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1 • MARC NORMATIU

Àmbit de la Unió Europea

En l’àmbit europeu cal destacar l’aprovació de la Directiva sobre l’aplicació del principi d’igualtat de tracte 
entre homes i dones que exerceixin una activitat autònoma, de recepció obligatòria per als estats membres 
abans del 5 d’agost del 2012.1 Quant a la normativa anterior, aquesta Directiva té com a novetats principals 
l’equiparació de les treballadores autònomes i per compte d’altri pel que fa a la durada del permís per mater-
nitat i el reconeixement als cònjuges i parelles de fet dels treballadors autònoms de les mateixes prestacions 
que les establertes per als treballadors per compte propi.2 

Així mateix, s’ha creat, amb un pressupost inicial de 100 milions d’euros a repartir entre el 2010 i el 2013, 
l’instrument europeu de microfinançament Progress,3 que té l’objectiu de facilitar l’accés al finançament a 
les persones que desitgen crear una empresa o ampliar la que ja tenen però que es troben amb dificultats 
per accedir a préstecs bancaris. 

A finals d’any, i en el marc de l’Estratègia Europa 2020, es fa un mandat als estats membres perquè garan-
teixin una seguretat social apropiada per als treballadors autònoms.4

Àmbit estatal

En l’àmbit estatal destaca l’aprovació, en compliment del mandat fet per l’Estatut del treball autònom 
(LETA),5 de la Llei 32/2010, per la qual es crea un sistema específic de protecció per cessament d’activitat 
dels treballadors autònoms.6

Dins l’àmbit subjectiu de la nova prestació s’integren obligatòriament les persones treballadores autòno-
mes que tinguin cobertes les contingències professionals, ja sigui amb caràcter voluntari o obligatori. És 
a dir, les persones treballadores incloses en el règim especial dels treballadors autònoms (RETA) o en el 
règim especial de treballadors del mar (REM).7 Els treballadors autònoms econòmicament dependents 
inclosos en el RETA tenen dret a aquesta prestació atès que forçosament tenen cobertes les contingències

	 1	•	 Directiva	2010/41/UE	del	Parlament	Europeu	i	del	Consell,	de	7	de	juliol	de	2010,	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	del	Consell	
(DOUE	L	180,	de	15.6.2010).

	 2	•	 A	l’ordenament	jurídic	espanyol	caldrà	reconèixer	el	dret	a	la	prestació	de	maternitat	del	cònjuge	o	parella	de	fet	del	treballa-
dor	autònom.	

	 3	•	 Decisió	283/2010/UE,	de	25	de	març	de	2010,	per	la	qual	s’estableix	un	instrument	europeu	de	microfinançament	per	a	
l’ocupació	i	la	inclusió	social.	Progress	(DOUE	L	87,	de	7.4.2010).

	 4	•	 Orientació	7	per	a	les	polítiques	d’ocupació	dels	estats	membres.	Decisió	del	Consell,	de	21	d’octubre	de	2010,	relativa	a	les	
orientacions	per	a	les	polítiques	d’ocupació	dels	estats	membres	(DOUE	L	308,	de	24.11.2010).

	 5	•	 Disposició	addicional	quarta	de	la	Llei	20/2007,	de	l’Estatut	del	treball	autònom.	
	 6	•	 Llei	32/2010,	de	5	d’agost,	per	la	qual	s’estableix	un	sistema	específic	de	protecció	per	cessament	d’activitat	dels	treballadors	

autònoms	(BOE	núm.	190,	de	6.8.2010).	Entra	en	vigor	a	partir	del	6.11.2010.
	 7	•	 A	aquests	efectes,	la	disposició	transitòria	única	de	la	Llei	32/2010	obre,	fins	al	6	de	febrer	de	2011,	un	període	excepcional	

perquè	els	treballadors	autònoms	que	no	cotitzen	per	contingències	professionals	puguin	fer-ho	beneficiant-se	també	de	la	
nova	prestació	per	cessament	d’activitat.	Cal	tenir	en	compte,	però,	que	la	integració	de	la	protecció	de	les	contingències	
professionals	és	voluntària	i	anualment	revisable.	Per	tant,	de	fet,	és	una	obligació	de	cobertura	fictícia.	L’èxit	d’aquesta	opció	
queda	en	entredit	atès	que	el	col·lectiu	té	tendència	a	cotitzar	per	bases	mínimes	i	la	baixa	cobertura	de	les	contingències	
professionals.	En	aquest	sentit,	vegeu	Falguera	Baró,	Miquel	Àngel.	«Una	primera	aproximación	a	la	Ley	32/2010	por	la	que	
se	establece	un	sistema	específico	de	protección	por	cese	de	actividad	de	los	trabajadores	autònomos».	http://www.jueces-
democracia.es/pdf/REVISTA/jpd_num_100.pdf.
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professionals.8 Queda pendent de desenvolupament reglamentari tant la prestació per a les persones in-
closes al sistema especial de treballadors per compte propi agraris9 com la determinació de les activitats 
professionals desenvolupades per treballadors autònoms amb un risc més gran de sinistralitat, per a les 
quals serà obligatòria la protecció de les contingències professionals i, per tant, també en aquest casos 
serà obligatòria la protecció per als casos de cessament de l’activitat.10

Es trobaran en la situació legal de cessament d’activitat totes aquelles persones que cessin totalment, amb 
caràcter definitiu o temporal, en l’exercici de la seva activitat per alguna de les causes següents: a) Per la 
concurrència de motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius determinants de la inviabilitat de 
prosseguir amb l’activitat econòmica o professional; b) Per força major, determinant del cessament tempo-
ral o definitiu de l’activitat econòmica o professional; c) Per una pèrdua de la llicència administrativa que 
no estigui motivada per incompliments contractuals o per la comissió d’infraccions, faltes o delictes; d) La 
violència de gènere és determinant del cessament de l’activitat; e) Per divorci o acord de separació matri-
monial. S’estableixen singularitats per determinats col·lectius, entre les quals destaquen les que afecten els 
treballadors autònoms econòmicament dependents, per als quals es preveu també el cessament d’activitat 
per extinció del contracte subscrit amb el client del qual depenen econòmicament en cas de: a) finalització 
del contracte o conclusió de l’obra i servei; b) incompliment contractual greu del client; c) rescissió de la 
relació contractual adoptada pel client i, d) mort, incapacitat o jubilació del client.

Es considera que no es dóna la situació legal de cessament d’activitat quan el cessament sigui voluntari i, en 
relació amb els treballadors autònoms dependents, en cas que, després de cessar la relació amb el client del 
qual depenen econòmicament i percebre la prestació, tornin a contractar amb el mateix client en el termini 
d’un any, cas en el qual hauran de retornar la prestació.

L’acció protectora comprèn la prestació econòmica, l’abonament de la cotització per contingències comunes 
i mesures de formació, orientació professional i promoció de l’activitat emprenedora.

La durada de la prestació està en funció dels períodes de cotització fets d’acord amb una escala que va 
dels dos mesos de prestació quan s’hagi cotitzat un mínim de dotze mesos11 immediatament anteriors a la 
situació legal de cessament de l’activitat, fins als dotze mesos de prestació quan se n’hagués cotitzat un 
mínim de quaranta-vuit.12

La prestació correspon al 70% de la mitjana de les bases de cotització dels darrers dotze mesos immediatament 
anteriors a la situació legal del cessament, amb un màxim del 175% de l’IPREM,13 excepte que la persona 
beneficiària tingui un o més fills, cas en el qual l’import serà respectivament del 200%, o del 225%, de l’indi-
cador esmentat. L’import mínim és del 107% de l’IPREM o del 80%, segons que es tinguin fills a càrrec o no. 

El sistema té caràcter contributiu, raó per la qual la prestació es finança a càrrec de les aportacions dels 
treballadors autònoms. La base de cotització es correspon amb l’escollida per la cotització al règim que cor-
respongui (RETA o REM) i el tipus de cotització s’ha de fixar anualment a la Llei de pressupostos generals 
de l’Estat. Per al 2010, el tipus és del 2,2%.14

	 8	•	 	Falguera	Baró	posa	de	manifest	la	problemàtica	de	l’escapisme	atès	que	els	treballadors	autònoms	econòmicament	depen-
dents	són	el	col·lectiu	amb	menors	ingressos	i,	no	obstant	això,	han	de	fer-se	càrrec	de	percentatges	més	grans	de	cotitza-
ció,	fet	que,	indirectament,	podria	significar	reserves	a	la	contenció	efectiva	dels	contractes	corresponents	entre	l’autònom	
econòmicament	dependent	i	el	client.	Vegeu	Falguera	Baró,	Miquel	Àngel.	«Una	primera	aproximación	a	la	Ley	32/2010	por	
la	que	se	establece	un	sistema	específico	de	protección	por	cese	de	actividad	de	los	trabajadores	autònomos».	http://www.
juecesdemocracia.es/pdf/REVISTA/jpd_num_100.pdf.

	 9	•	 Integrades	al	RETA	a	partir	de	l’1	de	gener	de	2008	per	la	Llei	18/2007.	Cal	tenir	en	compte	que	en	aquest	supòsits	l’asse-
gurament	de	les	contingències	professionals	és	obligatori	només	en	relació	amb	les	prestacions	d’invalidesa	i	mort.

	 10	•	 La	determinació	d’aquestes	activitats	correspon	al	Govern	d’acord	amb	la	disposició	addicional	tercera.2	LETA.	
	 	 La	disposició	addicional	novena	de	la	Llei	32/2010	preveu	una	excepció	a	aquesta	cobertura	obligatòria:	 la	dels	casos	de	

persones	en	alta	en	diferents	règims	que	cobreixin	les	contingències	professionals	mentre	es	mantingui	la	pluriactivitat.
	 11	•	 Això	fa	que	fins	al	7	de	novembre	de	2011	no	es	produirà,	en	la	pràctica,	l’entrada	en	vigor	d’aquesta	prestació.
	 12	•	 L’escala	varia	per	als	més	grans	de	seixanta	anys.	Al	RGSS,	la	ràtio	és	de	3	a	1,	que	oscil·la	entre	360	i	2.160	dies,	amb	una	

durada	màxima	de	720	dies.		
	 13	•	 L’IPREM	per	al	2010	és	de	532,51€/mes.	
	 14	•	 La	disposició	addicional	segona	estableix	una	reducció	de	0,5	punts	percentuals	a	la	cotització	per	la	cobertura	d’incapacitat	

temporal	per	als	treballadors	que	s’acullin	al	sistema	de	protecció	per	cessament	de	l’activitat.
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La gestió correspon, amb caràcter general, a les mútues d’accidents de treball i malalties professionals.

Es regula també el règim sancionador i els supòsits d’incompatibilitat, suspensió i extinció de la prestació. 
Queden diversos aspectes pendents de desenvolupament reglamentari com ara la creació del Fons de reserva 
del sistema; l’ordenació del model de sol·licitud i tramitació; la regulació de l’accés dels treballadors provi-
nents del sistema especial agrari; l’articulació dels fons (1% del total) destinats a la formació i reorientació 
dels autònoms afectats pel cessament d’activitat i que siguin beneficiaris del sistema. 

La Llei fa un mandat al Govern perquè en el termini d’un any faci un estudi sobre l’evolució del sistema, 
tenint en compte els principis de solidaritat financera, sostenibilitat i caràcter contributiu, així com sobre el 
model de gestió de la prestació, i es preveu que, en cas que en quedi acreditada la viabilitat financera, es 
faci una proposta d’augment de la durada de la prestació.15

Finalment, cal posar de manifest que la Llei 32/2010 establia16 una prestació no contributiva per a treballa-
dors autònoms, previsió que ha estat derogada per la disposició derogatòria de la Llei 35/2010, de mesures 
urgents per a la reforma del mercat de treball. 

També en desenvolupament de la LETA, en concret dels articles 21.2 i 22.1, destaca l’aprovació del 
Reial decret pel qual es mesura la representativitat de les associacions professionals de treballadors 
autònoms a través del Consell de representativitat, i es configura el mapa associatiu i representatiu del 
sector en l’àmbit estatal, i d’altra banda, s’estableix la composició i el funcionament del Consell del 
Treball Autònom com a òrgan consultiu del Govern en matèria socioeconòmica i professional del treball 
autònom.17

Durant l’any 2010 cal destacar l’aprovació d’altres normes que afecten els treballadors autònoms. Així, 
s’han ampliat els terminis per a la formulació de les sol·licituds de canvi voluntari de base de cotització18 i 
s’ha rebaixat la cotització per contingències professionals.19 D’altra banda, en compliment dels acords de la 
Mesa del Treball Autònom i atès el descens de l’activitat econòmica durant els exercicis de 2009 i 2010, 
s’estableix una reducció general del 5% del rendiment net de mòduls per als contribuents que determinin el 
rendiment net de la seva activitat econòmica pel mètode d’estimació objectiva.20 Així mateix, s’ha modificat 
la normativa de lluita contra la morositat.21

Així mateix, s’ha adequat a la Directiva de serveis la regulació de la venda ambulant o no sedentària.22

A finals d’any, la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011, a més de regular les bases i els 
tipus de cotització, endureix l’accés dels treballadors autònoms a les pensions més altes atès que es rebaixa 

	 15	•	 Disposició	addicional	desena	de	la	Llei	32/2010.
	 16	•	 Disposició	addicional	tretzena	de	la	Llei	32/2010.	La	prestació	consistia	en	el	cobrament	mensual	de	425	euros	durant	un		

màxim	de	sis	mesos	i	es	vinculava	al	compromís	de	la	recerca	activa	d’ocupació	per	part	del	beneficiari	i	a	la	realització	d’un	
mínim	de	180	hores	de	formació.	En	el	termini	de	tres	mesos,	el	Govern	havia	de	regular-ne	les	condicions	d’accés.

	 17	•	 Reial	decret	1613/2010,	de	7	de	desembre,	pel	qual	es	crea	i	regula	el	Consell	de	la	representativitat	de	les	associacions	
professionals	de	treballadors	autònoms	en	l’àmbit	estatal	i	s’estableix	la	composició	i	el	règim	de	funcionament	i	organització	
del	Consell	del	Treball	Autònom	(BOE	núm.	315,	de	28.12.2010).

	 18	•	 Ordre	TIN/2445/2010,	per	la	qual	es	modifica	l’Ordre	de	24	de	setembre	de	1970,	per	la	qual	es	dicten	normes	per	a	l’aplica-
ció	i	el	desenvolupament	del	règim	especial	de	la	seguretat	social	dels	treballadors	per	compte	propi	o	autònoms	(BOE	núm.	
230,	de	22.9.2010.

	 19	•	 Disposició	final	vuitena	de	la	Llei	26/2009	de	pressupostos	generals	de	l’Estat	per	al	2010,	que	aprova	la	nova	tarifa	de	primes	
per	accident	de	treball	i	malaltia	professional	per	als	treballadors	autònoms.	

	 20	•	 Ordre	EHA/99/2010,	per	la	qual	es	desenvolupen	per	a	l’any	2010	el	mètode	d’estimació	objectiva	de	l’IRPF	i	el	règim	espe-
cial	simplificat	de	l’IVA	(BOE	núm.	26,	30.1.2010).	En	aquesta	mateixa	ordre	es	rebaixa	l’índex	del	rendiment	net	aplicable	
a	determinades	activitats	agrícoles	i	s’incrementa	l’índex	corrector	per	inici	d’activitat	quan	l’autònom	és	una	persona	amb	
discapacitat	(del	80%	el	primer	any	i	del	90%	el	segon,	passa	a	ser,	respectivament,	del	60%	i	el	70%).	

	 21	•	 Llei	15/2010,	de	5	de	juliol,	de	modificació	de	la	Llei	3/2004,	de	29	de	desembre,	per	la	qual	s’estableixen	mesures	de	lluita	
contra	la	morositat	en	les	operacions	comercials	(BOE	163,	de	6.7.2010).	La	reforma	té,	entre	els	seus	aspectes	bàsics,	la	
reducció	a	30	dies	del	termini	de	pagament	del	sector	públic;	l’establiment	d’un	termini	màxim	de	60	dies	per	al	pagament	de	
les	empreses	als	seus	proveïdors	o	la	instrumentació	a	través	de	l’Institut	de	Crèdit	Oficial	d’una	línia	de	crèdit,	en	condicions	
preferents,	adreçada	a	entitats	locals	per	facilitar	el	pagament	de	deutes	ferms	i	impagats	a	empreses	i	autònoms.

	 22	•	 Reial	decret	199/2010,	de	26	de	febrer,	pel	qual	es	regula	l’exercici	de	la	venda	ambulant	o	no	sedentària	(BOE	núm.	63,	de	
13.3.2010).
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dels 50 als 48 anys el límit d’edat per a l’elecció de l’augment de bases de cotització.23 Aquesta mateixa 
norma prorroga, amb caràcter indefinit, la possibilitat que les persones joves menors de 30 anys i les dones 
menors de 35 anys capitalitzin fins al 80% de la prestació d’atur que s’havia introduït l’any anterior24 amb 
una durada limitada a l’any 2010.25 El Congrés dels Diputats ha aprovat una moció per la qual s’insta el 
Govern a incrementar el percentatge de la prestació d’atur susceptible de capitalització fins al 100% per a 
l’inici de projectes d’autoocupació.26

Àmbit autonòmic

En l’àmbit autonòmic s’ha aprovat, en desenvolupament de la LETA, la creació del Consell del Treball Autò-
nom de Catalunya i del registre d’associacions professionals del treball autònom, i l’establiment dels criteris 
i el procediment per determinar la representativitat de les associacions professionals del treball autònom. 
Així mateix, en la mateixa norma, el projecte de la qual fou objecte del Dictamen 18/2009 del CTESC, es 
regula el procediment de conciliació prèvia a la tramitació d’accions judicials relatives al règim professional 
de persones treballadores autònomes econòmicament dependents.27

Dictamen 18/2009, sobre el Projecte de decret d’aplicació de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball 
autònom a Catalunya

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social va aprovar aquest Dictamen en la sessió ordinària del dia 14 
de setembre de 2009.

El Dictamen conté tres observacions generals i vint-i-quatre a l’articulat. 

El CTESC considera imprescindible que la Comissió Jurídica Assessora es pronunciï sobre si el desenvolupa-
ment previst a la disposició addicional sisena LETA pot fer-se per via reglamentària o bé requereix l’aprovació 
d’una Llei pel Parlament de Catalunya. D’altra banda, tot i constatar la capacitat plena de la Generalitat per 
desenvolupar la LETA, i per no incórrer en possibles contradiccions que podrien obligar a modificacions pos-
teriors, el CTESC considera que el Decret que es dictamina hauria de promulgar-se una vegada conegut el 
contingut del Decret estatal que està en procés d’elaboració. 

