES COM A 
AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS RESPECTE DEL TOTAL DE PERSONES 

AFILIADES ALS RÈGIMS PER COMPTE PROPI. CATALUNYA, 2009

Unitats: percentatges. 

Font: Ministeri de Treball i Immigració. Secretaria General d’Ocupació. 
Dades en data 31 de desembre. 

37. Aquí sí que hem considerat el conjunt total de persones que cotitzen per compte propi, tant les que ho fan pel 
RETA com les que ho fan per la resta de règims.
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GRÀFIC IV-19. DISTRIBUCIÓ I CONTRIBUCIÓ A LA VARIACIÓ DELS 
AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS EN ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL 

SEGONS ELS SECTORS D’ACTIVITAT. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social. 
Dades en data 31 de desembre. 

Per sectors d’activitat, el descens més important l’experimenta el sector de la construc-
ció, que suposa el 39,9% de la reducció total del col·lectiu d’autònoms pròpiament dits. El 
segueixen el sector serveis, que explica el 33,3% de la pèrdua d’afiliació i els sectors agrari i 
industrial, amb aportacions del 13,8% i del 12,9%, respectivament. No obstant això, l’aporta-
ció del sector serveis, tot i que és important en termes absoluts, és molt més baixa que el pes 
que suposa el sector dins del col·lectiu d’autònoms pròpiament dits. Aquest fet implica que la 
magnitud del descens en l’afiliació d’aquest sector ha estat, en termes relatius, menys intensa 
que no pas la dels altres tres grans sectors, on el pes ha estat en tots els casos molt inferior a 
les seves aportacions en termes de variació. De fet, el sector que mostra una contribució més 
intensa a la pèrdua d’afiliació en relació amb el seu pes en la distribució de l’afiliació segons 
els sectors és el de la construcció, atès que la contribució a la caiguda, del 39,9%, duplica 
amb escreix el seu pes estructural (14,1%), cosa que no succeeix, tot i que per poc, ni amb 
l’agricultura ni amb la indústria.
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GRÀFIC IV-20. DISTRIBUCIÓ I CONTRIBUCIÓ A LA VARIACIÓ DELS 
AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS EN ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL 

SEGONS EL SEXE. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social. 
Dades en data 31 de desembre. 

Segons el gènere, la informació sobre afiliació confirma l’evolució que ja apuntaven les 
dades de l’Enquesta de població activa que s’han analitzat en l’epígraf precedent: la contribu-
ció de l’home a la pèrdua d’afiliació ha estat especialment intensa, atès que explica el 81,5% 
d’aquesta reducció. En funció del pes de l’home en la distribució del treball autònom segons 
el gènere s’esperaria que aquesta contribució es trobés una mica per sobre del 68%. L’expli-
cació del pitjor comportament de l’afiliació en el cas de l’home cal cercar-la en la incidència 
sectorial de la crisi actual, ja que no està afectant de la mateixa manera totes les activitats: 
són els sectors de la construcció, la indústria i l’agricultura —sectors on el pes de l’home és 
relativament superior—38 els que han mostrat un ajustament més sever.

D’altra banda, si considerem per exemple característiques com ara l’existència d’assalari-
ats a càrrec de les persones autònomes, s’observa una reducció dels afiliats sense assalariats, 

38. Tot i que no disposem de l’encreuament de les dades d’afiliació segons el gènere i els sectors d’activitat, 
podem emprar les estimacions de l’EPA per tal d’aproximar-ne la distribució. D’aquesta manera, el percentatge 
d’homes afiliats als sectors de la construcció, la indústria i l’agricultura, que s’han reduït més que la mitjana, 
són respectivament del 94%, el 81% i el 80%, tots molt més elevats que la mitjana del col·lectiu d’autònoms 
(68%). D’altra banda, el sector serveis —el que ha mostrat més bon comportament— té un percentatge d’homes 
més baix (59%).
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disminució que representa el 82,6% de la davallada total del col·lectiu. A diferència del que 
apuntaven, però, les estimacions de l’EPA, aquesta davallada no és significativament més in-
tensa que la dels autònoms que tenen assalariats a càrrec. Tal com es pot observar, les contri-
bucions al descens d’un i altre grup difereixen molt poc del pes que mantenen en la distribu-
ció del col·lectiu d’autònoms, que és del 17,9% en el cas de les persones amb assalariats i del 
82,1% en el de les que no en tenen. Això no implica, però, que les dades estimades per l’EPA 
difereixin de la realitat, atès que aquesta divergència entre els resultats de les dues fonts cal 
explicar-la també sobre la base de la distància que separa el col·lectiu que analitza la mostra 
de l’EPA i el que queda reflectit en el col·lectiu d’autònoms pròpiament dits. De fet, el col-
lectiu d’autònoms pròpiament dits exclou bona part de les persones que s’inclouen en l’estudi 
realitzat amb les estimacions de l’EPA. Les poblacions, doncs, ja no resulten comparables, 
atès que el fet de centrar-nos en els autònoms pròpiament dits exclou, entre d’altres, una part 
important de les persones que treballen amb assalariats i que, en canvi, sí que s’inclouen en 
la mostra de l’EPA.39 

39. Els autònoms pròpiament dits és un concepte que inclou: els treballadors afiliats a algun dels règims per compte 
propi de la Seguretat Social i que no estan integrats a societats mercantils, cooperatives ni en altres entitats 
societàries. Se n‘exclouen també els que figuren com a col·laboradors familiars i els que estan registrats formant 
part d‘algun col·lectiu especial de treballadors. Com podem veure, aquest és un col·lectiu que dista molt del que 
s’ha analitzat amb les dades EPA. El que s’infereix de la comparació de les dues dades és que, en qualsevol cas, 
sí que es podria considerar la possibilitat que siguin precisament els autònoms pròpiament dits amb assalariats 
aquells que caiguin per sobre la mitjana.
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GRÀFIC IV-21. DISTRIBUCIÓ I CONTRIBUCIÓ A LA VARIACIÓ DELS 
AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS EN ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL 

SEGONS SI TENEN ASSALARIATS O NO. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social. 
Dades en data 31 de desembre. 

D’altra banda, el gràfic següent analitza la distribució dels autònoms afiliats segons si de-
senvolupen activitats complementàriament o no. El concepte de pluriactivitat permet separar 
aquelles persones afiliades que treballen en una segona ocupació per compte d’altri. Aquest 
darrer grup representa el 4,9% del col·lectiu d’autònoms pròpiament dits i explica el 10,4% 
de la reducció de l’afiliació del col·lectiu. La pèrdua d’afiliació entre les persones amb pluri-
activitat ha estat, doncs, més intensa que en el cas de les que no en tenen.
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GRÀFIC IV-22. DISTRIBUCIÓ I CONTRIBUCIÓ A LA VARIACIÓ DELS 
AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS EN ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL 
SEGONS SI TENEN PLURIACTIVITAT O NO. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social. 
Dades en data 31 de desembre.
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GRÀFIC IV-23. DISTRIBUCIÓ I CONTRIBUCIÓ A LA VARIACIÓ DELS 
AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS EN ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL 

SEGONS L’EDAT A CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social. 
Dades en data 31 de desembre. 

