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 1. ANÀLISI DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS TIPOLOGIES I SECTORS 
D’ACTIVITAT A CATALUNYA   

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

Per segon any consecutiu, l’EPA mostra una evolució positiva del nombre d’autònoms. L’any 2014 hi ha 519.013 
persones ocupades per compte propi, Amb un creixement del 4,3%, aquest augment més que duplica en intensi-
tat el que es va registrar l’any anterior. 

L’augment que han mostrat els ocupats per compte propi es troba també en una intensitat molt superior al que 
han registrat el conjunt dels ocupats, que a diferència de l’any anterior, enguany també han augmentat el 2,1%, i 
dins d’aquests els assalariats, que ho han fet en l’1,6%. Fruit d’aquesta evolució, el percentatge d’autònoms so-
bre el conjunt dels ocupats s’ha situat en el 17,1% del total de persones que treballen, per sobre del percentatge 
que representaven l’any 2013. Aquesta evolució positiva del pes que té el col·lectiu en el conjunt dels ocupats 
s’ha repetit per tercer any consecutiu, atès que des de l’any 2012 l’evolució dels autònoms ha estat millor que la 
del conjunt dels ocupats. 

GRÀFIC IV- 1 Nombre total de treballadors i treballadores autònoms i percentatge d’aquests sobre la població 
ocupada. Catalunya, 2010-2014 .  

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

Aquest augment del nombre d’autònoms s’explica sobretot per l'augment del nombre d'empresaris sense assala-
riats, que han augmentat el 6,5%, atès que els empresaris amb assalariats, tot i augmentar lleugerament, ho han 
fet amb una intensitat molt menor (vegeu el gràfic següent). La resta de categories, que inclouen els cooperativis-
tes i les ajudes familiars, no són estadísticament significatives com a conseqüència d'una mostra excessivament 
petita que es deriva, entre d’altres, de la seva presència poc important dins del col·lectiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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GRÀFIC IV- 2 Variació interanual i distribució de les persones que treballen per compte propi segons tipologia 
del treball autònom que desenvolupen. Catalunya , 2013-2014 

Variació interanual 

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

Distribució percentual 

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

1.2. EL PES DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DESENVOLUPADA PELS AUTÒNOMS A CATALU-
NYA 

El pes dels autònoms en el conjunt de l’economia, calculat en el marc de les estimacions de l’INE en base 2010, 
es podria situar entre el 8,8% i el 9,9% del PIB a Catalunya. Aquesta és una aproximació que s’ha elaborat en ba-
se a dos mètodes d’estimació, un atribuint el percentatge de participació de les rendes mixtes (RM) en la suma de 
l’Excedent Brut d’Explotació (EBE) i les RM per al conjunt d’Espanya a l’economia catalana, i l’altre atribuint la ma-
teixa productivitat (relació entre RM i hores dels ocupats autònoms) a Catalunya que al conjunt d’Espanya.1 

Aquesta aproximació que es dóna enguany difereix de la que es va donar l’any passat a partir d’un procediment 
metodològic similar.2 El motiu és la profunda reestimació que s’ha fet de les rendes mixtes generades pels autò-
noms en el marc del canvi de base del marc comptable que ha dut a terme l’INE aquest darrer any. En aquest 
sentit, la profunda variació es deu sobretot a una reestimació de la renda generada per autònom, atès que els 
canvis en termes de nombre d’ocupats han estat menys importants.3    

Segons les noves estimacions, i al contrari del que succeïa amb les estimacions anteriors de l’INE, les rendes mix-
tes han tendit a disminuir al mateix temps que el nombre d’autònoms s’ha corregit progressivament a l’alça. Això 
ens implica que tota la correcció ha carregat sobre la renda mixta mitjana per treballador autònom, que ha tendit 
a disminuir des del 2011 al 2013. 