En les observacions a l’articulat es posen de manifest una sèrie de mancances del Projecte de decret i desta-
quen les consideracions següents. 

El CTESC posa de manifest la necessitat de respectar les disposicions de la Llei de protecció de dades. 

Pel que fa al Consell del Treball Autònom de Catalunya, el CTESC considera que no pot ser un organisme amb 
menys facultats que el Consell del Treball Autònom Estatal i, d’altra banda, proposa una nova composició 
d’aquest òrgan. 

El Dictamen considera que l’article 16 del Projecte de decret genera inseguretat jurídica, atès que no espe-
cifica els barems i els llindars a partir dels quals la Comissió tècnica de valoració ponderarà els criteris que 
s’estableixen a l’apartat 1 del mateix article. 

	 23	•	 Llei	39/2010,	de	pressupostos	generals	de	l’Estat	per	a	l’any	2011	(BOE	núm.	311,	de	23.12.2010).
	 24	•	 Article	1	del	Reial	decret	1300/2009,	de	mesures	urgents	d’ocupació	destinades	als	treballadors	autònoms	i	a	les	cooperati-

ves	i	societats	laborals.	La	Disposició	addicional	primera	preveia	que	el	Govern	analitzés	l’aplicació	d’aquesta	mesura	per	tal	
d’acordar-ne	la	pròrroga	a	partir	del	gener	de	2011	en	funció	de	la	seva	capacitat	per	generar	ocupació	de	forma	significativa	
i	de	la	seva	eficiència,	amb	la	consulta	prèvia	amb	les	organitzacions	sindicals	i	empresarials	més	representatives,	associaci-
ons	d’autònoms	i	organitzacions	d’economia	social	afectades.

	 25	•	 Disposició	final	vintena	de	la	Llei	39/2010,	de	22	de	desembre,	de	pressupostos	generals	de	l’Estat	per	a	l’any	2011	(BOE	
núm.	311,	de	23.12.2010),	per	 la	qual	amb	efectes	1	de	gener	 i	 vigència	 indefinida	es	modifica	 la	disposició	 transitòria	
quarta	de	la	Llei	45/2002,	de	mesures	urgents	per	a	la	reforma	del	sistema	de	protecció	per	atur	i	millora	de	l’ocupabilitat.

	 26	•	 BOCG	sèrie	D,	núm.	500,	de	29.12.2010.
	 27	•	 Decret	18/2010,	de	23	de	febrer,	d’aplicació	a	Catalunya	de	l’Estatut	del	treball	autònom	(DOGC	núm.	5574,	de	24.2.2010).	

El	Dictamen	18/2009	del	CTESC.



329

SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA

Així mateix, posa de manifest que l’associació que ha estat reconeguda com a representativa del treball au-
tònom no pot tenir termini de durada i, en conseqüència, no se li hauria d’exigir que torni a sol·licitar el seu 
reconeixement presentant, novament, tota la documentació. 

Finalment, el CTESC proposa especificar que l’àmbit dels acords d’interès professional pot ser territorial, 
sectorial i d’empresa o grup d’empreses. 

CCOO, Pimec i Unió de Pagesos van formular un vot particular al Dictamen. 

Pimec s’oposa a l’observació general 2a, atès que no comparteix la subordinació temporal del decret català al 
decret que s’està elaborant a escala estatal. Així mateix, manifesta el seu desacord amb l’observació 2a a l’ar-
ticulat, atès que podria plantejar una situació d’inseguretat jurídica i es podria estar donant una extralimitació 
en anar més enllà de l’article 13 LETA. 

Pimec també manifesta el seu desacord amb l’observació a l’articulat 4a, relativa a la composició del Consell 
del Treball Autònom. No obstant l’anterior, considera que l’article 12.1.c del Decret hauria de recollir que, 
pel que fa als representants de les associacions, federacions, confederacions o les unions d’associacions 
professionals de treballadors i treballadores autònoms, no hi podrà haver més d’un membre en representació 
d’aquestes organitzacions. 

El vot particular de CCOO manifesta que l’observació general 2a situa en una posició subalterna a la Genera-
litat i planteja el dubte sobre la competència d’aquesta per desenvolupar la LETA. CCOO es manifesta a favor 
de la tramitació del decret de la Generalitat, independentment del procés en què es trobi el decret estatal i 
el contingut que tingui. 

En segon lloc, CCOO s’oposa a l’observació 4a a l’articulat i defensa el manteniment del text del Projecte de 
decret, atès que considera que la proposta que es recull al Dictamen implica la disminució de la representati-
vitat d’aquelles entitats o associacions no vinculades ni dependents d’organitzacions sindicals o empresarials. 

En tercer lloc, CCOO considera que l’observació 22a a l’articulat implica donar caràcter “vitalici” al reconeixe-
ment de les associacions que demostrin, una primera vegada, el seu caràcter de representatives. 

El vot particular d’Unió de Pagesos discrepa de la posició majoritària del CTESC pel que fa, d’una banda, a 
la manca de respecte al dret d’escollir lliurement els representants de les associacions professionals d’autò-
noms, en l’omissió de crítica al text proposat pel Govern al quart guió de l’article 12.1.c i, d’altra banda, per 
l’observació 20a a l’articulat.

La norma aprovada incorpora el 50% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen.

En desenvolupament de l’Acord dels 30 compromisos per fer front a la crisi i reactivar l’economia, signat 
pel Govern amb els agents socials el desembre del 2009, i en el marc del Projecte Impuls28 del Departa-
ment de Treball, l’any 2010 s’ha posat en marxa la Renda per a la formació de treballadores i treballadors 
autònoms,29 a la qual es destina un pressupost de 9 milions d’euros.30 

L’import de la Renda formació és de 425 euros mensuals durant un màxim de sis mesos i es destina a aque-
lles persones afiliades al RETA que hagin cessat en la seva activitat empresarial a partir de l’1 de gener de 
2009 i compleixin els requisits següents: a) haver cessat l’activitat empresarial o professional amb caràcter 

	 28	•	 El	Projecte	Impuls	és	una	iniciativa	que	el	Departament	de	Treball	posa	en	marxa	amb	l’objectiu	d’impulsar	les	polítiques	en	
matèria	d’ocupació,	més	adaptades	a	la	realitat	de	cada	persona	i	prioritzant	aquells	sectors	amb	més	perspectives	de	futur.	
Aquestes	accions	es	despleguen	en	quatre	eixos	d’actuació:	assessorament,	formació,	treball	i	igualtat	d’oportunitats.

	 29	•	 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	inte-
gració	professional	i	laboral	de	les	treballadores	i	els	treballadors	autònoms	que	hagin	cessat	en	la	seva	activitat	empresarial	
a	Catalunya,	i	s’obre	convocatòria	per	a	l’any	2010	(DOGC	núm.	5575,	de	25.2.2010).

	 30	•	 5	milions	d’euros	per	a	l’any	2010	i	4	milions	d’euros	per	a	l’any	2011,	segons	la	Resolució	TRE/2792/2010,	de	13	d’agost,	
per	la	qual	es	modifiquen	els	imports	màxims	destinats	a	la	concessió	de	subvencions	que	preveu	l’Ordre	TRE/77/2010,	de	
19	de	febrer	(DOGC	núm.	5706,	de	2.9.2010).	
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previ a la sol·licitud i estar inscrit a l’atur a la corresponent Oficina de Treball un mínim de dos mesos des 
de la data de cessament; b) acreditar l’exercici d’activitat empresarial o professional per compte propi a 
Catalunya i constar d’alta al RETA durant tres anys, com a mínim, dins d’un període de cinc anys abans de 
la data de la baixa; c) tenir menys de 65 anys i no rebre cap altra prestació, subsidi o ajut públic amb la 
mateixa finalitat; d) subscriure un compromís per dur a terme un itinerari d’orientació específica adreçat a la 
recerca efectiva de feina durant els mesos que la persona sigui beneficiària de la renda, així com l’assistèn-
cia obligatòria als cursos de formació, per un mínim de 180 hores, prescrits pels orientadors. Les activitats 
que conformen aquests itineraris d’orientació i formació es faran en el marc de les programades per la Xarxa 
Inicia i pel Servei d’Ocupació de Catalunya, i e) no disposar d’ingressos superiors, en còmput mensual, al 
75% del salari mínim interprofessional vigent (equivalent a 474,98 euros mensuals per persona), tant el 
sol·licitant com cada un dels membres de la unitat de convivència.

En estreta relació amb aquesta mesura, i pel que fa al foment de l’ocupació autònoma, enguany s’han regulat 
subvencions a l’establiment com a treballador o treballadora per compte propi; subvencions destinades a re-
duir els interessos de préstecs destinats a finançar inversions per a la creació i posada en marxa de l’empresa 
(subvencions financeres); subvencions per contractar durant la posada en marxa de l’empresa els serveis ex-
terns necessaris per a la millora de l’exercici de l’activitat empresarial en àrees d’organització, comercialitza-
ció, producció, finançament o altres de naturalesa anàloga (subvencions per a assistència tècnica),31 i subven-
cions consistents en l’abonament de les quotes a la Seguretat Social per capitalització de la prestació d’atur.32 

Així mateix, en desenvolupament del Pla Inicia,33 s’han aprovat diferents ajuts, entre els quals s’ha de fer 
referència als següents: a) ajuts consistents en préstecs en condicions preferents per finançar projectes 
d’empreses i de persones emprenedores i treballadores autònomes (Línia Emprenedors);34 b) subvencions en 
espècie, en la modalitat de formació i acompanyament empresarial per a la millora de les habilitats empresa-
rials de les persones emprenedores a Catalunya (Programa creixement emprenedor Projecta’t, dins del marc 
del Projecte Impuls),35 i c) subvencions de suport als programes d’àmbit local de foment i assessorament a 
la creació d’empreses, als projectes singulars i/o experimentals de suport a la creació d’empreses (entitats 
col·laboradores de la Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’Empreses, denominades Inicia: 
per a la creació d’empreses).36 

D’altra banda, s’ha aprovat la concessió de subvencions a transportistes autònoms per carretera que aban-
donin l’activitat..37

	 31	•	 Amb	un	 import	de	4.405.683	euros,	atesa	 la	Resolució	TRE/272/2010,	de	5	de	 febrer,	per	 la	qual	es	determina	 l’import	
màxim	per	a	l’any	2010	dels	ajuts	destinats	a	la	promoció	de	l’ocupació	autònoma,	regulats	a	l’Ordre	TRE/123/2009,	de	9	de	
març	(DOGC	núm.	5566,	de	12.2.2010).

	 32	•	 Amb	un	import	de	700.000	euros,	segons	la	Resolució	TRE/271/2010,	de	5	de	febrer,	per	la	qual	es	determina	l’import	màxim	
per	a	l’any	2010	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.	5566,	de	12.2.2010).

	 33	•	 El	Pla	Inicia	és	el	pla	del	Departament	de	Treball	de	la	Generalitat	de	Catalunya	destinat	a	donar	suport	integral	a	la	creació	
d’empreses	mitjançant	la	informació,	orientació,	formació	a	les	persones	emprenedores,	l’assessorament	en	l’elaboració	del	
pla	d’empresa	i	el	suport	a	la	consolidació	de	les	noves	empreses.

	 34	•	 Ordre	TRE/428/2010,	de	17	d’agost,	per	la	qual	s’estableixen	les	bases	reguladores	per	a	la	concessió	d’ajuts	consistents	en	
préstecs	en	condicions	preferents	per	finançar	projectes	d’empreses	i	de	persones	emprenedores	i	treballadores	autònomes	
(Línia	Emprenedors),	i	s’estableix	la	convocatòria	per	a	l’any	2010	(DOGC	núm.	5711,	de	9.9.2010).

	 35	•	 Ordre	TRE/263/2010,	de	27	d’abril,	per	la	qual	s’aproven	les	bases	per	a	la	concessió	de	subvencions	en	espècie,	en	la	mo-
dalitat	de	formació	i	acompanyament	empresarial	per	a	la	millora	de	les	habilitats	empresarials	de	les	persones	emprenedores	
a	Catalunya,	Programa	creixement	emprenedor	(Projecta’t),	dins	del	marc	del	Projecte	Impuls,	i	s’obre	la	convocatòria	per	a	
l’any	2010	(DOGC	núm.	5623,	de	6.5.2010).

	 36	•	 Ordre	TRE/143/2010,	de	5	de	març,	per	la	qual	s’estableixen	les	bases	reguladores	que	han	de	regir	la	concessió	de	sub-
vencions	de	suport	als	programes	d’àmbit	local	de	foment	i	assessorament	a	la	creació	d’empreses,	als	projectes	singulars	
i/o	experimentals	de	suport	a	la	creació	d’empreses	(entitats	col·laboradores	de	la	Direcció	General	d’Economia	Cooperativa	
i	Creació	d’Empreses,	denominades	Inicia:	per	a	la	creació	d’empreses)	(DOGC	núm.	5588,	de	16.3.2010).

	 	 Resolució	TRE/664/2010,	de	9	de	març,	per	 la	qual	s’obre	 la	convocatòria	per	a	 l’any	2010	per	presentar	 les	sol·licituds	
per	a	la	concessió	de	subvencions	als	programes	d’àmbit	local	de	foment	i	assessorament	per	a	la	creació	d’empreses,	als	
projectes	singulars	i/o	experimentals	de	suport	per	a	la	creació	d’empreses	(entitats	col·laboradores	de	la	Direcció	General	
d’Economia	Cooperativa	 i	Creació	d’Empreses,	denominades	 Inicia:	per	a	 la	Creació	d’Empreses)	 (DOGC	núm.	5588,	de	
16.3.2010).

	 37	•	 Ordre	PTOP/80/2010,	de	19	de	febrer,	per	la	qual	s’aproven	les	bases	reguladores	que	han	de	regir	els	atorgaments	de	sub-
vencions	a	transportistes	autònoms	per	carretera	que	abandonin	l’activitat,	i	se’n	fa	pública	la	convocatòria	per	a	l’any	2010	
(DOGC	núm.	5574,	de	24.2.2010).
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Finalment, cal fer esment a l’aprovació d’un Pla d’acció per a la reducció de càrregues administratives per 
a petites i mitjanes empreses, professionals autònoms i ciutadans afectats especialment per la crisi econò-
mica, que s’ha de desenvolupar en els propers dos anys.38

2 • ANÀLISI DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS LES TIPOLOGIES I ELS SECTORS D’AC-
TIVITAT A CATALUNYA

2.1 • EVOLUCIÓ DE LA IMPORTÀNCIA DEL TREBALL AUTÒNOM EN RELACIÓ AMB L’OCUPACIÓ TO-
TAL A CATALUNYA

L’any 2010 el nombre de persones que treballaven per compte propi es va reduir, segons les estimacions de 
l’Enquesta de població activa (EPA), el 4,3% a Catalunya. D’aquesta manera, el nombre estimat d’autònoms 
ha passat de 523.948 a 501.545. Aquesta reducció ha estat més intensa que la de les persones assalari-
ades (-1,6%). Això ha fet que el percentatge de treballadors i treballadores per compte propi sobre el total 
de persones ocupades hagi baixat fins al 16% i que el nombre total d’autònoms s’hagi reduït, aquest cop en 
termes absoluts, al nivell que tenia l’any 2001.

GRÀFIC IV-1. Nombre total de treballadors i treballadores autònoms i percentatge d’autònoms sobre la població 
ocupada. Catalunya, 2002-2010

 

Unitats: nombre d’autònoms (persones ocupades) i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

Tot i que l’any 2009 els autònoms classificats com a empresaris amb assalariats havien mostrat una caiguda 
lleugerament menys intensa en termes relatius que la resta, enguany les xifres mostren una altra realitat. 
Tal com mostra el gràfic següent, l’any 2010 els empresaris amb assalariats expliquen amb escreix més del 
100% de la caiguda del nombre total d’autònoms (144%), mentre que els autònoms sense assalariats crei-
xen i fan una aportació positiva a l’evolució del col·lectiu. Els autònoms categoritzats com a ajudes familiars 
també fan una aportació negativa del 10,2%, molt superior al pes que suposen en el conjunt del col·lectiu 
(vegeu també el gràfic de distribucions).

Amb aquesta evolució es trenca amb el que ha estat una tònica habitual en els darrers anys. Es tracta del fet 
que la categoria d’empresaris amb assalariats hagi anat guanyant pes, any rere any, a la categoria d’empre-
saris sense assalariats.39 Amb la forta caiguda de l’any 2010, la categoria d’empresaris amb assalariats s’ha 
reduït fins a representar el 31,7%. Aquesta xifra situa altre cop els empresaris amb assalariats gairebé al 

	 38	•	 Acords	de	Govern	del	27	de	juliol	de	2010.
	 39	•	 Només	l’any	2007	es	va	produir	una	caiguda	del	pes	dels	empresaris	amb	assalariats.	De	fet,	la	mitjana	del	pes	estructural	

d’aquesta	categoria	entre	el	2000	i	el	2004	va	ser	de	27%,	per	passar	al	30,4%	el	2005	i	al	31,1%	el	2006.	L’any	2007	va	
caure	fins	al	30,6%	per	tornar	a	créixer	el	2008	(35,3%)	i	el	2009	(36,5%).	La	caiguda	del	2010,	a	més,	resulta	molt	més	
intensa	que	la	del	2007	(CTESC,	MSEL,	diversos	anys).	
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nivell que tenien l’any 2007, i la categoria d’empresaris sense assalariats per sobre del nivell que mantenien 
aquell mateix any.