Per edats, el patró que mostra l’evolució de l’afiliació aquests darrers anys és força clar, 
atès que la contribució a la reducció de l’afiliació que fan els dos grups més joves (el conjunt 
de persones menors de 40 anys) és clarament més alta que el pes que mantenen dins del col-
lectiu d’autònoms. Concretament, amb un pes del 28,9%, el grup de persones entre 25 i 39 anys 
ha explicat més de la meitat de la pèrdua d’afiliació entre els anys 2008 i 2009. La contribució 
dels més joves (que només representen l’1,4% dels autònoms) al descens de l’afiliació encara 
és més alta, ja que multiplica per cinc el seu pes (7,4%) en la distribució d’autònoms segons 
l’edat. La conseqüència lògica d’aquesta pauta de comportament és la pèrdua de pes dels més 
joves dins del col·lectiu, que tendeix d’aquesta manera a un cert envelliment.

No obstant això, cal tenir present que els grups d’edat més avançada, tot i que guanyen 
pes en el col·lectiu d’autònoms, també han experimentat un descens en el nombre de persones 
que l’integren, reducció que explica el 42% de la pèrdua total d’afiliació. 

Si prenem com a variable la nacionalitat dels autònoms pròpiament dits, s’observa que el 
nombre de persones estrangeres afiliades és el 7,2% del col·lectiu. Tanmateix, el nombre de 
persones estrangeres que s’han donat de baixa explica el 13,6% de la pèrdua d’afiliació del 
conjunt d’autònoms pròpiament dits. Per tant, les persones estrangeres mostren un descens 
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de l’afiliació relativament més intens en relació amb les espanyoles i, per tant, perden pes en 
el conjunt total d’afiliats que analitzem.

GRÀFIC IV-24. DISTRIBUCIÓ I CONTRIBUCIÓ A LA VARIACIÓ DELS 
AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS EN ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL 

SEGONS LA NACIONALITAT. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social. 
Dades en data 31 de desembre. 

La reducció dels autònoms de nacionalitat espanyola explica el 86,4% de la pèrdua to-
tal d’autònoms pròpiament dits en alta a la Seguretat Social. No obstant això, l’any 2009 les 
persones de nacionalitat espanyola suposen el 92,8% del total d’autònoms afiliats, proporció 
que supera la de l’any passat ja que la reducció de l’afiliació que han experimentat ha estat 
menys intensa que la corresponent a les persones estrangeres.
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GRÀFIC IV-25. DISTRIBUCIÓ I CONTRIBUCIÓ A LA VARIACIÓ DELS 
AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS EN ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL 

SEGONS L’ANTIGUITAT EN EL NEGOCI. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social. 
Dades en data 31 de desembre. 

Resulta també molt interessant analitzar la contribució i la distribució dels afiliats en funció 
de l’antiguitat que té l’activitat econòmica que han emprès. En el gràfic IV-25 s’observa com, 
en general, la disminució de l’afiliació es concentra majoritàriament en els negocis amb més 
d’un any d’antiguitat. Les activitats amb menys d’un any de vigència fan conjuntament una 
aportació negativa a la variació de l’afiliació, tot i que menys intensa que la de l’any passat. 
Fins i tot la categoria amb una antiguitat menor mostra una aportació positiva al creixement 
en termes absoluts de l’afiliació. De fet, aquesta darrera qüestió mostra un canvi de tendència 
en l’evolució del nombre de nous negocis ja que, si ara fa un any hi havia prop de 15.681 au-
tònoms nous (amb menys de sis mesos al mercat), el 2009 en trobem ja 17.066.

La major intensitat de la pèrdua d’afiliació durant l’any 2009 en el col·lectiu d’autònoms 
amb una antiguitat entre un i tres anys es pot imputar, entre d’altres, a l’escàs dinamisme que 
mostrava la creació de noves iniciatives, sense perdre de vista l’augment apreciable que va 
registrar l’afiliació d’aquesta categoria l’any 2008. 

No obstant això, en els darrers sis mesos de l’any 2009 s’han afiliat més nous autònoms 
que en els darrers mesos de l’any 2008, tot i que encara per sota del ritme de noves afiliaci-
ons que mostrava l’any 2007. D’altra banda, tot i que la pèrdua d’afiliació en les categories 
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de més antiguitat ha estat menor, ha suposat un percentatge important de la reducció total del 
treball autònom. Per tant, tot i que les xifres ens mostren un alentiment de la disminució de 
l’afiliació, és previsible que l’any 2010 continuï baixant l’afiliació en els col·lectius d’autò-
noms de més d’un any antiguitat, sens perjudici dels efectes que pogués produir un retorn a 
la normalitat en la taxa de creacions de negoci, que augmentarien el nombre de nous afiliats. 
Òbviament, però, aquests efectes no es deixarien notar encara en els registres d’afiliació d’au-
tònoms de més antiguitat.

GRÀFIC IV-26. DISTRIBUCIÓ (GRÀFIC SUPERIOR) I VARIACIÓ (GRÀFIC 
INFERIOR) EN TERMES ABSOLUTS DEL NOMBRE D’AUTÒNOMS 

PRÒPIAMENT DITS SEGONS L’ANTIGUITAT EN EL NEGOCI. CATALUNYA, 
2007-2009

Unitats: milers de persones (distribució) i persones (variació).

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social. 
Dades en data 31 de desembre. 
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Segons el tipus de base per la qual cotitzen, s’observa el descens del nombre d’afiliats que 
cotitzen per tot tipus de base tret d’aquells que ho fan per entre 1,5 i 2 vegades la cotització 
mínima. L’any 2009, el 80% dels treballadors autònoms cotitzaven per la base mínima, regis-
tre que supera el de l’any anterior, malgrat la disminució d’afiliació que en termes absoluts 
ha registrat aquest grup de treballadors. 

És obvi que el resultat de l’evolució del treball autònom el darrer any és un reflex de la 
situació de crisi econòmica i a la vegada d’una transferència de persones afiliades que han 
passat d’unes modalitats a unes altres de treball autònom. Això no obstant, atesa la informació 
de la qual disposem, no podem resseguir-ne els moviments.

 

GRÀFIC IV-27. DISTRIBUCIÓ DELS AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS EN 
ALTA A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS LA BASE DE COTITZACIÓ. 

CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: percentatges.

Font: Ministeri de Treball i Immigració, Seguretat Social. 
Dades en data 31 de desembre. 
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Fruit de l’evolució exposada prèviament, l’any 2009 el perfil mitjà del treball autònom es 
correspon majoritàriament amb el de persones que treballen al sector serveis (72,4%), sobretot 
homes (67,5%), que desenvolupen la seva activitat sense assalariats a càrrec (82,1%), que no 
practiquen cap altra activitat per compte d’altri (95,1%), d’una franja d’edat entre els 40 i els 
54 anys (43,1%), majoritàriament de nacionalitat espanyola (92,8%), amb més de cinc anys 
d’experiència del seu negoci (61%) i que cotitzen majoritàriament per la base mínima (80%). 

La tendència marcada per les variacions interanuals del col·lectiu apunta a una presèn-
cia cada cop més important de les dones en el col·lectiu, així com de persones que treballen 
en el sector serveis i, tal com es pot entreveure en la distribució per edats, a un progressiu 
envelliment.
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4.  LA PROTECCIÓ SOCIAL DEL TREBALL AUTÒNOM

4.1. EVOLUCIÓ DE LA SITUACIÓ DE LES PERSONES AFILIADES EN ALTA 
PER RÈGIMS DE LA SEGURETAT SOCIAL

En aquest apartat s’analitzen les dades de l’any 2009 relatives a les persones afiliades en 
alta en els règims del sistema de la Seguretat Social que inclouen treballadors per compte 
propi, així com la seva evolució al llarg dels darrers cinc anys (període comprès entre els anys 
2005 i 2009). Així mateix, es posen en relació amb les dades sobre l’evolució de l’afiliació 
en la resta de règims.