Per al conjunt de l’economia espanyola, les rendes mixtes generades pel treball autònom suposaren l’any 2013 el 
10,5% del PIB. Aquest percentatge va pujar des del 2010 al 2011 fins a situar-se en el 10,6%, per disminuir lleu-
gerament fins al 10,5% en els dos anys posteriors.4  

Aquests registres per al conjunt d’Espanya situen la importància del treball autònom a Catalunya en termes eco-
nòmics lleugerament per sota del conjunt de l’Estat.  Aquesta dada s’explicaria per una importància relativa me-

                                                           
1 Atès que no disposem d’una estimació per part de l’INE de les rendes mixtes generades per al conjunt dels treballadors autònoms a Catalu-
nya, atès que s’estima conjuntament amb l’Excedent Brut d’Explotació, s’ha optat, d’una banda, per aproximar-ho emprant la remuneració mit-
jana per autònom ocupat a partir de les estimacions que si que ofereixen pel conjunt d’Espanya. De l’altra, també s’ha aproximat a partir del 
percentatge que suposen les rendes mixtes sobre el conjunt total de les rendes mixtes més l’EBE per al conjunt d’Espanya. L’estimació s’ha 
fet simplement extrapolant aquestes partides a Catalunya, a partir de les estimacions macroeconòmiques que ens ofereix la Comptabilitat re-
gional publicada per l’INE.  
2 La única divergència metodològica radica en què l’any passat es va emprar el nombre d’ocupats per compte propi, mentre que enguany els 
càlculs s’han fet a partir de les hores treballades. Aquest canvi s’ha dut a terme en vistes a que han aparegut indicis de que la jornada laboral 
dels autònoms  ha variat en el decurs de la crisi. 
3 L’any 2011, la renda mixta estimada per al conjunt de Catalunya, amb els dos mètodes descrits, oscil·lava entre els 25.901 milions d’euros i 
els 27.263. Enguany aquest mateix càlcul, amb les noves estimacions en base 2010, situen per al mateix any 2011 l’estimació de les rendes 
mixtes generades a Catalunya entre els 18.585 milions d’euros i els 20.497, uns registres molt més baixos. 
4 Comptabilitat Nacional d’Espanya, INE 
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nor del treball autònom a Catalunya, on el nombre de treballadors autònoms s’estima per la CRE al voltant del 
16,6% del total de l’estat, per sota del de la població assalariada (18,1%) i del PIB, que se situa en el 18,8%.   

GRÀFIC IV- 3 Estimació de l’Evolució de les rendes mixtes generades pel treball autònom a Catalunya, 2010-
2013 

 
Unitats: percentatges i milions d’euros 
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Nacional de l’INE (CN, INE) i de la Comptabilitat regional, també de l’INE (CRE, INE). Atès 
que es tracta d’una aproximació es presenten dos mètodes aproximatius diferents, a fi i efecte de valorar el possible biaix que s’hi incorpora: 
A: Es fa servir la mitjana de renda mixta per hora treballada pels autònoms que tenim en el conjunt de l'Economia espanyola (CN, INE), i es 
multiplica pel nombre d’hores treballades pels autònoms que s'estimen per Catalunya (CRE, INE). 
B: S'agafa el percentatge de rendes mixtes que inclou la suma de rendes mixtes i excedent brut d'explotació en el conjunt d'Espanya (CN, INE) 
i s'aplica a la suma de rendes mixtes més EBE de l'economia catalana segons CRE, INE. 
 

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

1.3.1. EVOLUCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS SECTOR D’ACTIVITAT PRINCIPAL 

L’augment estimat del nombre d’autònoms ha estat, tal i com s’ha comprovat, del 4,3%. Aquest augment s’ha 
produït tot i la disminució del nombre d’ocupats per compte propi dels sectors d’agricultura, ramaderia, silvicultu-
ra i pesca, el de comerç a l'èngròs i al detall, reparació de vehicles de motor i motocicletes i el de construcció. 