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, 2009-2010

 

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).
(*) Categoria estadísticament no significativa.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

GRÀFIC IV-3. Distribució del nombre total de treballadors i treballadores autònoms segons les tipologies de treball 
autònom. Catalunya, 2009 i 2010

 

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

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

2.2.1 • EVOLUCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS EL SECTOR D’ACTIVITAT PRINCIPAL

L’any 2009, la reducció del treball autònom s’explicava per la pèrdua en gairebé tots els sectors d’acti-
vitat i sobretot en la construcció. El 2010, en canvi, el sector de la construcció, tot i reduir-se el nombre 
d’autònoms que hi treballen, ha tingut una aportació a la caiguda del 28,4%. Aquest registre és inferior 
al del sector comercial (-61,8%), el de l’hostaleria (-37,3%) i el de les activitats industrials (-31,3%). 
El sector comercial és el que ha propiciat la davallada més intensa, atès que és estructuralment molt 
important i ha perdut el 8,5% dels autònoms. Tret de la categoria que hem anomenat AP, educació, sa-
nitat i altres serveis, els altres sectors d’activitat han augmentat el nombre de persones que hi treballen 
per compte propi. L’increment en termes absoluts més intens ha estat el de les activitats de transport, 
emmagatzematge, i comunicacions (ha suposat el 42,2% del nombre net d’autònoms que han plegat). 
També ha augmentat el nombre de persones que treballen per compte propi al sector agrari. Finalment, 
el nombre d’autònoms que treballa al sector de les activitats immobiliàries, els serveis empresarials i 
la intermediació financera, enguany i a diferència de l’any passat, ha augmentat i ha acabat fent una 
aportació positiva a la variació del 24,7%, molt per sobre del pes que mantenen els autònoms d’aquest 
sector en el conjunt del col·lectiu.
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GRÀFIC IV-4. Variació del nombre d’autònoms i aportació a la variació total del treball autònom segons l’activitat. 
Catalunya, 2009-2010

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació total en termes absoluts).
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

Aquesta evolució del treball autònom per sectors d’activitat ha modificat lleugerament la distribució del col-
lectiu per categories d’activitat aquest darrer any, com es pot veure al gràfic següent. 

GRÀFIC IV-5. Distribució del treball autònom segons l’activitat. Catalunya, 2009 i 2010

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

2.2.2 • EVOLUCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS EL TIPUS D’OCUPACIÓ

A diferència de l’any passat, el 2010 la reducció del nombre de persones que treballen per compte propi 
s’explica per la forta contribució, d’una banda, de les categories de personal directiu, i els tècnics, profes-
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sionals, científics i intel·lectuals, per l’altra (que han aportat el -93,8 i el -31,5%, respectivament). L’any 
2009 aquestes mateixes categories foren les úniques que van fer aportacions positives, tot i ser modestes.40 

Quasi totes les altres categories, que l’any 2009 van tenir una aportació negativa, enguany o bé han reduït la 
seva aportació negativa (tant en termes absoluts com relatius) o bé han mantingut un comportament positiu. 
D’aquesta manera, les categories d’operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors, la de treballadors 
qualificats en activitats agràries o pesqueres, i la de tècnics i professionals de suport han mantingut aporta-
cions positives a la variació del 56,8%, del 22,6% i de l’11,4%, respectivament, mentre que l’any passat 
van mostrar aportacions negatives a una variació del col·lectiu encara més alta en termes absoluts. Només 
els treballadors de serveis de restauració, personals, de protecció i venedors de comerços s’escapa d’aquest 
comportament, atès que han experimentat una caiguda similar a la de l’any passat, que en termes d’aporta-
ció a la variació ha estat fins i tot més intensa. 

GRÀFIC IV-6. Aportació a la variació del treball autònom segons l’ocupació. Catalunya, 2009-2010

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).
(*) Categoria estadísticament no significativa.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

Aquesta evolució ha comportat una caiguda del pes estructural de totes les categories ocupacionals que no 
han fet aportacions positives a la variació del treball autònom. Entre les ocupacions que més pes perden 
(gairebé 2,5 punts percentuals) destaca el personal directiu d’empreses. No obstant això, aquesta categoria 
continua suposant més d’una tercera part dels autònoms, i és encara la més important, seguida a distància 
per la d’artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres, amb el 16,3% del col·lectiu. 

	 40	•	 Van	aportar	el	5,7%	i	l’1,2%	de	la	variació	de	l’any	passat,	que	en	termes	absoluts	fou	fins	i	tot	més	intensa.	MSEL	(2009),	
p.	480.
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GRÀFIC IV-7. Distribució del treball autònom segons l’ocupació. Catalunya, 2009 i 2010 

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

2.2.3 • EVOLUCIÓ SEGONS EL GÈNERE

El comportament del nombre estimat de persones ocupades per compte propi segons el gènere ha estat 
també diferent del que es va produir l’any anterior. A diferència de l’any passat, l’any 2010 ha significat 
una reducció important del nombre de dones que s’estima que treballen per compte propi a Catalunya.41 De 
fet, l’aportació a la caiguda gairebé dobla el pes que mostraven l’any 2009. Aquest comportament trenca 
també amb una evolució creixent del pes de la dona dins del col·lectiu, que s’havia anat reproduint des de 
l’any 2006. De fet, l’any 2009 aquest creixement es va produir sobretot per la reducció més accentuada del 
nombre d’homes però, tot i això, el fet que inicialment la crisi afectés amb més cruesa els homes que les 
dones va fer que la tendència prosseguís malgrat el canvi de conjuntura. 

L’any passat, l’anàlisi ens va permetre identificar la distribució sectorial de l’impacte de la crisi com la pro-
bable responsable de la major reducció del nombre d’homes autònoms en relació amb les dones.42 Enguany, 
però, la situació és diametralment oposada i, tal com s’ha dit, la contribució de la dona a la reducció del 
nombre d’autònoms pràcticament duplica la de l’home i duplica també el pes de la dona dins del col·lectiu 
(que seria l’aportació que haurien fet en cas d’experimentar una reducció de la mateixa intensitat que la de 
l’home).

	 41	•	 Tal	com	s’ha	vist	anteriorment	al	capítol	III,	aquesta	dinàmica	no	s’ha	reproduït	entre	la	població	ocupada,	atès	que	el	fort	
retrocés	de	la	construcció,	entre	d’altres,	ha	perfilat	per	al	conjunt	dels	assalariats	un	escenari	més	dur	per	als	homes	que	
per	a	les	dones.	Vegeu	l’anàlisi	del	mercat	de	treball	al	capítol	III.

	 42	•	 MSEL	(2009),	p.	490-491.
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GRÀFIC IV-8. Distribució de les persones que treballen per compte propi segons el sexe (dreta) i aportacions a la 
variació interanual (esquerra). Catalunya, 2009-2010

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

No obstant això, enguany, les causes del fort descens del nombre de dones ocupades per compte propi no es 
poden explicar només per la incidència sectorial de la crisi. De fet, si la contribució de la dona a la reducció 
del nombre d’autònoms de cada branca hagués estat proporcional al percentatge de dones que hi treballa-
ven, la caiguda hagués estat uns 16,4 punts percentuals menor, i s’hagués situat prop del 49,2%. Aquesta 
aportació de la dona encara hagués estat uns 15,6 punts percentuals superior a la que li hauria correspost 
en funció del seu pes dins del col·lectiu d’autònoms (33,5%). Per tant, podem concloure que la incidència 
sectorial de la crisi, tot i que pot explicar la meitat de la variació experimentada, no és l’únic factor explicatiu 
d’aquesta forta davallada del nombre de dones que treballen per compte propi.43 

De fet, si analitzem la magnitud de la disminució del nombre de dones dins del col·lectiu, s’observa que 
gairebé quadruplica la reducció del nombre d’homes.44 Aquesta intensitat en la caiguda (-8,4%) es repro-
dueix, en el cas de la dona, en els sectors agrícola, industrial i de la construcció, sectors on la dona té una 
presència més limitada. En el cas de l’home, la caiguda en aquests sectors és més intensa que en general 
(cauen el 5,3% al sector en concret i, en canvi, el 2,2% en el conjunt de l’economia). En canvi, en el sector 
serveis, l’home s’han mantingut amb una taxa de variació del 0,4%, mentre que la presència de la dona ha 
caigut amb la mateixa intensitat que en el conjunt dels sectors abans esmentats (-8,4%). 

Per tant, tot sembla indicar que mentre que el descens dels autònoms dels sectors agrari, industrial i de 
la construcció s’ha reproduït tant per a la dona com per a l’home, en el sector serveis el comportament de 
l’home ha estat manifestament millor. Per tant, la clau per entendre aquesta major reducció de la dona cal 
cercar-la, doncs, en el comportament dels serveis. Si s’analitza aquest millor comportament de l’home als 
serveis, s’observa que només es reprodueix per al grup d’activitats que inclou el comerç a l’engròs i al detall, 
la reparació de vehicles de motor i motocicletes, el transport i l’emmagatzematge, la informació, les comu-
nicacions, les activitats financeres i d’assegurances, les activitats immobiliàries, les activitats professionals, 
científiques i tècniques, les activitats administratives i serveis auxiliars i l’educació. En aquest darrer grup 
d’activitat terciàries, el nombre de dones autònomes cau el 16,7%, mentre que els homes augmenten el 
24,7%. En canvi, trobem un grup d’activitats que comprèn les activitats artístiques, recreatives i d’entrete-
niment, les sanitàries, les de serveis socials, l’hostaleria i la d’altres serveis, on la presència de la dona cau 
només el 4,6%, mentre que la de l’home es redueix amb una intensitat molt superior (-17,3%).45

Així, mentre que la presència de la dona ha disminuït de manera força generalitzada en totes les activitats, 
la de l’home ha augmentat en un grup d’activitats diverses que van des del transport i emmagatzematge, fins 
a les activitats administratives i auxiliars, passant per les activitats financeres i immobiliàries. Aquestes ac-
tivitats, que podríem englobar genèricament sota el qualificatiu de serveis a les empreses, han experimentat 

	 43	•	 L’any	passat	 la	 composició	 sectorial	 del	 col·lectiu	permetia	 explicar	 gairebé	 el	 80%	de	 la	 forta	 caiguda	del	 nombre	 total	
d’autònoms	homes.	No	obstant	això,	hi	havia	altres	factors	explicatius,	atès	que	el	bon	comportament	de	les	dones	també	
s’explicava	per	altres	factors	(càlculs	elaborats	a	partir	de	les	dades	de	l’EPA).

	 44	•	 Segons	estimacions	de	l’EPA,	dins	del	col·lectiu	d’autònoms,	el	nombre	de	dones	ha	caigut	l’any	2010	el	8,4%,	mentre	que	
el	nombre	d’homes	ho	ha	fet	només	el	2,2%.	

	 45	•	 Dades	calculades	a	partir	de	les	microdades	de	l’EPA	cedides	per	l’Idescat.	Totes	les	dades	de	variacions	fan	referència	a	
agregats	estadísticament	significatius.
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un increment del 43% del nombre d’autònoms homes que hi treballen. Aquesta evolució ha fet pujar molt 
la proporció d’homes que treballen en aquestes activitats.

2.2.4 • EVOLUCIÓ SEGONS L’EDAT

Tal com es pot observar al gràfic IV-9, l’aportació que fan les persones entre 35 i 54 anys a la davallada del 
nombre d’autònoms és molt important. Només la variació d’autònoms d’aquesta franja d’edat explica gairebé 
el 100% de la disminució total. Els autònoms més joves (de 16 a 34 anys) també han disminuït. No obstant 
això, la seva aportació a la reducció del treball autònom ha estat més modesta (-12,2%) i inferior al pes que 
suposaven l’any passat (18,9%). D’altra banda, el grup d’autònoms de més edat (55 i més) ha augmentat 
lleugerament, atès que fan una aportació positiva de l’11,1%.

Aquest comportament difereix ostensiblement del de l’any passat, en què totes les categories d’edat feien 
aportacions clares a la disminució del nombre de persones del col·lectiu, i la dels més joves ho feia amb una 
intensitat especial. Enguany, el drenatge s’ha centrat en la franja central d’edats, que l’any passat havia patit 
un retraïment inferior a la mitjana.46 

GRÀFIC IV-9. Aportació a la variació del treball autònom segons l’edat. Catalunya, 2009-2010

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).
(*) Categoria estadísticament no significativa.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

Aquesta evolució, tal com mostra el gràfic següent, ha fet caure el pes estructural dels autònoms entre 35 i 
54 anys en benefici dels més joves i dels d’edat més avançada. No obstant això, la categoria que guanya més 
pes —fins a situar-se en el 25,6%— és la que recull la franja d’edat de 55 i més. El fet que el creixement 
del treball autònom es produeixi només en les edats més avançades pot fer pensar també que al darrere hi 
hagi una estratègia per tal d’allargar la vida laboral d’algunes persones que hagin quedat sense feina.47 

GRÀFIC IV-10. Distribució del treball autònom segons l’edat. Catalunya, 2009-2010 

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

El gràfic IV-11 permet identificar la participació segons el sexe i l’edat, en la davallada total del treball au-
tònom. Com es pot veure, la contribució més important a la caiguda del nombre d’autònoms es produeix per 
l’efecte de la disminució de dones autònomes entre 35 i 54 anys (72%). Aquesta aportació gairebé triplica 

	 46	•	 Vegeu	MSEL	(2009),	p.	483	i	484.
	 47	•	 Aquesta	hipòtesi	es	podria	veure	reforçada	amb	la	dada	que	es	dóna	en	l’apartat	tercer	d’aquest	capítol	i	segons	la	qual	el	

treball	autònom	pròpiament	dit	afiliat	entre	finals	de	2009	i	finals	de	2010	només	augmenta	entre	els	afiliats	que	cotitzen	pel	
doble	o	més	de	la	base	mínima.
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la que han fet els autònoms homes de la mateixa franja d’edat, que és la segona categoria amb l’aportació 
més important (-26,9%). També és cert que la variació positiva del nombre de persones que treballen per 
compte propi de més de 55 anys es produeix bàsicament com a conseqüència d’una presència més impor-
tant de la dona, atès que les dones d’aquesta categoria aporten el 10,4% de la variació total dels autònoms. 

GRÀFIC IV-11. Aportació a la variació del treball autònom segons l’edat i el sexe. Catalunya, 2009-2010 

Unitats: percentatges (aportació sobre la variació en termes absoluts).
(*) Categoria estadísticament no significativa.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.

Aquest comportament per sexes ha significat que la distribució de les dones per edats s’hagi modificat. Tot 
i que la distribució dels homes autònoms no s’ha modificat gaire, en el cas de les dones, les de més de 55 
anys han guanyat força pes (3,4 punts percentuals), en detriment de les de mitjana edat. 

GRÀFIC IV-12. Distribució del treball autònom segons l’edat i el sexe. Catalunya, 2009-2010 

 

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

2.2.5 • EVOLUCIÓ SEGONS EL NIVELL D’ESTUDIS ASSOLIT

De la mateixa manera que quan s’han analitzat les implicacions de la davallada per a altres categories, en el 
cas dels nivells d’estudis assolits enguany també té lloc un comportament força diferent al de l’any passat. 
L’any 2009, la davallada del nombre d’autònoms s’havia concentrat sobretot en els autònoms amb estudis 
secundaris, de primera i segona etapa, i d’estudis primaris, precisament per aquest ordre d’importància, 
mentre que n’havien quedat més al marge els d’estudis superiors, que fins i tot havien augmentat. 

L’any 2010, com es pot veure al gràfic següent, la responsabilitat de la caiguda es reparteix entre les cate-
gories d’educació secundària de segona etapa i la d’educació superior. De fet, les dues categories de menor 
nivell formatiu fan una aportació positiva a la variació del nombre d’autònoms, mentre que l’any 2009 la 
variació d’aquestes dues mateixes categories explicava gairebé el 80% de la caiguda. De la mateixa manera, 
les dues categories de superior nivell formatiu (educació superior i secundària de segona etapa) l’any 2009 
només explicaven el 22% de la reducció del treball autònom, mentre que el 2010 l’expliquen en la seva 
totalitat. 
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Per tant, mentre que inicialment la crisi havia afectat sobretot persones de perfil formatiu més baix, l’any 2010 
l’impacte s’ha centrat només en aquelles de perfil formatiu més alt. A més, cal tenir en compte que les categori-
es de perfil formatiu més baix (estudis primaris i secundaria de primera etapa) han mostrat una evolució lleuge-
rament positiva, cosa que sembla indicar que el deteriorament d’aquest perfil de professionals hauria tocat fons.

GRÀFIC IV-13. Distribució del treball autònom segons els nivells educatius i aportació a la variació del treball 
autònom segons el nivell d’estudis assolit. Catalunya, 2009-2010 

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

Fruit d’aquesta evolució, i inversament al que va succeir l’any passat, el percentatge de persones amb estu-
dis superiors que treballen per compte propi ha disminuït, mentre que els que tenen assolits únicament els 
estudis primaris, o els estudis secundaris de primera etapa, han augmentat (vegeu el gràfic anterior).

Tal com es mostra al gràfic següent, el deteriorament del percentatge de persones en els perfils formatius 
alts en benefici dels baixos es repeteix amb matisos tant per a l’home com per a la dona. De fet, tant en el 
cas de la dona com en el de l’home, les principals contribucions a la davallada provenen de les categories 
de secundària de segona etapa i d’estudis superiors. Tot i així, també és cert que mentre que en el cas de la 
dona la major incidència es produeix en el grup d’estudis de secundària de segona etapa (la categoria que fa 
major aportació a la davallada total amb un 51,6%), en el cas dels homes la major incidència de la caiguda 
recau en la categoria d’educació superior. De fet, i a redós de les dades expressades, podríem dir que, per 
cada home autònom amb estudis secundaris de segona etapa que plega, hi trobem gairebé cinc dones amb 
les mateixes característiques que fan el mateix. Mentre que, per cada dona amb estudis superiors que plega, 
hi trobem poc menys de quatre homes amb les mateixes característiques que també pleguen.  

GRÀFIC IV-14. Aportació al creixement del treball autònom segons el sexe i el nivell formatiu assolit. Catalunya, 
2009-2010

Unitats: percentatges.
(*) Categoria estadísticament no significativa.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per l’Idescat.
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Com mostra el gràfic següent, aquest comportament ha fet que en el col·lectiu d’homes hagi caigut el per-
centatge de persones amb estudis superiors fins al 29,2% (un pes encara més per sota de la mitjana), men-
tre que han augmentat els pesos de la resta de categories. Això ha succeït pel fet que la disminució d’homes 
amb educació superior explica més del 100% de la reducció d’homes autònoms. 

GRÀFIC IV-15. Distribució del treball autònom segons el nivell educatiu i aportació a la variació total del treball 
autònom segons el nivell d’estudis assolit. Homes. Catalunya, 2009-2010

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

Pel que fa a la dona, la situació ha estat diferent. Mentre que s’ha reduït el percentatge de dones amb 
estudis secundaris de segona etapa, han augmentat els pesos de la resta de categories, incloent-hi la de 
dones amb estudis superiors, que, amb el 38,2%, es col·loquen molt per sobre de la mitjana del conjunt 
dels autònoms (32,1%). 