Al gràfic següent s’observa quina és l’evolució del nombre de persones afiliades al règim 
especial de treballadors autònoms (RETA), al règim especial agrari (REA) per compte propi40 
i al règim especial de treballadors i treballadores del mar (REM) per compte propi entre els 
anys 2005 i 2009 a Catalunya. 

S’aprecia que el nombre d’afiliats al RETA a Catalunya ha crescut des del 2005 i fins al 
2008; en canvi, l’any 2009 s’observa una davallada important de l’afiliació en aquest règim. 
L’any 2009 la mitjana de persones afiliades a aquest règim és de 559.288, el 5,3% menys que 
l’any anterior. 

D’altra banda, s’observa una caiguda de l’afiliació en el REM per compte propi entre els 
anys 2005 i 2009. La mitjana de persones afiliades a aquest règim l’any 2009 és de 568, el 
2,9% menys que l’any anterior, i es desaccelera la caiguda de l’afiliació en aquest règim, atès 
que la disminució registrada l’any 2009 és la més petita del període de referència. Respecte 
al REA per compte propi, s’observa una caiguda de l’afiliació en aquest règim fins a la seva 
integració en el RETA a partir de l’1 de gener del 2008.

40. Des de l’1 de gener del 2008 el règim especial agrari (REA) per compte propi s’ha integrat en el règim especial 
de treballadors per compte propi o autònoms (RETA).

4.
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GRÀFIC IV-28. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES AFILIADES AL 
RETA, REA I REM. CATALUNYA, 2005-2009

Unitats: índex (base 2005).

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

La taula següent mostra la distribució per règims de les persones afiliades en alta al sis-
tema de la Seguretat Social a Catalunya l’any 2009, així com la seva evolució respecte de 
l’any 2008. Igualment, es pot apreciar quin és el pes de les persones afiliades a cada règim 
sobre el total de l’afiliació a Catalunya i el pes de l’afiliació a Catalunya respecte al total es-
tatal segons el règim.

La mitjana de persones afiliades en alta l’any 2009 a Catalunya és de 3.182.423, el 6,4% 
menys que l’any anterior, una disminució superior a la registrada l’any 2008 (el 0,6%). L’afi-
liació ha disminuït en general a tots els règims l’any 2009, amb l’excepció del règim especial 
agrari per compte d’altri, en el qual augmenta el 16,7%, i del règim d’empleats i empleades 
de la llar continus, en què s’incrementa el 13,2%. El decrement més elevat en l’afiliació s’ob-
serva en el règim especial de la mineria del carbó, que disminueix el 29%. El règim general 
disminueix el 7% la seva afiliació i el RETA, el 5,3%. 

Pel que fa al pes de cada règim respecte al total de l’afiliació, el 79,7% de les persones 
afiliades en alta a Catalunya l’any 2009 ho estan al règim general. Quant al pes dels règims 
que incorporen persones treballadores per compte propi, s’observa que l’afiliació al RETA 
representa el 17,6% del total de l’afiliació. El percentatge de persones afiliades al REM per 
compte propi és del 0,02 respecte al total de l’afiliació.
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El pes de les persones afiliades en alta a Catalunya l’any 2009 respecte al total estatal és 
del 17,7%, un percentatge lleugerament inferior al de l’any 2008, que va ser del 18,6%. Pel 
que fa als règims que incorporen treballadors per compte propi, les persones afiliades al RETA 
a Catalunya representen el 17,4% del total estatal d’afiliació a aquest règim, un percentatge 
igual que el registrat l’any 2008. Quant als treballadors i treballadores per compte propi afiliats 
al REM, el percentatge anterior és del 3,9%, i és igual que el registrat l’any 2008. 

TAULA IV-5. DISTRIBUCIÓ PER RÈGIMS DE LES PERSONES AFILIADES EN 
ALTA. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: nombres absoluts i percentatges.

 2009 Var. 
2008-2009

% sobre 
total

% sobre 
Espanya

Règim general 2.536.139 -7,0 79,69 18,6

RETA 559.288 -5,3 17,57 17,4

RE agrari 24.135 16,7 0,76 3,0

RE mar
C. d’altri 6.088 -2,5 0,19 11,6

C. propi 568 -2,9 0,02 3,9

RE mineria del carbó 22 -29,0 0,00 0,3

RE empleats/ades llar
Continus 34.062 13,2 1,07 17,1

Discontinus 22.121 -3,8 0,70 24,7

Total 3.182.423 -6,4 100,00 17,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
* Des de l’1 de gener del 2008, els treballadors/es afiliats al règim especial agrari per compte propi s’han integrat 
en el règim especial dels treballadors/ores per compte propi o autònoms (RETA). 

4.2. EVOLUCIÓ DE LES PENSIONS CONTRIBUTIVES DE LES PERSONES 
TREBALLADORES AUTÒNOMES

En aquest apartat s’analitzen les dades relatives a les pensions contributives percebudes 
pels treballadors i les treballadores inclosos en el RETA. Les dades sobre pensions contributi-
ves que perceben els treballadors i les treballadores afiliats al REM no són objecte d’anàlisi en 
aquest epígraf, atès que no es disposa de dades sobre persones afiliades a aquest règim segons 
si són treballadors i treballadores per compte propi o per compte d’altri. Les dades analitza-
des es refereixen a pensions en vigor en data 31 de desembre de 2009, per la qual cosa no es 
consideren les pensions en fase de tramitació. 

En data 31 de desembre de 2009 a Catalunya es perceben un total de 279.896 pensions 
contributives en el marc del RETA, l’1,6% més que l’any anterior. Les pensions del RETA 
representen el 18,2% del total de pensions contributives percebudes a Catalunya l’any 2009, 
un percentatge lleugerament superior al de l’any 2008, en què van representar-ne el 17,4%. 
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Respecte a Espanya, suposen el 15,2% de les pensions percebudes en el marc del RETA i el 
3,2% del total de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social.

Per classe de pensió, i tal com s’observa al gràfic següent, el 64,6% de les pensions que 
es perceben en el marc del RETA són de jubilació, seguides per les pensions de viduïtat (el 
26,6%) i per les d’incapacitat permanent (el 6,6%). Els percentatges són més baixos en el cas 
de les pensions d’orfenesa (el 2,2%) i en favor de familiars (el 0,06%).

GRÀFIC IV-29. PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL RETA PER CLASSE DE 
PENSIÓ. CATALUNYA, 2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Amb referència a l’evolució de les pensions en el marc del RETA per classe de pensió, a la 
taula següent s’aprecia que les pensions que més han augmentat l’any 2009 a Catalunya són 
les pensions d’orfenesa (el 3,2%). La resta experimenten lleugers increments, i les pensions 
en favor de familiars són 173, el mateix nombre que l’any anterior. Aquesta situació difereix 
clarament de la registrada l’any 2008, en què el nombre de pensions del RETA va experimen-
tar un augment important, com a conseqüència de la integració del règim especial agrari per 
compte propi en el RETA. 
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TAULA IV-6. EVOLUCIÓ DE LES PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL RETA PER 
CLASSE DE PENSIÓ. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: nombres absoluts i percentatges.