La resta de sectors han experimentat un augment del nombre d’autònoms de major o menor consideració. Des-
taquen amb els creixements més intensos els sectors de la hostaleria, les activitats professionals, científiques i 
tècniques i el d’activitats industrials. 

La categoria d’altres serveis és la que mostra una aportació més clara al creixement del col·lectiu, amb una apor-
tació de 2,4 pp. La segueixen les d’hostaleria, 2,1 pp., la d’activitats professionals, científiques i tècniques, amb 
1,9 pp. i amb una aportació menys intensa les activitats industrials, 1,4 pp. 

Com a conseqüència d’aquesta evolució dels autònoms ha augmentat la presència d’ocupats per compte propi 
en termes relatius als sectors d’activitats industrials, de l’hostaleria, de les activitats professionals, científiques i 
tècniques i a la categoria d’altres serveis. La resta de sectors, atès que el creixement del nombre d’autònoms hi 
ha estat inferior a la mitjana del col·lectiu del 4,3%, han disminuït la seva importància relativa dins del col·lectiu, 
essent el comerç a l’engròs i al detall el sector que més ha vist disminuir el seu pes relatiu, passant del 23,6% al 
20,7%. 
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GRÀFIC IV- 4 Variació interanual del treball autònom segons l’activitat. Catalunya, 2013-2014 

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

GRÀFIC IV- 5 Distribució del treball autònom segons l’activitat. Catalunya 2013 i 2014  

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

1.3.2. EVOLUCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS EL TIPUS D’OCUPACIÓ  

En general, el nombre d’autònoms ha augmentat per a totes les tipologies d’ocupacions tret de les de tècnics i 
professionals de suport, i treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres. Entre  
les categories que més han augmentat hi trobem la de tècnics i professionals científics i intel·lectuals, la de treba-
lladors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors, i la categoria residual d’altres, totes elles amb 
augments que superen la mitjana del col·lectiu (vegeu el gràfic següent). 
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GRÀFIC IV- 6 Variació interanual del treball autònom segons tipus d'ocupació. Catalunya, 2013-2014.  

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

Les categories que més aporten al creixement són les de Tècnics i professionals científics i intel·lectuals, que 
aporten 2,8 pp al creixement del col·lectiu, i la de treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i ve-
nedors, que n’aporten 2.  Entre aquestes dues categories sectorials sumen, amb unes aportacions del 48,3% i del 
34,6% del total d’aportacions positives, més del 80% dels augments sectorials.5 

Pel que fa a la composició del col·lectiu, la distribució per categories d’ocupació no es modifica substancialment 
(vegeu el gràfic següent). Tot i això, destaca la categoria de Tècnics i professionals científics i intel·lectuals que 
augmenta més de dos punts percentuals dins dels autònoms, i la de tècnics i professionals de suport, que baixen 
més d’un punt. 

GRÀFIC IV- 7 Distribució del treball autònom segons tipus d’ocupació. Catalunya. , 2013-2014.   

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

                                                           
5 Càlcul d’elaboració pròpia a partir de les dades EPA cedides per Idescat. 
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1.3.3. EVOLUCIÓ SEGONS EL GÈNERE 

A diferència de l’any passat, en què l'augment del nombre total d’autònoms de l’any 2013 s’explicava únicament i 
exclusivament per la forta incorporació al col·lectiu de dones, enguany han augmentat tant el nombre de dones 
com el d’homes dins del col·lectiu.  

Aquest any 2014, els homes han estat els que han mostrat un increment més intens, del 4,9% i lleugerament 
més intens que la mitjana del col·lectiu. Les dones, tot i augmentar el 3,2%, ho han fet en una intensitat menor a 
la del conjunt dels autònoms. Aquest factor ha fet que la major part de l’augment vingui explicada per la incorpo-
ració dels homes, i que el col·lectiu de dones, tot i augmentar amb intensitat, hagi  perdut pes entre els autònoms, 
baixant lleugerament des del 34,6% al 34,2%, i trencant una evolució a l’alça que havia experimentat en el de-
curs dels darrers anys. 