GRÀFIC IV-16. Distribució del treball autònom segons el nivell educatiu i aportació a la variació total del treball 
autònom segons el nivell d’estudis assolit. Dones. Catalunya, 2009-2010 

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

En síntesi, podem concloure que l’any 2010 també s’ha produït un descens del nombre d’autònoms, que ha 
estat important però menor que el de l’any passat. No obstant això, aquesta caiguda del nombre d’autònoms 
(-4,3%) ha estat més intensa que la dels assalariats, que també han caigut (-1,2%). 

Aquesta disminució del nombre de persones que treballen per compte propi, a diferència de l’any passat, 
s’ha concentrat molt en la dona. Aquesta major propensió de la dona a plegar es pot explicar només par-
cialment per la incidència sectorial de la crisi: tot i que la incidència de la crisi en sectors terciaris on la 
presència de la dona és més important ha estat més gran que l’any anterior, la incidència sectorial només 
explica poc menys del 50% de la pèrdua del treball autònom en el cas de la dona.

Aportació a la variació total Distribució per categories

Aportació a la variació total Distribució per categories
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També cal subratllar que, a diferència de l’any 2009, la incidència de la crisi sobre els col·lectius més ben 
formats ha estat molt superior. No obstant això, cal destacar que, mentre que en el cas de l’home el fort 
descens s’ha produït en autònoms amb un nivell d’estudis superiors, pel que fa a la dona han disminuït molt 
més en el cas de les que només tenien estudis de secundària de segon grau.

3 • ANÀLISI DEL TREBALL AUTÒNOM REGISTRAT A LA SEGURETAT SOCIAL SEGONS 
LES TIPOLOGIES I ELS SECTORS A CATALUNYA

3.1 • EVOLUCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM REGISTRAT A LA SEGURETAT SOCIAL A CATALUNYA

En data 31 de desembre de 2010, 537.936 persones cotitzaven en qualitat de treballadors per compte pro-
pi, segons la Secretaria d’Ocupació del Ministeri de Treball i Immigració. D’aquest col·lectiu, unes 537.418 
persones cotitzaven pel règim especial de treballadors autònoms (RETA). Aquesta xifra suposa una dismi-
nució del 2,2% des de finals del 2009 fins a finals del 2010. Aquesta ha estat una reducció menor que la 
de l’any passat (-5%), però més intensa que la dels treballadors per compte aliè, atès que durant el mateix 
període (del 31 de desembre de 2009 al 31 de desembre de 2010), el nombre de persones afiliades que 
treballen per compte d’altri pràcticament no ha variat (-0,05%). 

Dins del col·lectiu d’afiliats per compte propi, només el 0,1% cotitzen en la modalitat del règim especial de treba-
lladors del mar (REM), la resta ho fa pel RETA. Dins del RETA, però, el 3,1% de les persones afiliades es regeixen 
pel sistema especial de treballadors agraris (SETA), que va rellevar a l’antic règim especial agrari (REA) per compte 
propi. L’afiliació al SETA ha estat precisament la que més ha disminuït aquest darrer any (-6,7%). Els afiliats que 
cotitzen pel REM han experimentat una caiguda del 2,7%, un comportament molt similar al dels afiliats al RETA. 

Per províncies, a Tarragona i a Lleida ha estat on el nombre de persones que cotitzen al RETA ha disminuït 
més intensament (vegeu la taula següent). 

TAULA IV- 1. Variació del nombre de persones que cotitzen pel RETA per províncies. Catalunya, 2010
 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Agricultura -3,1 -4,3 -3,1 -4,1 -3,5

Indústria -3,7 0,1 -3,4 -3,4 -3,2

Construcció -8,3 -7,8 -10,0 -11,3 -8,7

Serveis 0,1 -0,1 -1,0 -0,5 -0,1

Total -1,5 -1,9 -3,1 -3,1 -1,9

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

TAULA IV- 2. Distribució sectorial de les persones afiliades al RETA per províncies. Catalunya, 2010
 Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Agricultura 1,6 6,2 25,7 10,7 4,9

Indústria 9,4 9,4 7,0 6,8 9,0

Construcció 13,5 18,5 14,5 16,9 14,5

Serveis 75,4 65,9 52,8 65,6 71,6

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

Sectorialment, la caiguda més intensa té lloc a la construcció, amb una disminució propera al 8,7%. La 
pèrdua d’afiliació de la construcció es registra amb intensitat a totes les províncies: el menor deteriorament 
es produeix a Girona (-7,8%), seguida de prop per Barcelona (-8,3%). A certa distància hi trobem l’agricul-
tura i la Indústria, amb caigudes del nombre d’afiliats del 3,5% i del 3,2%, respectivament. Mentre que a 
les províncies de Barcelona i Lleida la reducció ha estat més intensa al sector industrial. Els registres de 
les províncies de Tarragona i Girona mostren un replegament més intens del sector agrícola, superior al 4% 
en tots dos casos, que xoca sobretot en el cas de Girona amb el millor comportament del sector industrial 
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(augment del 0,1%). El sector serveis cau a totes les províncies, tret de Barcelona. Aquesta disminució del 
nombre d’afiliats del sector serveis és lleugerament més intensa a la província de Tarragona. 

La província de Tarragona registra una caiguda d’intensitat superior a la mitjana en tots quatre grans sectors.

Per comarques (figura IV-1), el pes relatiu del nombre d’afiliats al RETA sobre el total és més alt a les zones 
més rurals i més baix a les comarques amb més concentració urbana, i aquesta distribució persisteix fins i 
tot si es descompten aquelles persones que treballen al sector agrari. Fixem-nos que en el mapa (figura IV-
1) les comarques més urbanitzades tenen els pesos més baixos del nombre d’afiliats al RETA sobre el total.

FIGURA IV-1. Percentatge de cotitzants del RETA distribuïts territorialment per comarques. Catalunya, 2010

Unitats: percentatges.
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.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Observatori del Treball. 

Tot i així, la major presència, en termes relatius, de persones afiliades al RETA en unes comarques que no 
pas en unes altres, no ha estat determinant a l’hora d’explicar la disminució del nombre de persones afili-
ades, atès que, tal com es pot observar al mapa (figura IV-2), no coincideixen aquelles comarques amb un 
major pes dels afiliats al RETA amb aquelles on hi ha una major disminució relativa.

FIGURA IV-2. Variació percentual del nombre de cotitzants del RETA per comarques a Catalunya, 2009-2010

Unitats: taxes de creixement en percentatges.
Dades en data 31 de desembre.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Observatori del Treball. 
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Les comarques on l’evolució del percentatge de persones que cotitzen al RETA ha estat millor que la mitjana 
són el Bages, el Barcelonès, el Berguedà, el Maresme, el Vallès Oriental, el Gironès, el Vallès Occidental, el 
Garraf, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, el Ripollès, Osona, l’Alt Penedès i l’Alta Ribagorça, on 
el nombre de cotitzants no cau. Aquestes comarques es concentren sobretot a les províncies de Barcelona i 
de Girona, que són, tal com havíem vist, les que han mostrat un millor comportament. Les comarques on el 
nombre de cotitzants cau per sobre de la mitjana es concentren, d’altra banda, a les províncies de Tarragona 
i Lleida. Destaquen les fortes caigudes, superiors al 3,5%, del Montsià, el Baix Ebre, el Priorat, l’Alt Urgell 
i la Vall d’Aran. Algunes d’aquestes, com ara la Vall d’Aran i el Priorat, ja havien tingut un comportament 
pitjor que la mitjana l’any passat. 

Al RETA, hi trobem també 40.749 persones estrangeres, de les quals el 56,3% són de nacionalitat extracomu-
nitària. Tal com es pot observar a la taula IV-3, el col·lectiu de persones estrangeres que cotitzen ha augmentat 
el 5,1%. Aquest augment es produeix sobretot per la contribució forta que fan els estrangers de procedència 
extracomunitària, que augmenten el 10,7%, mentre que els de procedència comunitària cauen l’1,4%. 

TAULA IV- 3. Nombre de persones estrangeres afiliades al RETA. Catalunya, 2009 i 2010 
 2009 2010 Variació 2009-2010

Comunitàries 18.050 17.790 -1,4

Extracomunitàries 20.733 22.959 10,7

Total 38.783 40.749 5,1

Unitats: nombre de persones i taxes de creixement en percentatges.
Dades en data 31 de desembre.
Font: Departament de Treball, Observatori del Treball i elaboració pròpia.

La distribució provincial de les persones estrangeres que cotitzen al RETA (taula IV-4) mostra, d’altra ban-
da, que la gran majoria es troba a la província de Barcelona. A les províncies de Lleida i Barcelona és on el 
percentatge d’estrangers que treballen per compte propi és més baix; enguany el percentatge d’autònoms 
extracomunitaris també és més alt i superior al dels comunitaris.  

TAULA IV- 4. Nombre de persones estrangeres afiliades al RETA per províncies i distribució segons la província de 
residència i procedència. Catalunya, 2010

 Persones afiliades Distribució provincial
% sobre els cotitzants 
RETA sobre el total de 

RG i RETA

Procedència

Comunitaris Extracomunitaris

 Barcelona 29.365,0 74 11,8 39,5 60,5

 Girona 5.857,0 15 15,1 59,7 40,3

 Lleida 1.853,0 5 8,3 45,5 54,5

 Tarragona 3.674,0 9 12,2 50,5 49,5

 CATALUNYA 40.749,0 10,3 12,0 43,7 56,3

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

3.1.1 • ANÀLISI DEL COL·LECTIU D’AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS AFILIATS A LA SEGURETAT 
SOCIAL

El nombre d’autònoms pròpiament dits en alta, que és el col·lectiu que analitzem amb més deteniment en 
aquest epígraf, cau en 7.815 persones (-2,4%). Aquesta reducció és lleugerament més intensa que la del 
conjunt total dels afiliats per compte propi (RETA i REM). En data 31 de desembre de 2010 el col·lectiu 
representa el 39,7% del total d’afiliats per compte propi. 

D’altra banda, del total de persones afiliades a la Seguretat Social a Catalunya considerats autònoms pròpi-
ament dits, n’hi trobem enguany 879 que es declaren econòmicament dependents. Tot i que es tracta d’un 
registre encara baix, cal advertir que ha augmentat el 62,5% respecte de l’any passat. Aquestes persones 
representen el 19,9% dels treballadors autònoms econòmicament dependents (TAED) que trobem registrats 
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en el conjunt d’Espanya (4.421). Aquesta proporció és més alta del que li pertocaria.48 A Catalunya, els 
treballadors autònoms dependents es localitzen sobretot a la província de Barcelona, on trobem el 82% dels 
TAED catalans, mentre que a Girona, Lleida i Tarragona n’hi trobem el 8,4%, el 4,4% i el 5,1%, respecti-
vament. No obstant això, aquest registre encara queda lluny de la quantitat de persones que s’estima que 
compleixen els requisits per ser considerades com a autònoms dependents. 

El 74,4% dels treballadors autònoms dependents a Catalunya són homes i el 27,6%, dones. Aquests per-
centatges són força similars als del conjunt d’Espanya (71,7% i 28,3%, respectivament).49 

GRÀFIC IV-17. Proporció de persones afiliades classificades com a autònoms pròpiament dits respecte del total de 
persones afiliades als règims per compte propi. Catalunya, 2010

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

De les 7.815 persones menys que registra el col·lectiu d’autònoms pròpiament dits, el 53,7% s’explicaria 
per la caiguda del nombre d’afiliats al sector de la construcció; el 16,3% per la del sector serveis; el 15,1% 
per la del sector agrari i, finalment, el 14,9% per la de la indústria. Destaca el fet que l’aportació (-16,3%) 
dels que treballen al sector serveis a la reducció del treball autònom pròpiament dit és molt més baixa que 
el seu pes en el conjunt total del col·lectiu d’autònoms pròpiament dits. Això implica que la caiguda dels 
afiliats del sector serveis ha estat molt menor que la mitjana (-2,4%), i per tant menor també que la dels 
treballadors de la resta de sectors, que lògicament han caigut a una intensitat superior a la mitjana.

GRÀFIC IV-18. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit 
d’alta a la Seguretat Social segons els sectors. Catalunya, 2010

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

	 48	•	 La	població	activa	estimada	a	Catalunya	representa	el	16,5%	de	la	del	conjunt	d’Espanya.	Dades	mitjanes	per	al	2010	segons	
l’EPA,	INE.

	 49	•	 Les	dades	de	registre	de	treballadors	autònoms	dependents	han	estat	cedides	pel	Servei	d’Estudis	i	Estadístiques	de	la	Di-
recció	General	de	l’Economia	Social,	del	Treball	Autònom	i	de	la	Responsabilitat	Social	de	les	Empreses.
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Com a resultat d’aquesta evolució, l’any 2010 el percentatge d’autònoms pròpiament dits que treballaven al 
sector serveis era del 73,7%, més alt que un any abans; mentre que el de la construcció, el de l’agricultura 
i el de la indústria han baixat fins al 13,1%, el 6,9% i el 6,2%, respectivament. 

GRÀFIC IV-19. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit 
d’alta a la Seguretat Social segons el sexe. Catalunya, 2010

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

Si analitzem l’evolució del col·lectiu segons el sexe (vegeu el gràfic anterior), enguany, i de manera fins i tot 
més intensa que l’any passat, la contribució dels homes a la reducció del treball autònom pròpiament dit ha 
estat netament superior a la de les dones, així com també força més intensa que la que els correspondria 
en funció del pes que tenen dins del col·lectiu. La dades, doncs, refermen el comportament que ja havien 
mostrat l’any passat. Els homes, que suposen el 89,4% de la disminució del nombre d’autònoms pròpia-
ment dits, són el col·lectiu més perjudicat per la crisi, i la seva caiguda, tot i ser menys important que la 
de l’any anterior en termes absoluts, no es frena tant com la de les dones. Com a conseqüència d’aquest 
comportament, el pes dels homes dins del col·lectiu cau lleugerament fins al 67,4%, mentre que el de les 
dones augmenta fins al 32,6%. 

Aquesta dinàmica del treball autònom, tal com ja s’ha vist, no es reprodueix quan s’analitza el seu compor-
tament segons l’EPA. La divergència més important entre una i altra font, a banda del fet que una sigui el 
resultat d’una estimació i l’altra d’un registre, és que les dades publicades i exposades en aquest epígraf 
fan referència al col·lectiu d’autònoms pròpiament dits. El col·lectiu d’autònoms pròpiament dits inclou 
tots els autònoms que cotitzen per compte propi i que no són membres de cap societat mercantil ni de cap 
cooperativa, que no són ajudants familiars, i que no pertanyen a col·lectius especials d’autònoms.50 Aques-
tes exclusions fan, doncs, que bona part dels autònoms que recull l’EPA no quedi registrat en el col·lectiu 
d’autònoms pròpiament dits.51 Si hom comprova l’evolució del nombre de dones estimades a partir de l’EPA, 
observa que la caiguda que es produeix s’explica només per la categoria d’empresàries amb assalariats i 
d’ajudes familiars, categories que o bé no hi queden recollides (les ajudes) o bé hi queden recollides par-
cialment, en el cas de les empresàries amb assalariats. Aquest fet ens permetria explicar el comportament 
divergent que trobem entre una i altra font. També ens permet intuir el perfil d’una bona part del descens 
de dones autònomes que reflecteixen les dades de l’EPA, atès que es correspondria amb el col·lectiu que 
queda exclòs dels autònoms pròpiament dits. Aquest mateix plantejament ens permet modular també les 
conclusions al voltant de l’aportació que fan les categories d’empresaris amb assalariats i sense assalariats.

Tal com dèiem, si analitzem el col·lectiu en funció de la disponibilitat o no d’assalariats a càrrec (gràfic IV-
20) s’observa, a diferència de l’any passat, que l’aportació negativa d’aquelles persones amb assalariats a 
càrrec ha estat menor (-11,9%). Aquesta contribució, a més, és menys intensa del que hauria pertocat al 
col·lectiu en funció del seu pes estructural. Per tant, la disminució d’autònoms amb assalariats s’ha frenat 
de manera més intensa que no pas la disminució dels autònoms sense assalariats. Com a conseqüència 
d’aquest comportament, torna a pujar la proporció d’autònoms amb assalariats en detriment dels que no 
en tenen. No obstant això, aquesta dinàmica contrasta amb la que queda recollida a partir de l’anàlisi de 
l’EPA. L’explicació d’aquesta divergència caldria tornar-la a cercar, com s’ha fet en el cas del comportament 

	 50	•	 Ministeri	de	Treball	i	Immigració.
	 51	•	 Es	tracta	de	tots	els	cooperativistes,	les	ajudes	familiars	i	una	part,	que	pot	ser	important,	dels	empresaris	amb	assalariats.	

Així,	el	perfil	dels	autònoms	pròpiament	dits	quedaria	recollit	en	part	dins	de	la	categoria	d’empresaris	sense	assalariats,	i	en	
part	dins	de	la	d’empresaris	amb	assalariats,	quan	es	tracti	d’empresaris	individuals	no	societaris.
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per sexes, en la diferent composició dels col·lectius que s’analitzen en un i altre epígraf.52 En aquest cas, 
s’entén que una bona part dels autònoms amb assalariats que es recullen en la mostra de l’EPA no aparei-
xen en el treball autònom pròpiament dit registrat a la Seguretat Social, atès que el col·lectiu d’autònoms 
pròpiament dits no inclou aquelles persones que formen part d’alguna societat, una bona part de les quals 
són presumiblement empresaris amb assalariats. 

GRÀFIC IV-20. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit 
d’alta a la Seguretat Social segons si tenen assalariats o no. Catalunya, 2010

 

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

GRÀFIC IV-21. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit 
d’alta a la Seguretat Social segons si tenen pluriactivitat o no. Catalunya, 2010

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

D’altra banda, el gràfic IV-21 analitza la distribució de les persones registrades segons si desenvolupen ac-
tivitats complementàriament o no. El concepte de pluriactivitat permet separar aquelles persones afiliades 
com a treballadors per compte propi que treballen en una segona ocupació per compte d’altri. Aquest darrer 
grup de persones representen el 4,9% dels d’autònoms i han contribuït en una proporció lleugerament su-
perior a la caiguda del conjunt del col·lectiu (-5,6%).