 2009 Var. abs. 2008-2009 Var. rel. 2008-2009

Incapacitat permanent 18.355 117 0,6

Jubilació 180.780 834 0,5

Viduïtat 74.342 368 0,5

Orfenesa 6.246 193 3,2

En favor de familiars 173 0 0,0

Total 279.896 4.512 1,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

La majoria de les persones que perceben pensions del RETA són dones (el 58,1%). L’es-
tructura per sexe de les diverses classes de pensió reflecteix en gran mesura la situació del 
mercat de treball en què va transcórrer la vida laboral de les persones beneficiàries. Així, les 
dones són el 88,8% de les persones perceptores de pensions de viduïtat i el 83,2% de pensions 
en favor de familiars. En canvi, el 63% de les pensions d’incapacitat i el 52% de les pensions 
de jubilació les perceben els homes.

GRÀFIC IV-30. PENSIONS CONTRIBUTIVES DEL RETA PER SEXE I 
CLASSE DE PENSIÓ. CATALUNYA, 2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
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Quantia de les pensions

L’import mitjà de les pensions percebudes en el marc del RETA a Catalunya en data 31 
de desembre de 2009 és de 538,55 euros mensuals, el 5,2% més que la mitjana corresponent 
a l’any 2008. Aquesta quantia és inferior a l’import de l’indicador de renda de suficiència de 
Catalunya, que, per a l’any 2009, es fixa en 563,49 euros mensuals.41 D’altra banda, l’import 
mitjà de la pensió del RETA és més baix si la persona perceptora és una dona (460,13 euros) 
que si és un home (647,39 euros).

Així mateix, aquesta quantia és inferior a l’import mitjà de les pensions percebudes al 
conjunt del sistema de la Seguretat Social a Catalunya en data 31 de desembre de 2009, que 
és de 785,2 euros mensuals, i que suposa un augment del 4,7% respecte a l’any 2008. 

Al gràfic següent s’observa quina és l’evolució de l’import mitjà de les pensions perce-
budes en el marc del RETA, així com en el conjunt del sistema de la Seguretat Social al llarg 
dels darrers cinc anys. S’aprecia que la quantia mitjana augmenta progressivament al llarg 
del període de referència en ambdós casos, si bé la pensió mitjana del conjunt del sistema ha 
augmentat més en aquest període (el 24,5%) que la quantia mitjana del RETA (el 20,5%), fet 
que incrementa la distància entre ambdues quanties: si la pensió mitjana del RETA suposava 
l’any 2005 el 70,8% de la mitjana del sistema, l’any 2009 en representa el 68,6%.

41. Disposició addicional vuitena de la Llei 15/2008, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2009 (DOGC núm. 5288, de 31.12.2008).
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GRÀFIC IV-31. EVOLUCIÓ DE L’IMPORT MITJÀ DE LES PENSIONS DEL 
RETA I DEL TOTAL DEL SISTEMA. CATALUNYA, 2005-2009

Unitats: euros.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Si s’analitzen les pensions atenent als trams de quantia, i d’acord amb el gràfic següent, 
s’aprecien diferències importants entre els resultats per al conjunt del sistema i els resultats 
en el cas del RETA. Així, el nombre de pensions per sota dels 500 euros és inferior en el cas 
del RETA (el 37,2%) que en el cas del total del sistema (el 28%). En ambdós casos, el nombre 
més elevat de pensions es troba en el tram de 500 a 1.000 euros: per al conjunt del sistema, 
aquest tram representa el 46,9%, i per al RETA, el 57,7%. La diferència més significativa es 
troba potser en el tram de les pensions que són superiors a 1.000 euros, atès que per al con-
junt del sistema aquest tram significa el 25,1%, mentre que en el cas del RETA són poques 
les pensions que superen els 1.000 euros (el 5,1%).



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

518

GRÀFIC IV-32. PENSIONS PER TRAMS DE QUANTIA. CATALUNYA, 2009

Unitats: percentatges.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 
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5.  FOMENT DE L’ACTIVITAT EMPRENEDORA 

Els darrers anys i sobretot el 2009 l’autoocupació com a via de creació d’ocupació s’ha 
fomentat des de diferents institucions i amb diferents mecanismes, comentats en el primer 
apartat dedicat a les novetats normatives. Ara bé, en l’actual context, les mesures endegades 
no han estat suficients per incrementar l’ocupació per compte propi, tal com es constata en 
aquest mateix capítol, en què s’analitza la davallada de l’ocupació dels treballadors autònoms.

5.1. ÀMBIT ESTATAL

5.1.1. Capitalització de la prestació d’atur a Catalunya

Tal com ja s’ha analitzat en l’apartat dedicat a les novetats normatives, a finals de juliol 
del 2009 s’han modificat les normes que regeixen la capitalització de la prestació d’atur con-
tributiva per tal d’afavorir l’activitat emprenedora dels joves i de les dones, i s’ha augmentat 
del 60% al 80% el límit de pagament únic en cas que iniciï una activitat d’autoocupació un 
jove de fins a 30 anys o, en el cas de les dones, de fins a 35 anys.

Ara bé, tot i aquesta modificació (que va entrar en vigor el 20 d’agost), i l’augment res-
pecte del 2008 de les persones que perceben una prestació d’atur contributiva (el 47% més a 
Catalunya i el 47,6% a Espanya), no s’ha incrementat el nombre de persones que capitalitzen 
la prestació, sinó que s’han reduït: el 3,4% a Catalunya i el 3,2% a Espanya. Aquestes davalla-
des trenquen la tendència creixent del nombre de capitalitzacions registrada els darrers anys.

D’altra banda, aquesta dada sembla que reflecteix una menor propensió de les persones 
en situació d’atur a iniciar activitats per compte propi, en un context marcat per la crisi eco-
nòmica que no estimula noves iniciatives emprenedores.

5.
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TAULA IV-7. PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA PRESTACIÓ D’ATUR DE 
NIVELL CONTRIBUTIU. ESPANYA I CATALUNYA, 2006-2009

Unitats: nombre de persones beneficiàries, percentatges i variacions en punts percentuals.

2006 2007 2008 2009 Variació 
2008-2009

E
sp

an
ya

Persones beneficiàries totals 718.621 780.205 1.100.879 1.624.792 47,6

Persones beneficiàries que han 
capitalitzat 125.944 154.473 164.196 158.952 -3,2

Percentatge de persones 
beneficiàries que han capitalitzat 
sobre el total

17,5 19,8 14,9 9,8 -5,11

C
at

al
un

ya
 

Persones beneficiàries totals 136.413 147.199 203.560 299.141 47,0

Persones beneficiàries que han 
capitalitzat 24.983 31.416 33.848 32.695 -3,4

Percentatge de persones 
beneficiàries que han capitalitzat 
sobre el total

18,3 21,3 16,6 10,9 -5,71

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal. 
(1) Calculat com a diferència en punts percentuals del valor de 2009 i 2008.

La davallada de les persones que han capitalitzat es trasllada als tres tipus d’activitats per 
les quals es pot optar, i és més intensa en els socis de societats laborals i en els de les coope-
ratives (21,2% i 15,6%, respectivament, a Catalunya) que no pas en els nous autònoms, atès 
que opten per aquesta darrera modalitat el 2,9% menys de persones que l’any passat. Ara bé, 
cal tenir en compte que els autònoms representen el 97% del total de persones que capitalit-
zen la prestació: per tant, la davallada és més elevada en termes absoluts en aquest darrer cas.