Aquest augment del nombre d’ocupats autònoms que s’ha  produït tant en les dones com en els homes no mos-
tra un comportament sectorial gaire diferent entre gèneres. En general, les tres categories sectorials on més crei-
xen els autònoms coincideixen tant per les dones com per als homes. Tot i això, mentre que els homes mostren 
un comportament més dinàmic que les dones en els sectors de l’hostaleria i el d’altres serveis, les dones mostren 
un creixement molt més intens en el sector d’activitats professionals, científiques i tècniques.6 

GRÀFIC IV- 8 Variació interanual i distribució del treball autònom segons sexes. Catalunya , 2013-2014 

Variació interanual 

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

Distribució percentual 

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

Els augments més grans d’autònoms per als dos sexes s’han produït en les categories professionals de treballa-
dors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors i la de tècnics i professionals científics i in-
tel·lectuals. No obstant això, en el cas dels homes el major augment s’ha produït en la primera categoria ocupaci-
onal, mentre que en el cas de les dones en la segona.7 

1.3.4. EVOLUCIÓ SEGONS L’EDAT 

Si s’analitza l’evolució del col·lectiu per franges d’edat s’observa que el creixement, de la mateixa manera que 
l’any anterior, s’ha produït només per la variació positiva del grup d’autònoms d’entre 35 i 54 anys, atès que la 
resta de categories no han augmentat i en el cas dels més joves fins i tot han disminuït. Les dades mostren un re-
trocés del 3,5% del grup d’edat més jove, mentre que pràcticament no mostren cap variació per la categoria de 
65 o més. 

Aquest comportament del col·lectiu ve molt influït pel comportament dels homes. Tal i com mostra el gràfic IV-11, 
les dones augmenten per a qualsevol categoria, i ho fan amb més intensitat per a la categoria de més edat. 
Aquest no és el cas dels homes, que concentren tot l’augment en la franja central d’edats, mentre que mostren 
descensos tant entre els més joves com entre els més grans. 

                                                           
6 Elaboració pròpia a partir de la base de dades facilitada per Idescat. 
7 Ibídem. 
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En el seu conjunt, tal com s’avançava, aquest comportament fa que la major part de l’aportació positiva es con-
centri en la franja d’edats centrals, atès que les aportacions de les altres categories o són ínfimes (65 o més) o 
fins i tot negatives. 

GRÀFIC IV- 9 Variació interanual del treball autònom segons l’edat.  Catalunya, 2013-2014 

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

Com a conseqüència d'aquesta evolució, el nombre d'autònoms d'entre 35 i 54 anys ha adquirit més importància 
dins del col·lectiu, passant a representar ja el 61% del total. D’altra banda, la resta de categories han perdut pes. 
La categoria d'edats més jove ha passat de suposar el 16,4% al 15,2% del col·lectiu, mentre que la categoria de 
més edat ha passat del 24,9% al 23,9%. 

GRÀFIC IV- 10 Distribució del treball autònom segons l’edat. Catalunya, 2013-2014  

 

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

Si es repeteix la mateixa anàlisi estructural tenint en compte la categoria de sexe i la d'edat, s'observa que només 
augmenten el seu pes estructural les categories d'homes d'entre 35 i 54 anys i les de dones de 55 anys o més 
(vegeu el gràfic IV-12). La resta de categories perden pes estructural. 
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GRÀFIC IV- 11 Variació interanual del  treball autònom segons l’edat i el sexe. Catalunya , 2013-2014 

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

GRÀFIC IV- 12 Distribució del treball autònom segons l’edat i el sexe. Catalunya , 2013-2014.   