Per edats, el patró que mostra la variació de l’afiliació aquest darrer any és similar al que mostrava l’any pas-
sat, atès que la contribució a la caiguda que fan els dos grups més joves (el conjunt de treballadors menors 
de 40 anys) és clarament més alta que el pes que mantenen dins del col·lectiu. L’any 2009, amb un pes del 
30,3%, el grup de persones menors de 40 anys havia explicat més de la meitat de la caiguda respecte de 
l’any anterior. El 2010, l’aportació d’aquest col·lectiu ha estat també molt significativa, del -49,4%, molt 
per sobre del pes que tenen al conjunt del col·lectiu. La conseqüència lògica d’aquesta pauta de compor-
tament és la pèrdua de pes estructural dels més joves dins del treball autònom pròpiament dit, que tendeix 
d’aquesta manera a un envelliment de les persones que l’integren.

No obstant això, cal tenir en compte que, pel que fa a les categories de més edat i tot i el relatiu millor 
comportament que han mantingut, els grups d’edat de més de 40 anys expliquen més de la meitat de la 
caiguda del darrer any (el 50,6%). 

	 52	•	 Tal	com	dèiem,	el	treball	autònom	pròpiament	dit	inclou	tots	els	autònoms	que	cotitzen	per	compte	propi	i	que	no	són	mem-
bres	de	cap	societat	mercantil	ni	de	cap	cooperativa,	que	no	són	ajudants	familiars	i	que	no	pertanyen	a	col·lectius	especials	
d’autònoms.	Ministeri	de	Treball	i	Immigració.	Secretaria	General	d’Ocupació.

-11,9
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GRÀFIC IV-22. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit 
d’alta a la Seguretat Social segons l’edat. Catalunya, 2010

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

D’altra banda, si prenem com a variable la nacionalitat de les persones del col·lectiu d’autònoms pròpia-
ment dits (gràfic següent), veurem que el nombre de persones estrangeres representa el 7,7% del total. 
Aquest percentatge ha augmentat l’any 2010 pel fet que els autònoms estrangers s’han incrementat, 
mentre que el descens general del conjunt d’autònoms pròpiament dits només s’explica per la caiguda dels 
afiliats espanyols. 

Aquest comportament difereix absolutament del que va tenir lloc l’any 2009, en què l’aportació a la caiguda 
que van fer les persones estrangeres va ser molt més alta que el pes del conjunt del col·lectiu. No obstant 
això, enguany, lluny de caure de manera més intensa que els espanyols, han experimentat un increment, fet 
que s’ha traduït en un augment del seu pes estructural. 

GRÀFIC IV-23. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit 
d’alta a la Seguretat Social segons la nacionalitat. Catalunya, 2010

 

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

El gràfic següent exposa la distribució dels autònoms afiliats segons l’antiguitat del seu negoci i l’aportació 
a la reducció del treball autònom pròpiament dit categoritzada segons el mateix criteri. A diferència de l’any 
anterior, el 2010 l’aportació dels afiliats amb menys d’un any d’antiguitat és baixa però positiva. Aquest fet 
sembla refermar un cert canvi en la tendència que també s’intuïa l’any passat, tot i que de forma no tan 
clara. Això succeeix pel fet que el 2010, a més del grup d’afiliats amb negocis d’antiguitat de menys de sis 
mesos, també augmenta el grup entre sis mesos i l’any, a diferència de l’any 2009 en què aquest col·lectiu 
havia disminuït.53

	 53	•	 Vegeu	la	MSEL	(2009),	p.	507.	L’únic	col·lectiu	que	havia	augmentat	era	el	dels	autònoms	amb	negocis	de	menys	de	sis	me-
sos	d’antiguitat,	que	havia	fet	una	aportació	discreta	en	relació	amb	els	descensos	que	havien	mostrat	la	resta	de	categories.



348

MEMÒRIA	
SOCIOECONÒMICA	

I	LABORAL	DE	
CATALUNYA	2010

GRÀFIC IV-24. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit 
d’alta a la Seguretat Social segons l’antiguitat en el negoci. Catalunya, 2010

 

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

No obstant això, cal tenir present que l’augment dels autònoms amb antiguitat de menys d’un any, i dels que 
en tenen entre 3 i 5 anys, no compensen la forta caiguda dels autònoms recollits en les categories entre 1 
i 3 anys i dels de més de 5 anys. Aquest comportament, tanmateix, sí que perfila un escenari de renovació 
més intensa dins del col·lectiu que caldrà resseguir els propers anys a partir de l’evolució del conjunt de 
variables que analitzem. 

Finalment, el darrer gràfic ens mostra l’evolució del nombre d’autònoms pròpiament dits afiliats entre finals 
del 2009 i finals del 2010, segons la base de cotització. Fixem-nos que, tot i que la major part dels autò-
noms cotitzen per la contribució mínima, les úniques categories que augmenten són aquelles que recullen 
els afiliats que cotitzen pel doble o més de la base mínima. Aquest comportament ens hauria d’alertar del 
fet que aquesta evolució pugui representar, no obstant això, una estratègia individual dels nous cotitzants 
per tal de mantenir la cotització.

GRÀFIC IV-25. Distribució del treball autònom pròpiament dit d’alta a la Seguretat Social l’any 2010 segons la base 
de cotització a Catalunya, i aportació a la variació entre 2009 i 2010

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

Recapitulant, podem concloure que el col·lectiu de persones afiliades considerades autònoms pròpiament 
dits ha caigut enguany sobretot per la forta disminució dels afiliats del sector de la construcció, tot i que 
també s’han reduït més intensament que la mitjana els de l’agricultura i la indústria; aquesta disminució ha 
estat protagonitzada sobretot per homes, per autònoms sense assalariats i per autònoms de mitjana edat, tot 
i que els grups més joves de 40 anys disminueixen amb més intensitat. Finalment, cal assenyalar que dins 
del col·lectiu només ha caigut el nombre d’autònoms de nacionalitat espanyola, ja que els de nacionalitat 
estrangera han augmentat lleugerament. 
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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 SE-
GURETAT SOCIAL

En aquest apartat s’analitzen les dades corresponents a l’any 2010 sobre 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. 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 ha estat l’evolució de les persones afiliades al règim especial del treball 
autònom (RETA), al règim especial de treballadors i treballadores del mar (REM) per compte propi i al règim 
especial agrari (REA) per compte propi54 durant el període 2005-2010 a Catalunya. El nombre de persones 
afiliades al RETA ha crescut des de l’inici del període esmentat i fins a l’any 2008, a partir del qual s’observa 
una davallada important de l’afiliació en aquest règim. L’any 2010 la mitjana de persones afiliades al RETA 
és de 542.197, el 3,1% menys que l’any 2009: es desaccelera la caiguda de l’afiliació en aquest règim, 
atès que la disminució interanual registrada l’any 2009 va ser del 5,3%. 

Quant al REM per compte propi, s’observa una caiguda de l’afiliació durant tot el període. L’any 2010 la 
mitjana de persones afiliades és de 548, el 3,5% menys que l’any anterior. L’afiliació en el REA per compte 
propi registra una caiguda fins a la seva integració en el RETA l’1 de gener de 2008. 

GRÀFIC IV-26. Evolució de les persones afiliades al RETA, al REA per compte propi i al REM per compte propi. 
Catalunya, 2005-2010

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 sistema de la Seguretat 
Social a Catalunya l’any 2010, així com la seva evolució respecte de l’any 2009. Així mateix, s’aprecia 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 del total estatal segons el règim. 

La mitjana de les persones afiliades en alta a Catalunya l’any 2010 és 3.117.428, el 2% menys que l’any 
anterior, una disminució inferior a la registrada l’any 2009, que va ser del 6,4%. L’afiliació ha disminuït al 
règim general, al RETA i al REM, i ha augmentat al REA, al règim especial de la mineria del carbó i al règim 
especial dels empleats i empleades de la llar.

El 79,8% de les persones afiliades en alta a Catalunya l’any 2010 pertanyen al règim general. Pel que fa 
als règims que incorporen persones treballadores per compte propi, l’afiliació al RETA i al REM per compte 
propi representa, respectivament, el 17,4% i el 0,02% del total de l’afiliació a Catalunya.

El pes de les persones afiliades en alta a Catalunya respecte del total estatal l’any 2010 és del 17,6%. Pel 
que fa als règims que incorporen persones treballadores per compte propi, l’afiliació al RETA a Catalunya 

	 54	•	 Des	de	l’1	de	gener	de	2008	el	règim	especial	agrari	(REA)	per	compte	propi	s’ha	integrat	en	el	règim	especial	del	treball	
autònom	(RETA).	
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suposa el 17,3% de l’afiliació a escala estatal en aquest règim, i l’afiliació al REM per compte propi a Cata-
lunya suposa el 3,9% de l’afiliació a escala estatal en aquest règim. 

TAULA IV- 5. Distribució per règims de les persones afiliades en alta. Catalunya, 2009-2010
 2010 Var. 2009-2010 % sobre el total % sobre l’Estat

Règim general 2.486.757 -1,9 79,8 18,6

RETA 542.197 -3,1 17,4 17,3

RE agrari1 24.787 2,7 0,8 3,0

RE mar
C. d’altri 5.995 -1,5 0,2 11,7

C. propi 548 -3,5 0,02 3,9

RE mineria del carbó 26 18,2 0,0 0,4

RE empleats/ades llar
Continus 34.614 1,6 1,1 17,1

Discontinus 22.504 1,7 0,7 24,8

Total 3.117.428 -2,0 100,0 17,6

Unitats: nombres absoluts i percentatges.
1 Des de l’1 de gener de 2008 els treballadors afiliats al règim especial agrari per compte propi s’han integrat en el règim especial del 
treball autònom (RETA).
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

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 contributives que es perceben en el marc 
del REM per compte propi no són objecte d’anàlisi, atès que la informació relativa a aquestes pensions no 
es troba desagregada entre REM per compte propi i per compte d’altri. 

En data 31 de desembre de 2010 es comptabilitzen 284.562 pensions contributives en el marc del RETA, 
l’1,7% més que l’any anterior. Les pensions del RETA suposen el 18,2% del total de pensions contributives 
a Catalunya i el 15,3% de les pensions percebudes en el marc del RETA en l’àmbit de l’Estat.

La majoria de les pensions són de jubilació (el 65%), seguides de les pensions de viduïtat, que suposen el 
26,2%, i de les pensions d’incapacitat permanent (el 6,5%). Els percentatges són més baixos en el cas de 
les pensions d’orfenesa (el 2,2%) i en favor de familiars (el 0,1%). 

Les pensions que més creixen en termes relatius respecte de l’any 2009 són les de jubilació, amb un incre-
ment del 2,2%, seguides de les d’orfenesa, que creixen el 2%. Les pensions en favor de familiars són les 
úniques que disminueixen en termes interanuals. 

TAULA IV- 6. Evolució de les pensions contributives del RETA per classe de pensió. Catalunya, 2009-2010
 2010 Pes % Var. abs. 2009-2010 Var. rel. 2009-2010
Incapacitat permanent 18.583 6,5 228 1,2

Jubilació 184.844 65,0 4.064 2,2

Viduïtat 74.595 26,2 253 0,3

Orfenesa 6.369 2,2 123 2,0

En favor de familiars 171 0,1 -2 -1,2

Total 284.562 100,0 4.666 1,7

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

El 57,6% de les persones beneficiàries de pensions del RETA són dones. Segons la classe de pensió, les 
dones continuen sent la majoria de persones beneficiàries de les pensions de viduïtat (el 88,9%) i en favor 
de familiars (el 83%), mentre que els homes continuen sent majoria en el cas de les pensions d’incapacitat 
permanent (el 63,7%) i de jubilació (el 52,5%). Aquesta situació és fruit de la incorporació tardana de les 
dones al mercat de treball, així com d’una trajectòria laboral més irregular.
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GRÀFIC IV-27. Pensions contributives del RETA per sexe i classe de pensió. Catalunya, 2010

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

L’import mitjà de les pensions percebudes en el marc del RETA l’any 2010 a Catalunya és de 558, 9 euros 
mensuals, que suposa un increment del 3,8% respecte de la quantia mitjana corresponent a l’any 2009. 
Aquesta quantia és inferior a l’import de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, que, per a l’any 
2010, es fixa en els 569,12 euros mensuals.55 D’altra banda, la quantia mitjana de les pensions del RETA 
és inferior si la persona perceptora és una dona: 475,17 euros mensuals enfront dels 672,84 euros que 
cobren els homes de mitjana.

Així mateix, la quantia mitjana de les pensions del RETA és inferior a l’import mitjà de les pensions percebu-
des en el conjunt del sistema a Catalunya, que és de 811,8 euros mensuals. Al gràfic següent s’aprecia que 
l’import mitjà de les pensions augmenta progressivament tant en el RETA com en el marc del total del sis-
tema durant el període 2005-2010; no obstant això, la quantia mitjana del total del sistema ha augmentat 
més al llarg del període considerat (el 28,7%) que la quantia mitjana del RETA (el 25%), fet que incrementa 
la distància entre ambdues quanties, atès que l’any 2005 la pensió mitjana del RETA suposava el 70,8% 
de la mitjana del sistema i l’any 2010 en representa el 68,8%. Tanmateix, respecte de l’any 2009, aquesta 
distància ha disminuït lleugerament, atès que l’any 2009 la quantia mitjana del RETA suposava el 68,6% 
de la quantia mitjana del total del sistema.

GRÀFIC IV-28. Evolució de la quantia mitjana de les pensions del RETA i del total del sistema. Catalunya, 2005-
2010

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

Tal com es mostra en el gràfic següent, s’aprecien diferències importants entre la distribució de les pensions 
per trams de quantia en el RETA i en el conjunt del sistema l’any 2010. Així, el nombre de pensions per sota 
dels 500 euros és superior en el cas del RETA que per al total del sistema (el 35,8% enfront del 27,1%). 
Però la diferència més significativa es troba en el tram de pensions que són superiors als 1.000 euros, atès 
que el 26,5% de les pensions del sistema es troben en aquest tram de quantia, mentre que només el 5,8% 
de les pensions del RETA són superiors als 1.000 euros.

No obstant això, les pensions del RETA segueixen la mateixa tendència que s’observa per al total del sis-
tema: el nombre de pensions de quantia inferior als 500 euros mensuals tendeix a disminuir, mentre que 
augmenta progressivament el nombre de pensions superiors als 1.000 euros mensuals. 

	 55	•	 Disposició	addicional	vuitena	de	la	Llei	25/2009,	de	23	de	desembre,	de	pressupostos	de	la	Generalitat	de	Catalunya	per	al	
2010	(DOGC	núm.	5537,	de	31.12.2009).	
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GRÀFIC IV-29. Pensions per trams de quantia en el RETA i en el total del sistema. Catalunya, 2010

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

5 • FOMENT DE L’EMPRENEDORIA

L’Observatori del Treball del Departament d’Empresa i Ocupació, per tal de cobrir un buit en la publicació 
de dades trimestrals sobre demografia empresarial a Catalunya, ha elaborat un butlletí en què publica dades 
sobre la creació i la dissolució d’empreses, que els gràfics següents resumeixen. 

A finals de l’any 2010 s’observa un repunt de la taxa de rotació empresarial, fruit de l’augment de les altes 
i l’estabilització de les baixes. El butlletí apunta com a explicació d’aquest increment el major dinamisme 
en la creació d’empreses que generalment hi ha el quart trimestre de l’any.

GRÀFIC IV-30. Indicadors de demografia empresarial. Catalunya, 2010

En aquest context, en què és més elevat el nombre d’empreses que es donen de baixa que el de les que es cre-
en, les mesures de foment de l’emprenedoria esdevenen fonamentals per contribuir a la reactivació econòmica. 

Els darrers anys, les diferents institucions públiques, esperonades sobretot per les europees en el marc de 
l’Estratègia de Lisboa (2010) i ara l’Estratègia Europa 2020, han endegat diferents mesures per fomentar 
les iniciatives personals a l’hora de crear una empresa i, en conseqüència, contribuir al creixement econòmic 
i de l’ocupació. Si bé tant a Catalunya com a la resta de l’Estat les mesures de foment de l’emprenedoria 
tenen ja uns anys d’antiguitat,56 no és fins a l’aprovació de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del 

	 56	•	 El	programa	de	foment	per	a	l’ocupació	autònoma	es	va	regular	en	l’àmbit	estatal	per	primera	vegada	l’any	1986.

Nota: definicions emprades en aquests gràfics (a partir del Butlletí de demografia empresarial elaborat per l’Observatori del Treball):
- Altes pures del trimestre t: empreses que no estaven actives en el trimestre (t-1) (però que sí que apareixen com a actives en el trimestre t i que, a més, no estaven actives 

en cap dels vuit trimestres anteriors.
- Altes per reactivació del trimestre t: empreses que no estaven actives en el trimestre (t-1) però que sí que apareixen com a actives en el trimestre t i que, a més, han estat 

actives en algun dels vuit trimestres anteriors.
- Baixes del trimestre t: empreses que no estaven actives en el trimestre t però que sí que apareixien com a actives en el trimestre (t-1).
- Taxa bruta d’entrada del trimestre t: nombre d’altes d’empreses en el trimestre t, respecte del total d’empreses existents el trimestre anterior.
- Taxa bruta de sortida del trimestre t: nombre de baixes d’empreses d’aquell trimestre respecte del total d’empreses existents el trimestre anterior.
- Taxa neta d’entrada: diferència entre la taxa bruta d’entrada i la taxa bruta de sortida.
- Rotació empresarial: altes més baixes d’empreses en un trimestre en relació amb el total d’empreses existents en el trimestre.

Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació.

1. Noves empreses d’alta i de baixa 2. Indicadors de demografia empresarial

Unitats: nombre d’empreses. Unitats: percentatges.
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treball autònom (LETA) que s’estableix la base legal de la política de foment i promoció del treball autònom 
a Espanya. Així, a partir del títol V (articles 27, 28 i 29) d’aquesta Llei es poden establir quatre categori-
es de mesures de foment de l’emprenedoria segons la seva finalitat: promoció de la cultura emprenedora, 
disminució de costos a l’inici de l’activitat, formació professional i suport econòmic a les noves iniciatives. 

En aquest apartat s’analitzaran, sense ànim d’exhaustivitat, les principals mesures de foment de l’emprene-
doria seguint aquesta classificació i fent especial esment a les dutes a terme per les institucions públiques, 
atesa la tasca d’assessorament al Govern que té encomanada el CTESC.

5.1 • PROMOCIÓ DE LA CULTURA EMPRENEDORA

Sota aquesta categoria es poden incloure aquelles mesures per fomentar la iniciativa privada en la creació 
de noves empreses, així com per millorar el seu reconeixement i suport social.