A escala estatal es dóna la mateixa situació, si bé les davallades són menys intenses (so-
bretot en el cas dels nous socis de cooperatives), tal com es pot observar a la taula següent.
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TAULA IV-8. PERSONES BENEFICIÀRIES DE LA PRESTACIÓ D’ATUR DE 
NIVELL CONTRIBUTIU QUE HAN CAPITALITZAT I TIPUS D’ACTIVITAT QUE 

DESENVOLUPEN. ESPANYA I CATALUNYA, 2006-2008

Unitats: nombre de persones i percentatges.

2006 2007 2008 2009
Variació 
2008-
2009

E
sp

an
ya Tipus 

d'activitat

Autònoms 114.776 143.573 153.932 150.005 -2,6

Socis de cooperatives 3.380 3.598 3.838 3.612 -5,9

Socis de societats 
laborals 7.788 7.302 6.426 5.335 -17,0

Total 125.944 154.473 164.196 158.952 -3,2

C
at

al
un

ya Tipus 
d'activitat

Autònoms 23.605 30.209 32.656 31.720 -2,9

Socis de cooperatives 625 610 630 532 -15,6

Socis de societats 
laborals 753 597 562 443 -21,2

Total 24.983 31.416 33.848 32.695 -3,4

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Igual que en anys anteriors, la modalitat més emprada de la capitalització de la prestació 
d’atur a Catalunya és el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social (80,9%), seguida 
de la capitalització parcial (18,6%) i la total (0,5%). Respecte del 2008, s’aprecia un canvi: 
s’incrementa el pes de la capitalització parcial (era del 17%) i davalla lleugerament el pes del 
pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social (suposa el 82,5% de les capitalitzacions). 

A escala estatal té lloc la mateixa situació: la principal modalitat de capitalització de la 
prestació d’atur és el pagament de les cotitzacions a la SS (77,3%), seguida de la capitalització 
parcial (22%). Respecte del 2008, la primera modalitat perd importància relativa (concentra 
el 79,3% de les capitalitzacions), mentre que la segona creix (suposa el 19,9%). En ambdós 
àmbits i per als dos anys, la capitalització total és residual i no arriba a l’1%.

Aquest canvi en el pes de les diferents modalitats de capitalització és degut al fet que el 
nombre de persones que han optat per la capitalització parcial ha crescut respecte de l’any 
anterior (el 5,8% a Catalunya i el 7,4% a Espanya) i alhora ha davallat el nombre de persones 
que han sol·licitat el pagament de les cotitzacions a la SS (5,3% i 5,4%, respectivament). La 
modificació dels límits de l’import màxim a capitalitzar que s’ha comentat pot haver contri-
buït a aquest increment de la capitalització parcial.

El mode de capitalització majoritari és diferent en funció del tipus d’activitat per la qual 
es capitalitza. Així, els autònoms opten majoritàriament per la cotització a la SS (el 82,1% 
del total), agrupant la capitalització parcial el 17,9% i la total el 0,04%. En canvi, gairebé la 



MEMÒRIA SOCIOECONÒMICA I LABORAL DE CATALUNYA 2009

522

meitat dels socis de cooperatives (48,7%) opten per la capitalització parcial, el 26,1% per la 
cotització a la SS i el 25,2% per la capitalització total. Per acabar, els socis de societats la-
borals opten majoritàriament per la cotització a la SS (55,4%), seguida de la capitalització 
parcial (40,7%) i la total (3,9%).

TAULA IV-9. PERSONES BENEFICIÀRIES SEGONS EL MODE DE 
CAPITALITZACIÓ I EL TIPUS D’ACTIVITAT PER LA QUAL ES CAPITALITZA. 

ESPANYA I CATALUNYA, 2009

Unitats: nombre de persones.

Mode de capitalització

Capitalització 
total

Capitalització 
parcial

Cotització a 
la SS1 Total

Tipus 
d'activitat 
per la 
qual es 
capitalitza

Autònoms
Catalunya 13 6.409 29.470 35.892

Espanya 109 37.666 136.595 174.370

Socis 
cooperatives

Catalunya 143 276 148 567

Espanya 895 1.375 1.750 4.020

Socis 
societats 
laborals

Catalunya 18 187 255 460

Espanya 280 1.479 4.005 5.764

Total
Catalunya 174 6.872 29.873 36.919

Espanya 1.284 40.520 142.350 184.154

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal. 
(1) Cotització a la Seguretat Social incloent-hi la procedent de la capitalització parcial. Els totals d’aquesta taula 
no coincideixen amb els de les altres perquè part dels beneficiaris que capitalitzen la prestació de manera parcial 
també ho fan per al pagament de les cotitzacions a la SS (i, per tant, es compten dues vegades).

Finalment, la taula següent mostra la distribució de les persones que han capitalitzat la seva 
prestació d’atur per sexe i edat. La davallada general es reprodueix en tots els grups d’edat i 
per a ambdós sexes a excepció de les dones de més de 25 anys, que creixen l’1,8% a Catalu-
nya i el 4,5% a escala estatal. En conseqüència, creix respecte de l’any anterior el pes de les 
dones que capitalitzen, que passen de ser el 24% al 25% del total a Catalunya i del 22,5% al 
24,1% a Espanya.

El creixement del nombre de dones pot ser conseqüència, entre altres motius, de les mo-
dificacions introduïdes en la normativa reguladora de la capitalització adreçades a les dones 
de fins a 35 anys, ja comentades. Ara bé, aquestes modificacions també es destinen als joves 
menors de 25 anys, que és precisament el col·lectiu on ha decrescut més el nombre de perso-
nes que han capitalitzat (el 28,8% a Catalunya i el 27,7% a Espanya). 
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TAULA IV-10. PERSONES QUE HAN CAPITALITZAT LA PRESTACIÓ D’ATUR 
PER SEXE I EDAT. ESPANYA I CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: nombre de persones.

Catalunya Espanya

2008 2009 Variació 
2008-2009 2008 2009 Variació 

2008-2009

Més de  
25 anys

Homes 25.024 24.033 -4,0 122.974 117.789 -4,2

Dones 7.764 7.907 1,8 35.232 36.833 4,5

Ambdós sexes 32.788 31.940 -2,6 158.206 154.622 -2,3

Menys de 
25 anys

Homes 716 486 -32,1 4.295 2.795 -34,9

Dones 344 269 -21,8 1.695 1.535 -9,4

Ambdós sexes 1.060 755 -28,8 5.990 4.330 -27,7

Total

Homes 25.740 24.519 -4,7 127.269 120.584 -5,3

Dones 8.108 8.176 0,8 36.927 38.368 3,9

Ambdós sexes 33.848 32.695 -3,4 164.196 158.952 -3,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal.

5.1.2. Societat limitada nova empresa

La societat limitada nova empresa (SLNE) és una formula jurídica creada l’any 2003 
amb la finalitat d’agilitzar i facilitar la constitució de noves societats. Les dades disponibles 
únicament es refereixen a les constituïdes mitjançant el procediment telemàtic. A Catalunya, 
des de l’any 2003, s’han constituït 455 SLNE, el 9% de les constituïdes a tot l’Estat. Com es 
pot observar a la taula següent, Madrid és la comunitat autònoma on més se n’han creat (el 
28,9% del total).
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TAULA IV-11. NOMBRE D’SLNE CONSTITUÏDES PER VIA TELEMÀTICA. 
COMUNITATS AUTÒNOMES, 2003-2010

Unitats: nombre d’empreses i dies.