 

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

1.3.5. EVOLUCIÓ SEGONS EL NIVELL D’ESTUDIS ASSOLIT 

Enguany entra en funcionament el nou sistema de Classificació nacional d’educació (CNED-2014) que modifica 
els criteris de classificació tant dels programes impartits com dels estudis assolits. Fruit d’aquest canvi en la clas-
sificació, i atès que no tenim sèries homogènies dels anys anteriors per fer-les comparables, l’evolució per catego-
ries de nivells d’estudis assolits que mostrem presenta un trencament metodològic en la seva configuració. 
Aquest trencament de les sèries no afecta totes les categories. Respecte de les quatre categories que incorporem 
només es veuen afectades les tres primeres, Educació primària, Educació secundària de primera etapa i Educació 
secundària de segona etapa, que fruit del canvi reclassifiquen persones d’un grup a un altre modificant la natura-
lesa dels estudis assolits de les persones que recullen.  
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Entre el primer i el segon grup trobem una part dels estudis assolits que incorporava el grup 21 de l’antiga CNED-
2000, i que es classificava com a estudis de secundària de primera etapa, que ara passa a classificar-se dins del 
nou grup 10, d’Educació primària. D’altra banda, una part de l’antiga agrupació 12, estudis primaris complets, 
passen a considerar-se com a grup 21 a la nova CNED-2014, Primera etapa d’educació secundària, i per tant dins 
del grup d’estudis d’educació secundària de primera etapa. 

Entre la categoria d’estudis de secundària de primera fase i la de segona fase també hi ha transvasaments que 
cal tenir en compte. Una part dels cursos classificats al grup 31,8 i una part dels classificats com a programes de 
qualificació professional inicial, que s’incloïen dins de la categoria de secundària de segona fase, es reclassifi-
quen en part en els nous grups 22 i 23 de la CNED-2014,9  passant a la categoria d’estudis assolits de secundà-
ria de primera fase.  Finalment, una part dels classificats en l’antic grup 31, inclosos fins ara en la tercera catego-
ria a les edicions de la MSEL anteriors, també es reclassifiquen en el nou grup 24 de la CNED-2014, que pertany 
a la segona categoria (estudis secundaris de primera etapa) i que  recull la categoria de “Certificats de professio-
nalitat de nivell 2 i similars”.  

També trobem transvasaments a la inversa entre aquestes dues categories. Una part de les persones classifica-
des dins de l’antiga categoria 23,10 que pertanyia al grup d’estudis de secundària de primera etapa, passa a clas-
sificar-se en la categoria 35,11 que pertany al grup d’estudis secundaris de segona etapa; i la nova classificació 
CNED-2014 recull també, dins de la categoria 38, la Formació professional bàsica, que antigament no existia. 

De les quatre categories que s’analitzen, l’única que no presenta cap canvi en la seva configuració entre la classi-
ficació CNED-2000 i CNED-2014 és la quarta, d’estudis superiors, que manté exactament els mateixos criteris de 
classificació. Aquest factor és important, atès que tot i l’existència d’aquest trencament de les sèries, cal subrat-
llar que durant el 2014, la categoria que ha augmentat més segons les estimacions ha estat la que recull els au-
tònoms amb un nivell de formació assolida d’estudis superiors, precisament l’única categoria que no recull cap ti-
pus de trencament metodològic quan es compara amb les dades estimades de l’any anterior.  

La categoria d’Estudis superiors, amb un creixement del 22,1% fa el 75% de les aportacions positives i una apor-
tació per si sola de 7,2 punts percentuals al creixement del col·lectiu total. Si tenim en compte que la segona ca-
tegoria que creix és la d’educació secundària de primera etapa, i que es tracta precisament d’una categoria que 
capitalitza en positiu bona part de la nova classificació CNED-2014, observem que el creixement del col·lectiu dels 
autònoms a Catalunya es produeix essencialment per un augment de les persones amb un nivell superior 
d’estudis assolits. 

Aquest comportament a més s’ha reproduït independentment del gènere dels autònoms. Si ens fixem en els grà-
fics següents, observarem que el comportament del col·lectiu d’homes i dones autònoms es comporta, per cate-
gories de nivells d’estudis assolits, de manera molt similar, atès que en tots dos casos la categoria que més apor-
ta al creixement del col·lectiu és la d’autònoms amb un nivell assolit d’estudis superiors, i ho fa amb diferència 
amb una intensitat molt superior a altres categories. 