Per tal d’afavorir la creació d’empreses, les actuacions poden incidir, d’una banda, en la decisió d’empren-
dre mitjançant jornades de sensibilització (com la Setmana Mundial de l’Emprenedoria i la Innovació – BIZ 
BCN, duta a terme per primer cop l’any 2010), borses d’idees, tallers de creativitat i de generació d’idees; i, 
de l’altra, en la gestació de la idea, que comporta l’anàlisi de la viabilitat del projecte, la realització d’estudis 
de mercat, l’organització de jornades sectorials, etc.

A tall d’exemple, es pot esmentar el CD De la idea a l’empresa, editat per l’Ajuntament de Viladecans; la 
Guia de la dona emprenedora, editada pel Consorci de Promoció Econòmica de Lleida;57 així com les accions 
de sensibilització (tant en línia58 com presencials), d’informació i orientació que presten les entitats adheri-
des a la Xarxa Inicia. La taula següent conté les dades relatives a aquestes accions, que s’han incrementat 
respecte del 2009, si bé ha davallat el nombre de persones beneficiàries.

TAULA IV- 7. Accions realitzades en el marc del Pla Inicia: per a la creació d’empreses (I). Catalunya, 2009-2010
 2009 2010 Variació 2009-2010
Accions de sensibilització 2.791 4.251 52,3

Persones beneficiàries 299.425 73.807 -75,4

Accions d’informació i orientació 13.968 20.790 48,8

Persones beneficiàries 108.376 39.343 -63,7

Unitats: nombres absoluts i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació.

En el marc de la convocatòria del Tram Local de l’Eix 1 del Feder 2007-2013, a la demarcació de Barcelona 
s’han finançat 22 projectes municipals que disposen de vivers d’empresa, centres i hotels d’empresa, i clubs 
de persones emprenedores.59

En aquesta categoria es poden incloure també tots aquells premis o concursos que s’organitzen per reconèixer 
públicament i així donar visibilitat a les noves idees i empreses creades. Un exemple, n’és el premi “Com-
petició de Plans d’Empresa”, organitzat per Barcelona Activa i destinat a aquelles persones emprenedores 
que tinguin una idea de negoci per desenvolupar una activitat innovadora a la ciutat de Barcelona i no hagin 

	 57	•	 Font:	«Recursos	per	a	dones	emprenedores».	Programa	de	suport	a	les	dones	emprenedores	2010.	Inicia:	per	a	la	creació	
d’empreses.	Departament	de	Treball.	Generalitat	de	Catalunya.	[En	línia].	[Consulta:	08.02.2011].

	 58	•	 El	portal	Inicia,	en	l’apartat	titulat	«Motivació»	(http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/motivacio.do),	disposa	de	diferents	recursos:	
un	recull	d’experiències	innovadores,	l’avaluació	inicial	de	la	idea	de	negoci,	informació	sobre	el	perfil	dels	emprenedors,	ori-
entació	per	trobar	assessorament,	etc.	D’altra	banda,	el	mateix	portal,	però	en	l’apartat	titulat	«Creació»	(http://inicia.gencat.
cat/inicia/cat/creacio.do),	proporciona	informació	sobre	els	tràmits	i	passos	a	seguir	per	crear	una	empresa,	informació	per	
analitzar	la	viabilitat	del	projecte,	orientació	sobre	el	tipus	de	finançament	i	ajuts	als	quals	es	pot	optar,	eines	per	elaborar	un	
pla	d’empresa	en	línia,	etc.

	 59	•	 Entre	aquests	projectes	es	pot	esmentar	l’Espai	de	suport	a	la	creació	i	consolidació	d’empreses,	el	Club	de	l’Emprenedor	La	
Piqueta	(Ajuntament	de	Caldes	de	Montbui),	el	viver	d’empreses	tecnològiques	d’Igualada	IGNOVA	Tecnoespai	(Ajuntament	
d’Igualada),	el	Centre	d’Empreses	Creatives	(Ajuntament	de	Sitges),	el	Vapor	Grau	“La	fàbrica	d’idees”	(Ajuntament	de	Ter-
rassa),	entre	d’altres.	Font:	Persones Emprenedores.	Butlletí	d’INICIA:	per	la	creació	d’empreses,	núm.	91	(2010).
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iniciat l’activitat empresarial.60 Un altre exemple és l’European Enterpreneurship Video Awards, un premi con-
vocat per la Comissió Europea, en el marc de la Setmana Europea de la Pime, per estimular la creativitat i les 
habilitats personals a través de la creació d’un vídeo innovador que fomenti actituds emprenedores.

Cal tenir en compte que algunes d’aquestes iniciatives es difonen no només entre el seu col·lectiu destina-
tari sinó que tenen un ressò més ampli, fet que contribueix a ampliar el seu reconeixement social.

5.2 • DISMINUCIÓ DE COSTOS A L’INICI DE L’ACTIVITAT

Endegar un projecte comporta una sèrie de costos inicials, la majoria dels quals són econòmics, però també 
altres costos de gestió i administratius. Els últims anys les institucions, novament per influència de les di-
rectrius europees,61 han incidit en aquests darrers costos adoptant mesures destinades tant a eliminar traves 
per la constitució de noves empreses, com a simplificar els procediments, fomentant la finestreta única i 
reduint els requisits exigibles. En aquesta línia se situa el Pla per reduir càrregues administratives a pimes, 
autònoms i ciutadans afectats per la crisi, aprovat pel Govern de la Generalitat el 27 de juliol de 2010. 

Un moment destacat en aquest procés va ser l’aprovació de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Euro-
peu i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior, que ha suposat la modificació 
de la normativa interna dels estats membres per tal de garantir la lliure prestació de serveis en l’àmbit de 
la Unió. A l’Estat espanyol,62 ha implicat passar d’un sistema basat en un control previ i l’exigència d’un 
ampli conjunt de requisits, a un sistema caracteritzat per una menor participació del poder públic i amb 
posterioritat a l’inici de l’activitat, on les declaracions responsables i les comunicacions són preferents a les 
autoritzacions (reservades per als supòsits justificats per una raó imperiosa d’interès general).63 En l’àmbit 
català, s’ha aprovat el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de 
llei a la Directiva 2006/123/CE,64 que afecta una pluralitat de sectors econòmics, com ara el turístic.

Aquestes actuacions estan relacionades amb el desplegament de l’administració electrònica i el replantejament 
dels procediments administratius, destinats a millorar la competitivitat del sector públic. En aquest sentit, des-
taca l’aprovació de la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.65

D’altra banda, també cal tenir en compte els costos econòmics inherents a l’inici d’una activitat. Dues me-
sures tradicionalment analitzades en aquesta Memòria que contribueixen a reduir-los són la capitalització 
de la prestació d’atur contributiva, atès que permet destinar-la a la inversió inicial necessària i/o a finançar 
les cotitzacions a la Seguretat Social de la persona emprenedora, i dues formes societàries específicament 
dissenyades per a empreses de recent creació, la societat limitada nova empresa i la societat de responsa-
bilitat limitada, caracteritzades per tenir un nombre reduït de socis i uns costos de constitució menors que 
altres formes jurídiques.

Capitalització de la prestació d’atur

Tal com s’observa en el primer dels gràfics següents, l’any 2010 davalla a Catalunya el nombre de persones 
beneficiàries de la prestació d’atur contributiva que opten per capitalitzar-la (l’1,1%), si bé aquesta davalla-
da és una mica menys intensa que la de l’any anterior (-3,4%).

	 60	• http://www.barcelonanetactiva.com/barcelonanetactiva/cat/premisdiae/Premis_competicio.jsp 
	 61	•	 La	Directriu	6	fa	referència	a	la	necessitat	que	els	estats	membres	garanteixin	que	la	legislació	sigui	ben	dissenyada,	pro-

porcionada,	avaluada	periòdicament	i	no	imposi	càrregues	innecessàries.	Recomanació	del	Consell	de	13	de	juliol	de	2010,	
sobre	directrius	generals	per	a	les	polítiques	econòmiques	dels	estats	membres	i	de	la	Unió	(2010/410/UE)	–	(DOUE	L	191,	
de	23.07.2010).

	 62	•	 La	transposició	de	la	Directiva	s’ha	fet	principalment	mitjançant	dues	lleis:	la	Llei	17/2009,	de	23	de	novembre,	sobre	lliure	
accés	a	les	activitats	de	serveis	i	al	seu	exercici,	i	la	Llei	25/2009,	de	22	de	desembre,	de	modificació	de	diverses	lleis	per	la	
seva	adaptació	a	la	Llei	sobre	el	lliure	accés	a	les	activitats	de	serveis	i	al	seu	exercici.

	 63	•	 González	Garcia,	J.	«Autorizaciones,	comunicaciones	previas	y	declaraciones	responsables	en	la	transposición	de	la	Directiva	
de	servicios».	Revista d’Estudis Autonòmics i Federals,	núm.	11.	Institut	d’Estudis	Autonòmics.	

	 64	•	 DOGC	núm.	5729,	de	06.10.2010.
	 65	•	 DOGC	núm.	5687,	de	06.08.2010.
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El nombre de persones beneficiàries de la prestació d’atur contributiva que opten per capitalitzar-la ha pas-
sat de créixer fins l’any 2008 a davallar lleugerament el 2009 i el 2010.66 

D’altra banda, el segon gràfic constata com la gran majoria de persones que capitalitzen es constitueixen 
com a autònomes (el 96,7%), mentre que la resta ho fa per integrar-se en una cooperativa (1,8%) o en una 
societat laboral (1,5%). 

GRÀFIC IV-31. Capitalització de la prestació d’atur contributiva a Catalunya, 2009-2010

D’altra banda, el 79,6% de les persones que es constitueixen en treballadores autònomes, un cop han des-
tinat una part de la prestació capitalitzada a la inversió inicial, opten per aplicar la resta de la prestació a 
finançar les seves cotitzacions a la SS. En canvi, només el 25% de les persones que passen a formar part 
d’una cooperativa i el 46,1% de les que s’integren en una societat laboral destinen la resta de la prestació 
a les cotitzacions a la SS. Cal tenir en compte, però, que per aquests dos darrers col·lectius, no hi ha límits 
quantitatius per destinar la prestació capitalitzada a la inversió inicial per constituir la cooperativa o societat 
laboral.

Formes societàries per a emprenedors

La societat limitada nova empresa (SLNE) i la societat de responsabilitat limitada (SRL) són dues modalitats 
societàries que tenen un cost de constitució més petit i un funcionament més simple.67 

Tal com s’observa en el gràfic següent, el nombre d’SLNE unipersonals constituïdes a escala estatal evolu-
ciona de manera paral·lela al cicle econòmic: el ritme de constitució creix fins al 2006 i després es desac-
celera. La situació a Catalunya és similar: creix fins al 2007 i després es desaccelera. Pel que fa a les SRL 
unipersonals, a escala estatal presenten una evolució creixent des del 2007. No és possible constatar una 
evolució a Catalunya, atès que només es disposa de dades relatives als anys 2009 i 2010.

	 66	•	 En	el	gràfic	també	s’observa	com	el	nombre	de	persones	beneficiàries	de	la	prestació	d’atur	contributiva	davalla,	fet	que	pot	
semblar	contradictori	amb	l’increment	de	la	taxa	d’atur	que	té	lloc	el	2010.	El	motiu	de	la	davallada	que	reflecteix	el	gràfic	és	
que	moltes	de	les	persones	en	situació	d’atur	han	passat	a	percebre	prestacions	assistencials	(un	cop	esgotades	les	contri-
butives).

	 67	•	 L’SLNE	pot	tenir	com	a	màxim	cinc	socis,	necessita	un	capital	mínim	de	3.000	a	120.202	euros	per	ser	constituïda	i	exigeix	
als	socis	responsabilitat	limitada	al	capital	aportat.	Altres	avantatges	estan	lligats	al	procediment	de	constitució	(telemàtica	
o	presencial,	amb	una	durada	inferior	a	la	mitjana)	i	també	fiscals	(ajornament	de	l’impost	de	transmissions	patrimonials	i	
actes	jurídics	documentats,	tractament	específic	en	l’impost	de	societats	i	deduccions	en	l’IRPF	relacionades	amb	un	compte	
estalvi-empresa,	entre	d’altres).	D’altra	banda,	per	constituir	una	SRL	és	necessari	com	a	mínim	un	soci	i	un	capital	mínim	
de	3.000	euros.	La	responsabilitat	dels	socis	és	limitada	al	capital	aportat.

Unitats: nombre de persones.
Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d’Ocupació estatal.

1. Persones que capitalitzen 2. Tipus d’activitat per la qual es capitalitza
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GRÀFIC IV-32. SLNE i SRL unipersonals per any de constitució. Espanya i Catalunya, 2003-2010

Unitats: nombre de societats.
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.

5.3 • FORMACIÓ PROFESSIONAL

La formació de les persones és clau perquè aquestes puguin afrontar amb garanties d’èxit els reptes a què 
han de fer front al llarg de la seva vida, no només en l’àmbit laboral, sinó també personal. Tal com es co-
menta en l’apartat d’educació del capítol V d’aquesta Memòria, els darrers anys les institucions han centrat 
els seus esforços a promoure el valor de l’educació i a ampliar les vies d’accés als diferents ensenyaments. 

En aquest context, la formació professional, incloent-hi tant la reglada com la relacionada amb l’ocupació, 
esdevé central. També la LETA (article 28) dedica una atenció especial a la importància d’una bona capaci-
tació professional de les persones treballadores autònomes, en enunciar tres tipus d’actuacions públiques en 
aquest àmbit: en primer lloc, les que tenen per objectiu integrar dins el sistema educatiu i d’FP la promoció 
del treball autònom; en segon lloc, les encaminades a fomentar la formació i la readaptació professional 
dels treballadors autònoms; i en tercer i darrer lloc, la informació i l’assessorament tècnic per a la creació, 
consolidació i renovació de les iniciatives.

Mesures per integrar dins el sistema educatiu la promoció del treball autònom

En aquesta categoria es poden incloure diferents actuacions previstes en el II Pla general de la formació 
professional de Catalunya, atès que dedica un objectiu específic al foment de la iniciativa emprenedora. Al 
llarg de la vigència del Pla (2007-2010) s’han incorporat continguts de foment de la iniciativa emprenedora 
en pràcticament el 100% dels cursos de formació ocupacional i en tots els cicles formatius LOE de l’FP ini-
cial.68 D’altra banda, l’Acord estratègic també preveu, en la mesura 64 (sota l’objectiu genèric de fomentar 
l’emprenedoria entre la societat catalana), la promoció de la formació sobre la figura de l’empresa, la cultura 
emprenedora i el foment de l’emprenedoria a l’ESO, l’FP i l’ensenyament superior. 

Pel que fa a l’ensenyament universitari, cal esmentar iniciatives com ara el programa “Crea! Empresa 2010”, 
de la Fundació Bosch i Gimpera i la Universitat de Barcelona, que forma grups de recerca en la creació d’em-
preses (centrats en la investigació, la realització d’estudis i cursos en aquest àmbit); el Fòrum d’Emprenedors i 
Inversors a ESADE; i el projecte IDEA-CREA, del grup de recerca Emprèn, de la Universitat de Vic, entre d’altres.

Forment de la formació i la readaptació professional dels treballadors autònoms

La Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa de promoció de l’ocupació autònoma, regulat en l’Or-
dre TAS/1622/2007, de 5 de juny, del Ministeri de Treball, convoca anualment les subvencions per a la pro-

	 68	•	 Informe	final.	Seguiment	del	II	Pla	general	de	formació	professional	a	Catalunya	2007-2010.	En	concret,	durant	el	2010	s’ha	
incorporat	el	mòdul	professional	“Empresa	i	iniciativa	emprenedora”	a	deu	títols	nous,	s’han	format	1.325	alumnes	de	cur-
sos	a	distància	en	continguts	de	foment	de	l’emprenedoria	i	s’ha	impartit	un	mòdul	d’autoocupació	als	centres	d’innovació	i	
formació	ocupacional	(CIFO).
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moció autònoma,69 entre les quals s’inclou una subvenció per a formació, destinada a finançar parcialment 
els cursos relacionats amb la direcció i gestió empresarial i amb les noves tecnologies de la informació i la 
comunicació que hagin fet les persones treballadores autònomes. Segons les dades facilitades pel Departa-
ment d’Empresa i Ocupació, al llarg de l’any 2010 no s’ha atorgat cap ajuda d’aquesta modalitat, mentre 
que l’any 2009 se’n van atorgar cinc, que van ser de 3.733,5 euros.

D’altra banda, i amb la doble finalitat de reforçar la protecció a les persones treballadores autònomes que 
hagin cessat en la seva activitat empresarial i no rebin cap prestació o subsidi d’atur, i alhora afavorir la 
seva integració professional, s’ha aprovat l’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.70 La 
quantia màxima prevista per a aquesta línia d’ajuts és de nou milions d’euros; per a l’any 2010 corresponen 
cinc d’aquests milions, i els quatre restants, per al 2011.71 Segons les dades facilitades pel Departament 
d’Empresa i Ocupació, l’any 2010 s’han atorgat 4.006.050 euros a 1.571 persones (1.137 homes i 434 
dones), 2.550 euros per persona beneficiària. 

Així mateix, cal tenir en compte la convocatòria de subvencions en espècie per participar en la modalitat 
de formació i acompanyament empresarial per a la millora de les habilitats empresarials de les persones 
emprenedores a Catalunya, en el marc del Programa Creixement Emprenedor (Projecta’t), també integrat en 
el Projecte Impuls.72 L’import màxim previst per a aquestes subvencions era de 1.720.000 euros, que ha 
estat atorgat en la seva totalitat.

Segons les dades facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació, l’any 2010, 875 persones (490 homes 
i 385 dones) han participat en diferents accions formatives: jornades de formació, càpsules formatives, ses-
sions d’entrenament empresarial, espais d’intercanvi i jornades de presentació de projectes. 

És important destacar la pluralitat d’activitats formatives que es duen a terme (amb una forta implicació 
de l’Administració local) per millorar les capacitats i aptituds de les persones emprenedores, de diferents 
continguts:73 

a) Formació sobre aspectes fiscals i legals, com ara l’oferta per l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajun-
tament de Rubí, les càpsules formatives del Consorci per la Formació i Iniciatives CERCS (Berguedà), 
formació específica sobre protecció de dades, prevenció de riscos laborals, fiscalitat, elaboració del pla 
de negoci, relativa als canvis ocasionats per la transposició de la Directiva de serveis, protecció social 
dels autònoms, etc.

b) Formació sobre finançament, per poder escollir les línies de finançament més adequades per a cada 
projecte (Projecte Rural Activa, de la Fundació Món Rural) i sobre morositat (Ajuntament del Vendrell).

c) Formació en estratègies comercials, en què es tracten diferents temes com ara l’orientació al client, en-
focament i diferenciació (Cecot); gestió empresarial (la Càtedra Emprenedoria i Creació d’Empreses de 
la URV); millora de la presència de l’empresa en les xarxes socials i Internet (ajuntaments de Figueres i 
Sabadell), sobre programes i paquets informàtics, etc.