Comunitat autònoma Empreses constituïdes Empreses en tràmit Mitjana de dies hàbils1

Comunitat de Madrid 1.467 6 2,04

Galícia 880 8 1,35

Andalusia 577 15 2,41

Comunitat Valenciana 470 5 1,99

Catalunya 455 12 3,53

Canàries 410 8 3,07

Castella i Lleó 286 7 2,20

Regió de Múrcia 212 3 3,20

Principat d'Astúries 96 0 5,05

Castella-la Manxa 88 0 3,94

La Rioja 50 0 1,64

Extremadura 38 1 2,68

Aragó 38 0 7,39

Illes Balears 6 0 10,33

Total 5.073 65 2,89

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del portal CIRCE (Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç). Dades en 
data 22 d’abril de 2010. 
(1) Representa el temps que comporten els tràmits des de la cita amb el notari fins a la inscripció de la societat en 
el Registre Mercantil Provincial, excloent-ne els dies festius i caps de setmana. En aquesta taula es mostren els 
dies per CA i la mitjana total per a totes.

Les dades relatives a la distribució sectorial d’aquesta modalitat empresarial no estan des-
glossades per comunitats autònomes, sinó que únicament estan disponibles a escala estatal: 
gairebé tres quartes parts de les SLNE (creades per la via telemàtica) pertanyen al sector ser-
veis: el 45,8% als serveis en general i el 27,6% al comerç, seguits de la construcció (15,5%), 
el transport (5,8%), la indústria (4,9%) i l’agricultura (0,5%).

D’igual manera, únicament es disposa de les dades sobre l’evolució de la creació d’aques-
tes societats per al conjunt d’Espanya. Com s’observa al gràfic següent, l’any 2009 i el 201042 
continua la tendència decreixent en el ritme de creació de noves SLNE per la via telemàtica, 
en un context marcat per l’actual crisi econòmica.

Cal tenir en compte, però, que aquestes dades no reflecteixen el conjunt de les SLNE cre-
ades, atès que també n’hi ha que es constitueixen seguint el procediment presencial. Malgrat 

42. Les dades relatives a l’any 2010 són parcials.
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això, i tenint en compte el total de noves societats creades durant el 2009 segons les dades 
publicades pel directori central d’empreses (DIRCE) de l’INE, aquesta modalitat és residual 
ja que representa el 0,2% d’aquestes.

GRÀFIC IV-33. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’SLNE CONSTITUÏDES PER VIA 
TELEMÀTICA. ESPANYA, 2003-2010

Unitats: nombre d’empreses.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del portal CIRCE (Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç).  
(1) Cal tenir en compte que les dades relatives a l’any 2010 són les corresponents al 22 d’abril del 2010.

5.1.3. Línia d’ajuts impulsada per l’Institut de Crèdit Oficial

L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) va crear l’any 2006 una línia d’ajuts, la línia “Emprene-
dors”, destinada a finançar en condicions preferents la creació de noves empreses o l’inici de 
noves activitats professionals per part d’autònoms.

La taula següent conté les dades relatives als ajuts atorgats a Catalunya i a Espanya els 
darrers tres anys. A excepció de l’any 2008, el pes dels ajuts atorgats a Catalunya sobre el 
total és de prop del 20%. 

D’altra banda, i respecte de l’any anterior, a Catalunya s’aprecia un increment tant del 
nombre d’operacions finançades com de l’import del préstec i de la inversió finalment duta a 
terme, a diferència del que ocorre a escala estatal, on sí que s’incrementa el nombre d’opera-
cions, però davallen els altres dos conceptes.
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TAULA IV-12. DISTRIBUCIÓ DE LA LÍNIA EMPRENEDORS – ICO. 
ESPANYA I CATALUNYA, 2007-2009

Unitats: nombre d’operacions, imports en euros i variació en percentatges i absoluta.

Emprenedors 2007

Nre. operacions Préstec Inversió

Catalunya 287 10.009.517,3 14.582.936,0

Espanya 1.362 48.465.973,7 66.026.561,2

% Cat. / Espanya 21,1% 20,7% 22,1%

Emprenedors 2008

Nre. operacions Préstec Inversió

Catalunya 304 11.653.843,8 17.870.761,1

Espanya 1.791 72.806.192,1 103.437.173,3

% Cat. / Espanya 17,0% 16,0% 17,3%

Emprenedors 2009

Nre. operacions Préstec Inversió

Catalunya 420 13.249.115,6 20.442.698,6

Espanya 1.993 63.239.833,2 95.385.003,4

% Cat. / Espanya 21,1% 21,0% 21,4%

Variació 2008-2009

Nre. operacions Préstec Inversió

Catalunya 38,2 13,7 14,4

Espanya 11,3 -13,1 -7,8

% Cat. / Espanya 4,1 4,9 4,2

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Institut de Crèdit Oficial. 
(*) Variació absoluta dels punts percentuals.

5.2. ÀMBIT AUTONÒMIC

5.2.1. Pla Inicia: per a la creació d’empreses

Amb el Pla Inicia: per a la creació d’empreses, endegat a mitjan 2008, el Departament de 
Treball dóna suport a l’activitat emprenedora en les diferents fases de la creació d’empreses, 
des de la sensibilització en les etapes formatives fins a la consolidació empresarial. Una de 
les principals mesures d’aquest pla és la Xarxa Inicia, que, segons les dades publicades pel 
Departament de Treball,43 té el suport de 174 entitats i 400 persones tècniques. D’aquestes 

43. Notes de premsa dels dies 20.11.2009 i 25.05.2010.
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174 entitats, 129 són públiques —serveis de promoció econòmica d’ajuntaments, consells co-
marcals, etc.— i 45 són entitats especialitzades en creació d’empreses i altres organitzacions 
socials que participen en aquesta activitat. 

L’any 2009 s’ha consolidat la Xarxa Inicia i, en un context marcat per la crisi econòmi-
ca, ha incrementat la seva activitat respecte de l’any anterior, tal com s’observa a la taula 
següent, que inclou també l’activitat del Servei de Creació d’Empreses durant el 2008 (que 
va ser substituït per la Xarxa Inicia). Destaca el creixement del nombre d’empreses creades 
respecte de l’any anterior.

TAULA IV-13. PERSONES ATESES, PLANS D’EMPRESA ESTUDIATS, 
EMPRESES CREADES I PERSONES PROMOTORES AJUDADES. CATALUNYA, 

2008-2009

Unitats: nombre de persones, plans, empreses i percentatges.

20081 2009 Variació 2008-2009

Persones que inicien procés d'assessorament 18.057 20.069 11,1

Plans d'empresa 3.582 4.988 39,3

Empreses creades 2.855 5.527 93,6

Persones promotores 3.769 7.151 89,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball. 
(1) Les dades de l’any 2008 inclouen l’activitat del Servei de Creació d’Empreses (de l’1 de gener al 14 de juliol 
del 2008) i la Xarxa Inicia (a partir del 15 de juliol, data en què entra en funcionament). 

Igual que anys anteriors, la major part d’aquesta activitat es concentra a la demarcació de 
Barcelona (amb el 69,1% de les persones beneficiàries i el 71,1% de les empreses creades), si 
bé respecte de l’any anterior davalla lleugerament aquesta concentració (el 73% de les perso-
nes beneficiàries i el 77% de les empreses creades pertanyien a aquesta demarcació). D’altra 
banda, s’han destinat 3.022.183,05 euros per a l’assessorament a persones emprenedores, dis-
tribuïdes en 121 subvencions, l’import mitjà de les quals és de 24.976,7 euros.