 

                                                           
8 Ensenyaments per a la formació i inserció laboral que precisen d’una titulació d’estudis secundaris de primera etapa per a la seva realització 
(més de 300 hores).  
9 Parlem dels grups 22, “Primera etapa d’educació secundària amb títol de graduat en ESO i equivalents”, i el 23, “Certificats de professionali-
tat de nivell 1 i similars”. 
10 Parlem del grup 23, “Primera etapa d’educació secundària amb títol de graduat escolar o equivalent”. 
11 Certificats de les escoles oficials d’idiomes de nivell avançat i similars. 
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GRÀFIC IV- 13 Variació interanual i distribució del treball autònom segons el nivell d’estudis assolits. Catalunya, 
2013-2014 

Variació interanual 

  
Unitats: percentatges   
Nota: La categoria de educació primària inclou també el col·lectiu 
d’analfabets, que no és estadísticament representatiu degut al seu 
poc pes dins del col·lectiu. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat 

Distribució percentual 

 
Unitats: percentatges   
Nota: La categoria de educació primària inclou també el col·lectiu 
d’analfabets, que no és estadísticament representatiu degut al seu 
poc pes dins del col·lectiu. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat 

 

GRÀFIC IV- 14 Variació interanual i distribució del treball autònom segons nivell d’estudis assolits. Homes, Cata-
lunya, 2013-2014 

Variació interanual 

  
Unitats: percentatges   
Nota: La categoria de educació primària inclou també el col·lectiu 
d’analfabets, que no és estadísticament representatiu degut al seu 
poc pes dins del col·lectiu. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat 

Distribució percentual 

  
Unitats: percentatges   
Nota: La categoria de educació primària inclou també el col·lectiu 
d’analfabets, que no és estadísticament representatiu degut al seu 
poc pes dins del col·lectiu. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat 

Fruit d’aquesta evolució el pes de les persones amb estudis superiors dins del col·lectiu ha augmentat fins a situ-
ar-se, l’any 2014, per sobre del 40%. Aquest augment, que s’ha produït tal i com s’ha comentat tant entre les do-
nes com entre els homes, ha col·locat el percentatge de dones amb estudis superiors que treballen per compte 
propi en el 45,9%, molt per sobre del 37,8% de l’any 2013, i el dels homes en el 38%, que tot i ser més baix que 
el de les dones, és cinc punts percentuals superior al d’ara fa un any. En el conjunt del col·lectiu, tal i com indica 
el gràfic IV-16,  els homes amb estudis superiors suposen una quarta part del total, mentre que les dones el 
15,7%.  
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GRÀFIC IV- 15 Variació interanual i distribució del treball autònom segons nivell d’estudis assolits. Dones,  Cata-
lunya, 2013-2014 

Variació interanual 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: La categoria de educació primària inclou també el col·lectiu 
d’analfabets, que no és estadísticament representatiu degut al seu 
poc pes dins del col·lectiu. (*) Categoria estadísticament no significa-
tiva. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Ides-
cat. 

Distribució percentual 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: La categoria de educació primària inclou també el col·lectiu 
d’analfabets, que no és estadísticament representatiu degut al seu 
poc pes dins del col·lectiu. (*) Categoria estadísticament no significa-
tiva. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Ides-
cat. 