	 69	•	 Durant	l’any	2010,	aquestes	subvencions	han	estat	regulades	per	l’Ordre	TRE/123/2009,	de	9	de	març	(DOGC	núm.	5347,	
de	26.03.2009).

	 70	•	 DOGC	núm.	5575,	de	25.02.2010.	Aquesta	Ordre	s’aprova	en	compliment	d’un	dels	trenta	compromisos	per	a	l’ocupació,	el	
teixit	econòmic	i	el	desenvolupament	social	de	Catalunya	adoptats	en	l’Acord	de	desembre	de	2009	signat	pel	Govern	i	els	
agents	socials.

	 71	•	 Resolució	TRE/2792/2010,	de	13	d’agost,	per	la	qual	es	modifiquen	els	imports	màxims	destinats	a	la	concessió	de	subven-
cions	que	preveu	l’Ordre	TRE/77/2010,	de	19	de	febrer	(DOGC	núm.	5706,	de	02.09.2010).

	 72	•	 Ordre	TRE/263/2010,	de	27	d’abril	(DOGC	núm.	5623,	de	06.05.2010).
	 73	•	 Les	actuacions	que	 s’esmenten	a	continuació	 s’han	extret	de	diferents	números	del	Butlletí Persones Emprenedores	del	

Departament	d’Empresa	i	Ocupació,	publicats	al	llarg	de	l’any	2010.
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Per acabar, cal fer referència també a la convocatòria per part de la Comissió Europea l’any 2010 d’un 
Erasmus per a joves empresaris,74 amb la finalitat d’ajudar els nous empresaris de la UE a millorar les seves 
experiències, l’aprenentatge i la interconnexió en xarxa mitjançant estades en empreses dirigides per empre-
saris experimentats en altres estats membres de la UE.

Informació i assessorament tècnic per a la creació, consolidació i renovació de les iniciatives

En aquesta categoria s’inclouen les actuacions endegades per les institucions públiques en el marc dels cen-
tres d’atenció a la persona emprenedora, proporcionant-li informació, orientació i assessorament en diferents 
etapes del “cicle vital” d’una empresa.

La Direcció General de Política de la Petita i Mitjana Empresa, del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, 
disposa d’un portal web per poder fer els tràmits de constitució i posada en marxa d’una societat per mitjans 
telemàtics, així com un centre d’assessorament (tant en línia com presencial) per a persones emprenedores. 

L’any 2010, mitjançant la Resolució de 7 de juny, de la Secretaria General d’Indústria, s’han convocat aju-
des per a la promoció de centres de suport a emprenedors en totes les comunitats autònomes.75 S’han desti-
nat 999.922 euros a aquests centres i s’han finançat 30 projectes. A Catalunya, s’han beneficiat d’aquestes 
ajudes dos projectes, per un import total de 66.893 euros.

En l’àmbit català, l’assessorament, la formació i l’assistència tècnica a les persones emprenedores es duu 
a terme principalment a través de les entitats adherides a la Xarxa Inicia, en el marc del Pla Inicia: per a 
la creació d’empreses. La taula següent resumeix les accions fetes al llarg de l’any 2010 i permet observar 
com s’han incrementat de manera significativa respecte del 2009, fet que reflecteix l’aposta del Govern pel 
foment de l’emprenedoria i alhora la consolidació de la tasca realitzada per les entitats adherides a la Xarxa.

TAULA IV- 8. Accions realitzades en el marc del Pla Inicia: per a la creació d’empreses (II). Catalunya, 2009-2010
 2009 2010 Variació 2009-2010
Accions d’assessorament 28.568 63.761 123,2

Persones assessorades 20.069 33.004 64,5

Plans d’empresa 4.988 7.935 59,1

Empreses creades 5.527 8.014 45,0

Persones promotores 7.151 9.600 34,2

Accions de formació 1.631 2.141 31,3

Persones participants 14.922 19.468 30,5

Hores de formació realitzades 13.689 16.610 21,3

Accions d’assistència tècnica per a la consolidació 5.642 7.789 38,1

Empreses en procés de consolidació 4.162 5.128 23,2

Hores destinades 38.566 19.022 -50,7

Unitats: nombres absoluts i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació.

Per tal de proporcionar els recursos suficients a les entitats que integren la Xarxa Inicia, enguany s’ha 
aprovat l’Ordre TRE/600/2010, de 14 de desembre, que estableix les bases reguladores per a la concessió 
de subvencions de suport als programes d’àmbit local de foment i assessorament a la creació d’empreses, 
als projectes singulars i/o experimentals de suport a la creació d’empreses.76 Ara bé, aquestes subvencions 
s’han regit l’any 2010 per l’Ordre TRE/143/2010, de 5 de març.77 La taula següent conté les dades relatives 
a aquestes ajudes, en què destaca la davallada de l’import concedit en totes les línies.

	 74	•	 DOUE	C	126,	de	18.05.2010.
	 75	•	 BOE	núm.	148,	de	18.06.2010.
	 76	•	 DOGC	núm.	5784,	de	28.12.2010.
	 77	•	 DOGC	núm.	5588,	de	16.03.2010.
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TAULA IV- 9. Subvencions de suport als programes d’àmbit local i projectes singulars i/o experimentals de suport 
a la creació d’empreses. Catalunya, 2009-2010
 2009 2010 Variació 2009-2010
Línia A – Programes d’àmbit local de foment i assessorament 4.043.919,6 3.841.822,0 -5,0

Línia B – Projectes singulars i/o experimentals1 1.009.824,1 990.929,3 -1,9

Línia C – Projectes experimentals 179.271,9 - -

Total 5.233.015,7 4.832.751,4 -7,6

Unitats: euros i variació en percentatges.
Nota (1): en la convocatòria 2009 els projectes singulars i els experimentals tenien línies de finançament independents (la B i la C), 
que s’agrupen en la B l’any 2010.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació.

La formació del personal tècnic que presta serveis en les entitats adherides a la Xarxa Inicia també rep una 
atenció especial, en ser objecte d’uns ajuts específics per poder participar en un curs de formació superior 
universitària en matèria de creació d’empreses.78 L’any 2010 s’han atorgat 56.905 euros a 19 persones per 
poder fer aquesta formació (2.995 euros per persona). 

En el marc de les subvencions per a la promoció autònoma que convoca anualment la Generalitat, s’in-
clouen les subvencions per assistència tècnica. Aquestes subvencions s’atorguen en dos supòsits: en cas 
d’haver recorregut a uns serveis externs per a la millora de l’exercici de l’activitat empresarial en les àrees 
organitzatives, de comercialització, producció, finançament o anàlogues o per l’elaboració d’un pla de 
viabilitat d’agrupacions o col·laboracions entre persones treballadores autònomes. L’any 2009 se’n van 
atorgar dues, per un import de 1.900 euros, mentre que enguany se n’han atorgat cinc, per un import de 
4.003,7 euros.

D’altra banda, sense abandonar la plataforma de suport a l’emprenedoria Inicia i en el marc del Programa 
Projecta’t, es proporciona assessorament i mentoria a 1.000 projectes com a màxim, ja creats, en fase de 
consolidació i creixement. 

Una sèrie d’eines i serveis oberts a tot tipus de projectes són els que conté el portal Inicia, en el seu apartat 
titulat «Creixement i consolidació»: eines que ajuden a cercar finançament, espais d’innovació i internaci-
onalització, eines de gestió empresarial, etc.79 Així mateix, al llarg de l’any 2010 s’ha redissenyat el portal 
de finançament FINEMPRESA,80 amb l’objectiu de reunir tota l’oferta de finançament públic i privat que 
existeix actualment a Catalunya.81

Cal també tenir en compte la Xarxa Anem, Assessorament a Noves Emprenedores, destinada específica-
ment a dones emprenedores. Entre les principals actuacions realitzades durant el 2010 destaca el recull 
de recursos per a dones emprenedores (ja citat), diferents jornades i sessions de treball, el desenvolupa-
ment d’un portal web per les entitats de la Xarxa amb diferents eines (agenda, repositori de documents 
de sensibilització i de suport a l’assessorament, llista de distribució d’informació en assessorament, entre 
d’altres). Es preveu millorar la coordinació entre les entitats d’aquesta xarxa i les que integren la Xarxa 
Inicia.82

La plataforma de serveis a l’emprenedoria de l’Ajuntament de Barcelona, anomenada Barcelona Activa, 
disposa, tant de manera presencial com en línia, de tots els serveis d’orientació, informació i assessorament 
descrits. La seva actuació comprèn tant les fases inicials del projecte com les posteriors de consolidació i 
creixement. Una de les moltes iniciatives que duu a terme són els programes a mida, organitzats per sectors 

	 78	•	 Ordre	TRE/599/2010,	de	17	de	desembre	(DOGC	núm.	5784,	de	28.12.2010).	
	 79	•	 http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/consolidacio.do	
	 80	•	 http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa	
	 81	•	 Font:	Informe	qualitatiu	de	seguiment	de	l’Acord	estratègic	en	data	30.06.2010.
	 82	•	 Font:	Informe	qualitatiu	de	seguiment	de	l’Acord	estratègic	en	data	30.06.2010.
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d’activitat (biotecnologia, ecologia, productes fets a mà, indústries creatives, comerç, construcció)83 i desti-
nataris (dones, més grans de 40 anys...).84 

Entre aquestes darreres actuacions específiques cal destacar el Programa de suport a l’emprenedoria social 
a Catalunya 2010-2011, promogut per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’identificar persones 
emprenedores socials i donar impuls a les seves iniciatives. El programa ha identificat 15 iniciatives em-
prenedores i les acompanyarà i assessorarà en la fase de la seva creació o consolidació. Es preveu ajuda 
específica a les persones emprenedores formant-les en habilitats de gestió, acompanyant-les en la cerca de 
finançament i en la posada en marxa de la iniciativa, vetllant per assolir un doble objectiu d’impacte social 
i de sostenibilitat. L’objectiu del programa és triple: impulsar i donar suport a noves formes actuació social, 
trobar idees d’èxit per difondre-les i identificar els emprenedors socials per acompanyar-los en la creació i 
consolidació dels seus projectes.

5.4 • SUPORT ECONÒMIC A LES NOVES INICIATIVES

El suport econòmic a les persones emprenedores es pot prestar en dos moments diferenciats del desen-
volupament i l’execució del seu projecte: a l’inici de l’activitat i en una fase posterior, de consolidació i 
creixement.

Suport econòmic a l’inici de l’activitat

La majoria de mesures analitzades consideren que “l’inici de l’activitat” comprèn els dos primers anys de 
vida d’una empresa (si bé en alguns casos s’inclou també el tercer any). Aquesta fase comprèn la gestació 
de la idea, el desenvolupament del projecte, la creació de l’empresa i la primera activitat d’aquesta.

Per satisfer les necessitats de finançament inicials, les persones emprenedores disposen de diferents tipus 
de préstecs, subvencions, la possibilitat d’obtenir avals financers i microcrèdits.

Els préstecs preferents, atesa l’actual situació de crisi i restricció en l’accés al crèdit, adquireixen una impor-
tància fonamental com a via per obtenir finançament. En l’àmbit europeu, enguany s’ha creat l’instrument 
europeu de microfinançament per a l’ocupació i la inclusió social Progress, destinat a persones amb dificul-
tats per obtenir finançament ordinari en els bancs.85

En l’àmbit estatal es pot destacar la iniciativa NEOTEC,86 del Centre per al Desenvolupament Tecnològic 
Industrial (CDTI), que preveu dues línies d’actuació per a les empreses de base tecnològica, una els dos 
primers anys de vida de l’empresa i, l’altra, dels dos al sis anys, en la fase de consolidació de l’empresa. 
La primera línia s’adreça a empreses de recent creació i amb necessitat de finançament per demostrar la 
viabilitat empresarial de la seva innovació.

El gràfic següent conté la informació facilitada pel CDTI sobre la concessió d’aquests préstecs en la línia 
I. Des de l’any 2002 l’import destinat a donar suport a les empreses de base tecnològica situades a Ca-
talunya ha crescut el 4,8% anual acumulatiu (el 9,8% a escala estatal). L’import concedit va créixer fins 
l’any 2008 per després decaure al 2009 (el 57,6% a Catalunya i el 22,5% a l’Estat) i repuntar al 2010 
en el cas de Catalunya (on creix el 26,8%), tornant a un import similar al de l’any 2005. La davallada 
possiblement sigui deguda a la crisi econòmica, un pressupost disponible més petit i alhora menys projec-
tes presentats. D’altra banda, en general es finança prop del 50% del pressupost del projecte (el 59,1% 
a Catalunya el 2010).

	 83	•	 Programa	 BioemprendedorXXI,	 Programa	 EcoemprendedorXXI,	 Programa	 Fet	 a	 mà,	 Programa	 Creamedia,	 Programa	 del	
sector	del	comerç,	Programa	del	sector	de	la	construcció,	entre	d’altres.

	 84	•	 Escola	de	Dones	Emprenedores	ODAME	i	Programa	Idees	Madures.
	 85	•	 Decisió	283/10/UE	del	Parlament	Europeu	i	del	Consell,	de	25	de	març	de	2010	(DOUE	L	87,	de	07.04.2010).
	 86	• http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=24&MN=3
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GRÀFIC IV-33. Préstecs NEOTEC línia I. Compromisos d’aportacions del CDTI. Espanya i Catalunya, 2002-2010

Unitats: euros.
Font: elaboració pròpia a partir del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).

Les noves empreses de caràcter innovador, ja sigui pel seu producte o servei o per la producció, comercia-
lització o gestió, també poden sol·licitar un préstec a l’Empresa Nacional d’Innovació, SA (ENISA), empresa 
de capital públic adscrita al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. ENISA disposa d’una línia de préstec 
especifica per a joves emprenedors, amb l’objectiu d’estimular la creació d’empreses, facilitant l’accés al 
finançament amb l’única garantia del seu projecte empresarial. 

Una altra eina per finançar les noves empreses són els préstecs preferents de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) 
adreçats a persones emprenedores, en concret la línia ICO-Emprendedores 2010. Així mateix, l’ICO també 
té el producte ICO SGR, per finançar en condicions preferents les inversions en actius fixos productius i 
necessitats de finançament d’inversió i/o circulant que comptin o puguin comptar amb la consideració de 
soci participant d’una de les SGR incloses a la línia.

En l’àmbit autonòmic, les persones emprenedores poden obtenir crèdit per diferents vies. L’Institut Català de 
Finances (ICF) facilita a través de la línia ICF Crèdit préstecs per a inversions de pimes i autònoms a Cata-
lunya, en unes condicions preferents. Aquests préstecs es comercialitzen a través de les entitats financeres 
col·laboradores amb l’ICF.87 Dels 271 milions d’euros finançats en aquesta línia l’any 2008, el 44% es va 
destinar a empreses joves (definides com aquelles que tenen menys de deu anys de vida).

D’altra banda, l’ICF i el Departament d’Empresa i Ocupació han signat un conveni per a la creació d’ins-
truments financers, mitjançant l’atorgament de préstecs en condicions preferents per finançar projectes 
de persones emprenedores i microempreses de nova o recent creació, regulats per l’Ordre TRE/428/2010, 
de 17 d’agost, i anomenats “Línia emprenedors”.88 L’Ordre regula la concessió d’ajuts que s’instrumenten 
mitjançant préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes empresarials, adreçats a finan-
çar tant inversions com circulant per a la creació d’empreses i per a l’ampliació o millora de les empreses 
recentment construïdes (fins a 3 anys d’antiguitat) en l’àmbit territorial de Catalunya. 

Segons les dades facilitades pel Departament d’Empresa i Ocupació, de les 238 sol·licituds rebudes, s’han 
finançat 109 projectes, corresponents a 42 empreses de nova creació i a 67 empreses ja creades. La majoria 
dels projectes finançats eren de titularitat d’homes (60 dels 109). 

Si bé l’import inicial previst per a aquesta convocatòria era de 22 milions d’euros, finalment s’han ator-
gat 4.813.305,89 euros (el 21,9% del total), desglossats de la manera següent: 2.815.970,61 euros en 
concepte de crèdits d’inversió, 1.303.114,28 euros en concepte de crèdits per circulant, 494.171 euros 
per finançar els interessos per crèdits d’inversió i 164.050 euros per finançar els interessos de crèdits per 
circulant.

	 87	• http://www.icfinances.com/financament/icfCredit
	 88	•	 DOGC	núm.	5711,	de	09.09.2010.
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Les subvencions per a la promoció de l’ocupació autònoma que convoca anualment el Departament d’Em-
presa i Ocupació inclouen també una modalitat de subvenció financera, amb la finalitat de reduir els in-
teressos dels préstecs destinats a finançar les inversions per a la creació i posada en marxa de l’empresa. 
L’any 2010 s’han concedit 650 subvencions, 127 més que l’any passat, per un import total d’1.318.107,14 
euros (el 14,3% més que l’any 2009). 

Si bé la distribució per sexe dels beneficiaris és bastant equilibrada (dels 650 beneficiaris, 328 són dones i 
322 homes) i la majoria de beneficiaris reben la subvenció amb el seu import màxim (el 63,7%), les dones 
superen els homes en les subvencions de menor quantia, mentre que els homes superen les dones en les 
subvencions més elevades.

GRÀFIC IV-34. Persones beneficiàries de les subvencions financeres per a la promoció de l’ocupació autònoma 
concedides segons l’import subvencionat del préstec, per sexe. Catalunya, 2009-2010

Unitats: persones.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació.

D’altra banda, les persones emprenedores que hagin estat assessorades per una entitat adherida a la Xarxa 
Inicia i que hagin obtingut un certificat que acrediti que el seu pla d’empresa és viable, poden sol·licitar un 
préstec Inicia: per a la creació d’empreses, per tal de posar en marxa el seu negoci. Al llarg de l’any 2010 
s’han concedit 244 préstecs, que han beneficiat 50 homes, 84 dones i 110 persones jurídiques. L’import 
destinat a aquestes operacions ha estat de 8.439.664 euros.