Pel que fa al tipus d’accions realitzades, la taula següent mostra com totes s’han incremen-
tat de manera significativa, si bé cal tenir en compte que les dades de l’any 2008 són parcials, 
atès que només inclouen les actuacions de la Xarxa Inicia a partir del juliol. Malgrat això, 
destaca de manera significativa l’augment de persones que han assistit a accions d’informació 
i orientació, de sensibilització i d’assessorament.
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TAULA IV-14. ACCIONS REALITZADES EN EL MARC DEL PLA INICIA: PER A 
LA CREACIÓ D’EMPRESES. CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: nombres absoluts i percentatges.

20084 2009 Variació 2008-2009

Accions de sensibilització1 100.473 299.425 198,0

Accions d'informació i orientació1 13.632 108.376 695,0

Accions d'assessorament2 7.040 20.069 185,1

Accions de formació1 11.620 14.922 28,4

Accions d'assistència tècnica3 1.681 4.162 147,6

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball. 
(1) Persones beneficiàries. 
(2) Persones assessorades. 
(3) Empreses assistides. 
(4) Les dades del 2008 només inclouen les relatives a la Xarxa Inicia, que es va posar en funcionament el 15 de juliol.

En concret i durant l’any 2009, s’han dut a terme 2.791 accions de sensibilització, de les 
quals s’han beneficiat 299.425 persones; 13.968 accions d’informació i orientació a 108.376 
persones; 28.568 accions d’assessorament a 20.069 persones, que han permès elaborar 4.988 
plans d’empresa, crear 5.527 empreses, promogudes per un total de 7.151 persones; 1.631 
accions de formació, en què han participat 14.922 persones i han fet un total de 13.689 hores 
(la qual cosa suposa una duració mitjana de l’acció formativa de 8,4 hores), i 5.642 accions 
d’assistència tècnica a empreses (4.162) d’una duració total de 38.566 hores (6,8 hores de 
durada mitjana).

A banda d’aquestes actuacions, el Departament de Treball preveu unes subvencions en es-
pècie adreçades al personal de les entitats col·laboradores de la Direcció General d’Economia 
Cooperativa i Creació d’Empreses per a la realització d’un curs de formació superior univer-
sitària en matèria de creació d’empreses (Ordre TRE/277/2009, de 15 de maig).44 Segons les 
dades facilitades pel Departament, l’any 2009 un total de 20 persones han participat en aquesta 
activitat formativa (14 de la demarcació de Barcelona, 2 de Tarragona i 4 de Girona), la qual 
cosa ha significat un cost de 68.000 euros.

Per acabar, el Departament ha posat en marxa el portal Inicia45 amb l’objectiu de propor-
cionar a totes les persones interessades a endegar un negoci tots els serveis i recursos públics 
existents, així com de fer diferents gestions en línia, com ara les tutories amb el personal tèc-
nic, elaborar el pla d’empresa o rebre assessorament i informació.

44. DOGC núm. 5392, de 03.06.2009.
45. http://inicia.gencat.cat 

http://inicia.gencat.cat
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5.2.2. Subvencions relatives a l’assessorament a les persones emprenedores

La Resolució TRE/2210/2008, de 9 de juliol,46 obre la convocatòria per a l’any 2008-2009 
per presentar les sol·licituds per a la concessió de subvencions de suport als programes dels 
ens locals de foment i assessorament a la creació d’empreses, als projectes singulars de suport 
a la creació d’empreses i als projectes experimentals de suport a la creació d’empreses, tots 
regulats per l’Ordre TRE/341/2008, de 9 de juliol.

Es preveuen tres línies a finançar: la línia A, que dóna suport als programes dels ens locals 
de foment i assessorament a la creació d’empreses; la línia B, centrada en projectes singulars de 
suport a la creació d’empreses, i la línia C, que dóna suport als projectes experimentals de suport 
a la creació d’empreses. L’import total atorgat per les tres línies arriba als 5.233.015,7 euros.

Tal com s’observa a la taula següent, la línia A concentra més de tres quartes parts del 
total subvencionat (el 77,3%), seguida de la línia B (amb el 19,3%) i la C (3,4%). Per de-
marcacions es reprodueix aquest esquema, a excepció de les Terres de l’Ebre i Tarragona, on 
no s’han atorgat subvencions en la línia C i, per tant, l’A i la B concentren la totalitat de les 
ajudes (el 97,1% la línia A i el 2,9% la línia B a les Terres de l’Ebre, i el 79,6% i el 20,4% a 
Tarragona, respectivament).

Per demarcacions, la de Barcelona concentra la majoria de l’import atorgat, si bé no en 
la mateixa proporció a les tres línies. Així, en la línia A, recull el 53,4% de l’import subven-
cionat, seguida de Girona (14,3%), Tarragona (13,5%), Lleida (12,5%) i les Terres de l’Ebre 
(6,3%). En canvi, en les línies B i C, la demarcació de Barcelona en concentra el 75% i el 
47,9%, respectivament.

46. DOGC núm. 5172, de 04.07.2008.
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TAULA IV-15. SUBVENCIONS PER A ACCIONS RELATIVES A 
L’ASSESSORAMENT A LES PERSONES EMPRENEDORES, PER ÀMBIT 

TERRITORIAL I LÍNIA DE FINANÇAMENT. CATALUNYA, 2009

Unitats: euros.

Barcelona Girona Lleida Terres de l'Ebre Tarragona Total

Línia A 2.157.563,8 578.022,5 507.423,6 254.283,9 546.625,9 4.043.919,6

Línia B 757.738,4 79.062,0 25.650,0 7.700,0 139.673,7 1.009.824,1

Línia C 134.271,9 22.500,0 22.500,0 0,0 0,0 179.271,9

Total 3.049.574,1 679.584,5 555.573,6 261.983,9 686.299,6 5.233.015,7

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.

5.2.3. Empreses qualificades d’iniciatives locals d’ocupació (I+O)

Les iniciatives locals d’ocupació (I+O) són aquells projectes empresarials i empreses 
promoguts pel SOC en col·laboració amb una entitat local, amb la finalitat de crear activitat 
econòmica i generar llocs de treball estables al seu territori. Atesa la seva vinculació amb 
l’emprenedoria, aquests programes disposen també del suport i la difusió que presta la Di-
recció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses a través del Programa Inicia.

La convocatòria de l’any 2009 s’ha obert amb la Resolució TRE/2168/2009, de 27 de 
juliol,47 si bé mitjançant la Resolució TRE/3595/2009, de 15 de desembre,48 s’ha ampliat 
l’import previst inicialment en 125.000 euros, de tal manera que la quantia total prevista per 
destinar a aquestes iniciatives és de 1.325.000 euros. Tal com es constata en la taula següent, 
l’any 2009 s’hi han destinat 1.323.695 euros, el 26,3% menys que l’any anterior.

S’han atorgat 51 subvencions menys i s’han creat 61 llocs de treball menys. Cal tenir en 
compte, però, que tot i que les taxes de decreixement són similars, és més intensa la de l’im-
port subvencionat que no pas la del nombre de llocs de treball creats. 

47. DOGC núm. 5432, de 30.07.2010.
48. DOGC núm. 5530, de 21.12.2009.
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TAULA IV-16. SUBVENCIONS A PROJECTES EMPRESARIALS I EMPRESES 
QUALIFICATS D’I+O, PER TIPUS D’ACCIÓ SUBVENCIONABLE. 

CATALUNYA, 2008-2009

Unitats: nombre de subvencions, imports en euros, nombre de llocs de treball i variació en percentatges.