GRÀFIC IV- 16 Distribució del treball autònom total segons el sexe i el nivell formatiu assolit. Catalunya , 2013-
2014 

 

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

1.3.6. EVOLUCIÓ SEGONS LA NACI0NALITAT 

Si analitzem l'evolució del col·lectiu segons nacionalitat observem que enguany, i a diferència de l'any anterior pe-
rò entroncant amb el que s’ha vingut experimentant darrerament, el creixement dels estrangers en el col·lectiu ha 
estat molt més intensa que la dels autònoms amb nacionalitat espanyola, que han augmentat el 2,2%.  
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Fruit d’aquest creixement més intens de les persones amb nacionalitat estrangera (24%), els estrangers han ex-
plicat gairebé la meitat del creixement dels autònoms (46%) tot i representar escassament el 10% l’any 2013. 
Com a resultat, el pes dels autònoms estrangers dins del col·lectiu ha passat del 9,6% al 11,4%. 

GRÀFIC IV- 17 Variació interanual i distribució del treball autònom segons nacionalitat. Catalunya , 2013-2014 

Variació interanual 

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

Distribució percentual 

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

1.3.7. EVOLUCIÓ SEGONS LA JORNADA LABORAL 

A diferència del que havia succeït l’any anterior, l’any 2014 el creixement s’ha reproduït tant per a la categoria de 
treballadors autònoms a temps parcial com per a la categoria d’autònoms a temps complet. Tot i que els autò-
noms a temps parcial encara han experimentat el creixement més intens, els autònoms a temps complet han 
augmentat a un ritme del 4%, també força elevat. Aquest comportament més o menys similar entre uns i altres no 
ha fet variar el pes d’una i altra categoria en el conjunt del col·lectiu. 

GRÀFIC IV- 18 Variació interanual i distribució del treball autònom segons tipus de jornada. Catalunya , 2013-
2014 

Variació interanual 

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

Distribució percentual 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Ides-
cat. 
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1.3.8. RECAPITULACIÓ 

Resumint doncs, el col·lectiu d’autònoms ha augmentat el 4,3%. L'augment s’ha produït sobretot per l'increment 
del nombre d’empresaris sense assalariats, atès que els empresaris amb assalariats pràcticament no han variat. 
L’augment més intens s’ha produït al sector de l’hostaleria, seguit del d’activitats professionals, científiques i tèc-
niques i del d’activitats industrials, que inclou totes les activitats manufactureres, i també les extractives, i les de 
subministrament d'energia elèctrica, gas vapor i aire condicionat, aigua i les de sanejament, gestió de residus i 
descontaminació. 

El creixement més important i també el més intens s’ha produït en la categoria ocupacional de tècnics i professi-
onals científics i intel·lectuals, seguida ja a més distància de la de treballadors de serveis de restauració, perso-
nals, protecció i venedors. La disminució més intensa s’ha produït en la categoria de treballadors qualificats en 
activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres. 

L’augment, a diferència d’altres anys, s’ha produït per l’increment tant d’homes com de dones dins del col·lectiu. 
Tot i això, i trencant una tendència que s’havia repetit aquests darrers anys, enguany el creixement dels homes 
ha estat més intens i també més important en termes absoluts. 

Tant en el cas dels homes com en el de les dones, la categoria d’edats d’entre 35 i 54 anys mostra un augment. 
En el cas dels homes, aquesta categoria d’edats, que és la que experimenta el major dinamisme, és la única que 
augmenta, si bé en el cas de les dones és la categoria de més edat, de 55 anys i més. 

Pel que fa als estudis, i malgrat que les dades que mostrem no són netament comparables, l’augment més impor-
tant queda recollit en la categoria de persones amb estudis superiors assolits. Aquest comportament no s’ha 
d’explicar per cap canvi metodològic, atès que aquesta categoria no s’ha vist afectada pels canvis en la  classifi-
cació. El fort augment en la categoria d’estudis superiors s’explica tant per l’augment d’homes com de dones, i no 
resulta contradictori amb l’evolució que presenta el col·lectiu tant per categories ocupacionals com per categories 
sectorials. 