Cal fer també referència als ajuts i préstecs convocats per ACC1Ó mitjançant la Resolució IUE/1197/2010, 
de 8 d’abril.89 L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts és promoure els projectes i les activitats de valorització 
tecnològica per aconseguir la transferència efectiva de la tecnologia cap al teixit productiu en alguna de les 
seves modalitats: transmissió directa de patents, creació d’empreses de base tecnològica, etc. Es preveuen 
dues línies d’ajuts: d’una banda, els ajuts per incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització,90 
i de l’altra, la línia de préstecs per a noves empreses de base tecnològica (préstecs NEBT).91

L’any 2010 es van concedir 23 préstecs NEBT, per un import total de 3.813.933,91 euros, el 4,7% menys 
del que s’hi va destinar l’any anterior per a un mateix nombre de projectes. Ambdós anys, la majoria de per-
sones que van demanar aquests préstecs van ser homes (18 de 23 el 2009 i 22 de 23 el 2010).

	 89	•	 DOGC	núm.	5613,	de	22.04.2010.
	 90	•	 Definides	com	aquelles	estructures	ubicades	a	la	universitat,	escola	de	negoci	o	entitat	sense	finalitat	de	lucre	formada	per	

un	equip	professional	 i	amb	experiència	en	transferència	 tecnològica,	que	té	per	objectiu	donar	suport	a	 les	activitats	de	
valorització	tecnològica,	llicència	o	venda	de	patents	i	creació	d’empreses	de	base	tecnològica.	Els	serveis	oferts	per	la	unitat	
de	valorització	han	de	tenir	un	caràcter	gratuït	i	s’adrecen	a	entitats	que	no	fan	una	activitat	econòmica.

	 91	•	 Es	considera	empresa	de	base	tecnològica	aquella	que	desenvolupa	un	projecte	que	compti	amb	un	component	tecnològic	
diferencial	com	a	base	fonamental	del	seu	model	de	negoci.	El	desenvolupament	d’aquest	component	tecnològic	diferencial,	
necessari	per	a	la	generació	de	nous	productes,	processos	o	serveis,	ha	d’implicar	riscos	tecnològics	substancials.	L’objectiu	
empresarial	d’aquests	projectes	ha	de	ser	l’explotació	de	productes	i/o	serveis	que	necessitin	l’ús	de	tecnologies	o	coneixe-
ments	desenvolupats	a	partir	de	l’activitat	investigadora.
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La mesura 65 de l’Acord estratègic, destinada a augmentar la base d’empreses emprenedores d’alt crei-
xement, preveu el desenvolupament de programes d’ajuts per impulsar la creació d’empreses innovadores 
i d’alt creixement. Els préstecs NEBT se situen en aquesta línia, si bé altres programes realitzats els anys 
anteriors (com ara Gènesi i Dinamo) el 2010 no s’han continuat. 

Una altra tipologia de mesures per proporcionar suport econòmic a les noves empreses és mitjançant l’ator-
gament de subvencions. Un exemple són les que atorga el Departament d’Empresa i Ocupació a aquelles 
persones aturades que s’estableixen com a autònomes (en el marc de les subvencions regulades per l’Ordre 
TRE/123/2009, de 9 de març, esmentades en tractar altres tipus de subvencions). 

L’any 2010 s’han beneficiat de les subvencions a fons perdut 2.434 persones (1.316 homes i 1.118 dones), 
l’11,5% més que el 2009. L’import total atorgat ha estat d’11.185.113,5 euros, el 15,9% més que l’any 
anterior. Cal tenir en compte que aquestes subvencions suposen el 89,4% del total atorgat l’any 2010 en 
les subvencions de promoció de l’ocupació autònoma (a les quals cal afegir altres ja comentades, com les 
subvencions financeres i les d’assistència tècnica, si bé aquestes darreres concentren el 21% i el 0,2% del 
total subvencionat pel programa, respectivament).

Durant l’any 2010 s’han presentat 8.726 peticions en les diferents subvencions del programa, de les quals 
se n’han concedit 1.508, se n’han denegat per manca de pressupost 6.100 i, per altres motius, 1.126. 
Aquestes dades (en què destaca que el 69,9% s’han denegat per manca de pressupost) reflecteixen l’interès 
que desperta l’emprenedoria entre moltes persones.

Un altre tipus d’ajut a destacar són els que tenen per finalitat facilitar la inserció laboral de les persones 
acollides a l’RMI i que esdevinguin treballadores autònomes. La subvenció consisteix a pagar la quota del 
règim de la Seguretat Social d’aquestes persones autoocupades. Aquest ajut s’emmarca en un programa 
més ampli (tractat en el capítol III 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’empreses d’inserció que 
siguin contractades per empreses d’inserció o entitats col·laboradores d’inserció.

L’any 2010 s’han subvencionat 22 projectes (15 menys que el 2009), 14 de presentats per dones i els 8 
restants, per homes. L’import total subvencionat és de 42.756,5 euros, el 37,1% menys que l’any anterior. 
L’ajut mitjà per persona és de 1.943,5 euros. Ara bé, l’any 2010, el nombre de persones titulars de l’RMI 
arriba fins a 30.277, fet que suposa que només el 0,07% han iniciat un projecte d’autoocupació. L’any 
2009, aquest percentatge va ser del 0,17%.

L’empresa Avalis de Catalunya, SGR, és una societat de garantia recíproca creada l’any 2003 per la Gene-
ralitat de Catalunya. El seu objecte social és atorgar avals financers i tècnics a les petites i mitjanes empre-
ses, als autònoms i als professionals amb seu social a Catalunya per permetre’ls iniciar els seus projectes 
empresarials. Disposa d’un producte específic, Avalis Emprèn, destinat a les petites i mitjanes empreses, 
constituïdes o donades d’alta a l’impost d’activitats econòmiques durant els darrers tres anys, que tinguin 
previst demanar préstecs per a inversions en actiu fix i despesa de primer establiment. 

Un tercer tipus de suport econòmic inicial per a persones emprenedores són els microcrèdits. Diverses enti-
tats financeres ofereixen aquest producte, generalment destinat a col·lectius que tenen més dificultats per 
accedir al crèdit ordinari.

Malgrat l’actual context de crisi, el nombre de microcrèdits concedits per Microbank ha crescut els darrers 
tres anys, així com l’import concedit, tal com reflecteix el gràfic IV-35.

Igual que els anys anteriors, els sectors d’activitat que concentren un major nombre de microcrèdits sol-
licitats són el comerç (el 41%), els serveis (35%) i l’hostaleria (17%). D’altra banda, el 49% dels beneficia-
ris són homes i el 51% restant són dones. Per primera vegada, el pes de les dones és superior al dels homes 
(l’any 2008 les dones van ser el 45% dels beneficiaris i el 2009, el 44%). Per acabar, cal tenir en compte 
que el 35,4% dels microcrèdits concedits es van atorgar a Catalunya i el 64,6%, a la resta de l’Estat.
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Altres entitats (bancàries o no) també concedeixen microcrèdits, com ara els destinats a dones sense avals, 
per part de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM), o els de la Fundació Acció Solidària 
contra l’Atur (ASCA), amb la finalitat que aquestes persones puguin crear les seves empreses.

Finalment, en aquesta descripció de les mesures de suport econòmic en les fases inicials dels projectes, s’hi 
poden incloure aquells premis que comporten una dotació econòmica, i no només el reconeixement social i 
el prestigi que poden proporcionar a la iniciativa premiada. Per exemple, els Premis a les Millors Iniciatives 
Empresarials, convocats per la Diputació de Barcelona, que disposen de diferents modalitats.92

GRÀFIC IV-35. Microcrèdits concedits per Microbank. 2008-2010

Suport econòmic en la fase de consolidació i creixement de l’activitat

Dins aquesta categoria també es poden incloure una sèrie de préstecs preferents, subvencions i ajuts (tant 
d’origen públic com privat) i premis.

Pel que fa a l’accés al crèdit en condicions preferents, les persones emprenedores poden acudir a una opció 
ja comentada però que té una línia específica per ajudar a créixer i consolidar les empreses joves: els prés-
tecs NEOTEC, un producte de marcada orientació a la innovació. Així, els préstecs NEOTEC corresponents 
a la segona fase estan destinats a empreses que necessitin créixer i consolidar la seva posició en el mercat, 
després d’haver superat amb èxit la primera fase.

En la taula següent s’observa com el compromís d’aportació del Centre per al Desenvolupament Tecnològic 
Industrial als projectes presentats s’incrementa el 2010, a diferència del que ocorre en els préstecs conce-
dits en la primera línia.

TAULA IV- 10. Préstecs NEOTEC línia II. Espanya i Catalunya, 2009-2010

 

2009 2010 Variació 
2009-2010 
compromís 
aportació

% compromís 
CDTI sobre 
pressupost 

(2010)
Nre. projectes

Compromís 
aportació 

CDTI

Pressupost 
total projecte

Nre. projectes
Compromís 
aportació 

CDTI

Pressupost 
total projecte

Catalunya 5 1.818.413 4.019.879 9 4.645.645 7.421.845 155,5 62,6

Espanya 17 9.189.444 15.915.546 20 9.952.624 17.539.193 8,3 56,7

Unitats: nombre de projectes, euros i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI).

	 92	•	 Com	ara	el	Premi	a	la	Millor	Iniciativa	Empresarial	(dotat	amb	15.000,00	euros);	el	Premi	a	la	Millor	Iniciativa	Empresarial	Pro-
moguda	per	Dones	(12.000,00	euros);	el	Premi	a	la	Millor	Iniciativa	Empresarial	amb	Microcrèdit	(9.000,00	euros);	el	Premi	
a	la	Iniciativa	Empresarial	més	Innovadora	(9.000,00	euros);	el	Premi	a	la	Iniciativa	Empresarial	amb	major	Responsabilitat	
Social	Empresarial	(9.000,00	euros),	i	el	Premi	a	la	Iniciativa	Empresarial	per	la	seva	Internacionalització	(9.000,00	euros).

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

1. Nombre de microcrèdits 2. Import concedit

Unitats: milions d’euros.
Font: elaboració pròpia a partir de Microbank.
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D’altra banda, i ja en l’àmbit autonòmic, en el context del Pla Inicia, es preveuen ajuts per al finançament 
del circulant d’empreses de recent creació (màxim cinc anys) i que s’hagin assessorat mitjançant una entitat 
que formi part de la Xarxa Inicia del Departament de Treball i n’hagin obtingut un informe favorable.

Els àngels inversors són persones físiques que impulsen mitjançant les seves inversions el desenvolupament 
de projectes empresarials amb potencial de creixement, però que alhora aporten els seus coneixements i 
contactes, de tal manera que augmenten les opcions d’èxit. Els darrers anys alguns d’aquests inversors s’han 
agrupat en xarxes. L’Agència de Suport a l’Empresa Catalana (ACC1Ó), a través del programa de xarxes d’in-
versors privats (XIP) coordina les diferents xarxes d’inversors privats o àngels, per tal d’afavorir que aquestes 
xarxes prestin serveis, identifiquin projectes de qualitat i siguin punts de trobada entre demanda i oferta de 
recursos, per la qual cosa esdevenen un bon exemple de col·laboració publicoprivada.

La Resolució IUE/2144/2010, de 16 de juny, aprova les bases reguladores de la línia d’ajuts a les xarxes 
d’inversors privats d’ACC1Ó i n’obre la convocatòria per a l’any 2010.93 L’objectiu dels ajuts és patrocinar, 
incentivant l’esforç, de diverses activitats d’aquestes xarxes que incideixen en l’establiment d’operacions 
d’inversió, a través de contractes individuals de patrocini.

El gràfic següent conté les ajudes atorgades en aquest programa els darrers tres anys.

GRÀFIC IV-36. Línies d’ajuts a les xarxes d’inversors privats. Catalunya, 2008-2010

Unitats: euros.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades d’ACC1Ó.

A la resta de l’Estat, les xarxes d’inversors privats també disposen de suport públic.94 El Ministeri d’Indús-
tria, Turisme i Comerç ha atorgat 440.000 euros amb aquesta finalitat, 160.000 a Catalunya.

Per tal d’incentivar la figura dels àngels inversors, a finals del 2009 es va crear una nova deducció fiscal de 
l’IRPF, mitjançant la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives (ar-
ticle 20),95 en cas d’inversió per part d’un àngel inversor per a l’adquisició d’accions o participacions socials 
d’entitats noves o de creació recent. Aquesta Llei va ser objecte de dictamen del CTESC.

Dictamen 23/2009, sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, va aprovar aquest 
Dictamen en la sessió extraordinària del dia 26 d’octubre de 2009.

El Dictamen conté una observació general i set observacions a l’articulat.

	 93	•	 DOGC	núm.	5660,	de	30.06.2010.
	 94	•	 Ordre	ITC/860/2010,	de	29	de	març,	per	la	qual	s’estableixen	les	bases	reguladores,	el	règim	d’ajudes	i	la	gestió	de	mesures	

del	programa	d’impuls	a	les	xarxes	de	“Business Angels”	(BOE	núm.	84,	de	07.04.2010).
	 95	•	 DOGC	núm.	5537,	de	31.12.2009.
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En el Dictamen es recomana que es mantingui la redacció de l’article 1.2.7 del Decret legislatiu 3/2008, de 
25 de juny, del Text refós de la Llei de taxes, en què es recollia l’establiment d’una bonificació del 10% de 
la quota de la taxa corresponent per a la prestació del servei o la realització d’activitats quan la sol·licitud del 
servei o les activitats es fessin per mitjans electrònics.

El CTESC considera que, atenent a l’explicació de la memòria econòmica de l’Avantprojecte, el canvi de preu 
públic a taxa per a la realització de les proves d’accés a la universitat podria significar un major cost per als 
matriculats.

L’article 20 de l’Avantprojecte modifica la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats, a fi d’ampliar el ter-
mini per emetre els informes relatius al professorat lector i al professorat col·laborador. El CTESC demana 
la supressió d’aquest article ja que considera que aquesta modificació no millora ni l’eficàcia, ni l’eficiència 
ni la qualitat de l’avaluació. Es proposa que aquesta modificació segueixi el procediment ordinari, atès que 
actualment està en fase d’elaboració una nova Llei d’universitats de Catalunya.

També es demana la supressió de la disposició addicional tercera de l’Avantprojecte, relativa a “Afectació 
d’ingressos”, i que, en conseqüència, es mantingui la redacció vigent dels articles 55, 56, 57 i 58 de la Llei 
7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i financeres. El CTESC considera que la crisi econòmica no pot 
comportar una desatenció cap als programes de prevenció dels riscos laborals i la seguretat minera i aquesta 
mesura proposada per l’Avantprojecte retalla sensiblement els recursos destinats a aquests fins.

La UGT i CCOO han presentat un vot particular cadascun mitjançant els quals valoren molt negativament les 
deduccions que estableixen els articles 13 i 14 de l’Avantprojecte sobre la liquidació de l’impost sobre la 
renda de les persones físiques, respecte a les inversions fetes per Business Angel o per inversions efectuades 
en accions d’entitats que cotitzen en el segment d’empreses en expansió del mercat alternatiu borsari. Bàsi-
cament, consideren que les decisions de participació en activitats privades no han de ser estimulades amb 
recursos públics. 

La norma aprovada incorpora el 75% de les observacions a l’articulat emeses pel CTESC en aquest Dictamen.

D’altra banda, en el marc del Pla Inicia, el Programa Projecta’t preveu la participació en espais d’inversió, si 
bé aquesta ajuda està limitada a 1.000 projectes ja creats, en fase de consolidació i creixement.

Per acabar, també cal tenir en compte els premis i concursos, destinats específicament a empreses joves 
però que ja estan en fase de consolidació. En aquest sentit, es poden esmentar els premis de la iniciativa 
Barcelona capital emprenedora, el “Premi a l’empresa en creixement” i el “Premi EmprenedorXXI”, adreçat 
a empreses innovadores de recent creació amb un fort potencial de creixement.

5.5 • CONSIDERACIONS ADDICIONALS

Les mesures de foment de l’emprenedoria han estat objecte de diferents estudis recents per determinar-ne 
l’eficiència i eficàcia a l’hora d’afavorir la creació d’empreses i l’èxit d’aquestes iniciatives. En primer lloc, 
cal tenir en compte l’Anàlisi de les causes de fracàs de les persones emprenedores,96 que, pel que fa al 
disseny de les polítiques de suport a l’emprenedoria, conclou que caldria millorar algunes àrees d’aquestes 
polítiques com ara les relatives al suport financer, fiscal i laboral; incideix en la necessitat de garantir uns 
coneixements mínims i bàsics de gestió empresarial; realitzar accions d’assessorament inicial i consolidació 
del negoci, i també desplegar campanyes de sensibilització a l’emprenedoria i difusió del servei.

Així mateix, l’Observatori de la Pime del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç constata97 que hi ha una sè-
rie de serveis, centrats sobretot en la fase inicial del projecte (anàlisi de la viabilitat de l’empresa, formació, 
tutoria del pla de negoci, informació sobre tràmits, finançament directe o intermediat, etc.), que són oferts 
per la majoria d’administracions (estatal, autonòmiques i/o locals), la qual cosa comporta un solapament 

	 96	•	 Generalitat	de	Catalunya.	Departament	de	Treball,	2010.
	 97	•	 Observatori	de	la	Pime	(2010).	«Servicios	de	apoyo	a	la	persona	emprendedora	en	España».	[En	línia:	http://www.ipyme.org/

Publicaciones/EstudioServiciosApooyoEmprendedores.pdf]	[Consulta:	maig	2011].
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significatiu de les diferents iniciatives públiques; mentre que altres serveis, més enfocats a la fase de con-
solidació i creixement de l’empresa ja creada, demanen més especialització i un accés més fàcil per a les 
persones emprenedores.

Tots dos estudis coincideixen a identificar la fase de consolidació de l’empresa com a clau per evitar-ne el 
tancament, si bé aquesta és la que té un suport públic més dèbil, tal com s’ha pogut constatar també en 
els apartats anteriors.

Les mesures de foment de l’emprenedoria descrites en aquest apartat reflecteixen que, efectivament, la 
majoria estan focalitzades en la fase inicial de la iniciativa emprenedora (sobretot en l’orientació i l’asses-
sorament tècnic inicial), mentre que són menys en les fases posteriors. Seria, doncs, convenient una major 
diversificació i especialització d’aquestes, per tal que fossin realment efectives al llarg del temps. Una 
iniciativa destacable en aquest sentit és el Programa Projecta’t, del Pla Inicia, per a la creació d’empreses.