2008 2009 Variació 2008-2009

Contractació 
indefinida 
treballadors 
aturats

Nombre de subvencions 85 69 -18,8

Import 1.015.013,0 896.470,2 -11,7

Llocs de treball creats 210 198 -5,7

Integració 
treballadors 
aturats en 
cooperatives o 
societats laborals

Nombre de subvencions 31 7 -77,4

Import 355.818,2 88.517,1 -75,1

Llocs de treball creats 72 20 -72,2

Subvenció 
financera

Nombre de subvencions 41 30 -26,8

Import 325.856,4 199.581,8 -38,8

Subvencions de 
suport gerencial

Nombre de subvencions 13 11 -15,4

Import 85.487,0 80.362,6 -6,0

Assistència 
tècnica d'experts

Nombre de subvencions 2 4 100,0

Import 14.421,8 58.762,8 307,5

Llocs de treball creats 2 5 150,0

Total

Nombre de subvencions 172 121 -29,7

Import 1.796.596,4 1.323.694,6 -26,3

Llocs de treball creats 284 223 -21,5

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.

La davallada general respecte de l’any 2008 afecta totes les accions subvencionables, amb 
l’excepció de la subvenció per a assistència tècnica per a la contractació de tècnics experts 
d’alta qualificació, que es multiplica per quatre, si bé només suposa la creació de tres llocs de 
treball. D’altra banda, cal ressaltar la davallada de l’import destinat a la integració de socis 
treballadors desocupats en cooperatives i societats laborals amb caràcter indefinit (del 75,1%). 

5.2.4. Subvencions per al desenvolupament de les empreses d’economia  
 cooperativa

L’Ordre TRE/199/2009, de 8 d’abril, ja comentada en l’apartat 5 del capítol I d’aques-
ta memòria, preveu una sèrie d’ajuts per afavorir l’activitat emprenedora per a les empreses 
d’economia cooperativa. En concret, es preveuen subvencions als projectes empresarials de 
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cooperatives i societats laborals de nova creació (línia 2)49 i als projectes empresarials de 
creixement i consolidació de cooperatives i societats laborals (línia 3). Aquesta línia d’ajuts 
reflecteix la relació estreta entre la iniciativa emprenedora i l’economia cooperativa.

L’any 2009 es van atorgar 33 subvencions en el marc de la línia 2 i 82 en la línia 3, per 
uns imports totals de 749.247,4 euros i 2.089.678,6 euros, respectivament. Tal com es pot 
comprovar en el gràfic següent, els ajuts destinats a la consolidació dels projectes empresa-
rials van concentrar el 39% de l’import atorgat, i és la línia que va rebre un import més ele-
vat. La línia 2, destinada als projectes empresarials de nova creació, va concentrar el 14% de 
l’import subvencionat.

Per tant, més de la meitat de l’import destinat al foment de l’economia cooperativa (el 
53%) es va orientar a l’activitat emprenedora, fet que presenta les cooperatives i societats la-
borals com una via per canalitzar les iniciatives empresarials.

GRÀFIC IV-34. IMPORT DE LES SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LES 
EMPRESES D’ECONOMIA COOPERATIVA, PER TIPUS DE SUBVENCIÓ. 

CATALUNYA, 2009

Unitats: euros.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.

49. Als efectes de l’Ordre, es considera que una empresa és d’economia cooperativa de nova creació aquella 
cooperativa o societat laboral que no tingui més de dos anys d‘antiguitat en el moment de la data de publicació 
de la convocatòria, a comptar de la data d‘inscripció al Registre General de Cooperatives corresponent o, en el 
cas de les societats laborals, al Registre Mercantil corresponent.
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5.2.5. Ajuts als projectes d’autoocupació de persones perceptores de l’RMI

Des de l’any 2001, en el marc del Programa d’ajuts del Departament de Treball per a la 
inserció laboral de persones acollides a la renda mínima d’inserció (RMI), es preveu una 
modalitat concreta d’ajut de foment de l’autoocupació: el pagament de la base de cotització 
mínima a la Seguretat Social per a aquelles persones perceptores de l’RMI que acreditin que 
s’han donat d’alta en un règim per compte propi. Aquest ajut s’emmarca en un programa més 
ampli (tractat en el capítol 3 d’aquesta memòria), destinat a la inserció sociolaboral de les 
persones perceptores de l’RMI i de les persones en situació d’exclusió social procedents d’em-
preses d’inserció que siguin contractades per empreses d’inserció o entitats col·laboradores 
d’inserció. 

L’any 2009 s’han subvencionat 37 projectes d’autoocupació, a 26 dones i 11 homes, per 
un import total de 68.012,7 euros. L’ajut mitjà finançat per persona és de 1.838,2 euros. Cal 
tenir en compte, però, que l’any 2009 el nombre de persones beneficiàries de l’RMI arriba 
fins a 54.942, la qual cosa suposa que només el 0,07% d’aquestes han iniciat un projecte 
d’autoocupació.

El gràfic següent reflecteix com els ajuts destinats als projectes d’autoocupació inicialment 
tenien un escàs pes en el total destinat a aquest programa (el 4,7% l’any 2002), però que el 
seu pes va créixer fins arribar a representar el 29,2% del total l’any 2005 (el 2009 suposen el 
8,1% del total).

En termes absoluts, s’aprecia una tendència creixent de l’import subvencionat fins l’any 
2007, a partir del qual s’inicia una important davallada: del 5,9% del 2007 al 2008 i del 35,4% 
del 2008 al 2009. En canvi, el total destinat a aquest programa creix tots els anys (a excepció 
del 2004 al 2005), fins i tot els darrers anys, el 38,1% del 2007 al 2008 i el 8,9% del 2008 al 
2009, fet que reflecteix el compromís del Govern català de lluitar contra l’exclusió social de 
les persones amb més dificultats d’inserció sociolaboral.
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GRÀFIC IV-35. SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS COL·LABORA-
DORES D’INSERCIÓ, EMPRESES D’INSERCIÓ SOCIOLABORALS I 

PROJECTES D’AUTOOCUPACIÓ. CATALUNYA, 2002-2009

Unitats: euros.

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Departament de Treball.

5.3. ÀMBIT LOCAL

Ajuntaments, consells comarcals i les quatre diputacions catalanes duen a terme des de 
fa anys diferents iniciatives de foment de l’emprenedoria i l’autoocupació. Aquests serveis 
han evolucionat al llarg del temps i s’han adaptat a les condicions canviants de la situació 
econòmica general.

En l’actual context de recessió han sorgit noves actuacions de reforç i suport a projectes 
empresarials lligats al territori. Dos exemples els trobem a les ciutats de Girona i Tarragona. 
A la primera, ha entrat en funcionament un nou servei, “Girona Emprèn”, integrat a l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat i Desenvolupament Local, que presta serveis d’informació, orientació 
i assessorament per a la creació d’empreses, així com el suport per a les que ja estan en fun-
cionament. Aquest servei està integrat a la Xarxa Inicia.

D’altra banda, a la ciutat de Tarragona, l’Ajuntament ha afegit un nou servei als que ja 
oferia fins al moment (assistència tècnica inicial, viver d’empreses, observatori socioeconò-
mic...): l’Espai Empresa, amb la finalitat de proporcionar assessorament en l’elaboració de 
plans de viabilitat, informació personalitzada en gestió i innovació empresarial; esdevenir un 
punt de trobada i intercanvi d’experiències i coneixements, i facilitar eines per redactar el pla 
d’empresa i accedir a Internet per cercar informació, etc. 