Finalment tot i que augmenten tant els autònoms espanyols com els estrangers, el dinamisme que han mostrat 
aquests darrers ha estat molt superior, fins al punt d’equiparar les aportacions al creixement malgrat la importàn-
cia relativa molt menor d’aquests segons. L’augment s’ha produït tant entre els autònoms que treballen a jornada 
parcial com entre els que ho fan a jornada completa. 
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2. ANÀLISI DEL TREBALL AUTÒNOM  REGISTRAT A LA SEGURETAT SOCIAL 
SEGONS TIPOLOGIES I SECTORS A CATALUNYA 

2.1. EVOLUCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM  REGISTRAT A LA SEGURETAT SOCIAL A CATALU-
NYA 

A finals de desembre del 2014 hi havia afiliades a la Seguretat Social un total de 533.287 persones registrades 
com a autònoms. Aquesta xifra era el 2’3% més alta que la de finals de l’any anterior.12 La majoria d’aquests afili-
ats,  532.740, s’han concentrat al règim especial de treballadors autònoms (RETA), que ha crescut en la mateixa 
intensitat. La resta, aproximadament el 0,1%, cotitzen en la modalitat del Règim Especial de Treballadors de Mar 
(REM), i aquest darrer any han experimentat un lleuger augment del 0,9%. Dins del col·lectiu d’afiliats del RETA, el 
2,8% cotitzen dins del Sistema Especial de Treballadors Agraris (SETA). Aquest col·lectiu ha disminuït el 2,5% 
aquest darrer any.13 

Totes les províncies catalanes han experimentat un augment del nombre de registrats al RETA. La província on els 
afiliats al  RETA han augmentat menys ha estat la de Lleida, amb un augment del 0,1%, que s’ha explicat per un 
augment dels afiliats del sector serveis, atès que la resta de sectors han experimentat una davallada dels autò-
noms registrats. La resta de províncies creixen a un ritme lleugerament més intens, essent la de Barcelona la que 
més augmenta, el 2,5%, molt a prop del ritme experimentat per Girona (2,4%). La província de Tarragona, tot i 
augmentar-hi els afiliats per compte propi, mostra un augment menys intens, de l’1,7%, segurament perquè a di-
ferència de les altres dues, a Tarragona no s’hi ha registrat una evolució positiva dels autònoms vinculats a les 
activitats agràries. (Vegeu la taula següent). 

Per al conjunt de Catalunya, i sectorialment, el sector agrari ha estat l’únic que ha mostrat una evolució lleugera-
ment negativa, arrossegat pels registres negatius a les províncies de Lleida i Tarragona. La resta de sectors han 
augmentat el nombre d’autònoms afiliats, essent el sector serveis, sobretot a Barcelona, el que ha augmentat 
més (2,6%), seguit però de prop pel sector industrial (2,1%), esperonat per un creixement molt intens a la provín-
cia de Girona (7,8%).  

TAULA IV- 1  Variació del nombre de persones que cotitzen pel RETA per províncies, Catalunya 2013 -2014 

  Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 
Total 2,5 2,4 0,1 1,7 2,3 

Agricultura 0,2 0,3 -0,7 -0,9 -0,3 

Indústria 1,0 7,8 -0,6 0,6 2,1 

Construcció 1,6 0,8 -1,5 1,6 1,2 

Serveis 2,8 2,1 0,9 2,2 2,6 
Unitats: taxes de creixement anual en percentatges. 
Font: Departament de treball, Observatori del treball i elaboració pròpia. Dades a data 31 de desembre. 

A Girona, aquesta evolució ha fet augmentar el pes dels afiliats autònoms al sector industrial del 9,9% del total al 
10,5%. A totes les províncies el sector serveis és el més important, i només precisament a aquesta darrera, fruit 
dels bons resultats en el sector industrial, el sector terciari hi ha perdut pes. 

TAULA IV- 2  Distribució sectorial de les persones afiliades al RETA per províncies. Catalunya, 2014 

  Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 
Agricultura 1,5 5,8 25,6 9,8 4,6 

Indústria 8,6 10,5 6,8 6,5 8,5 

Construcció 11,4 15,9 12,2 14,1 12,2 

Serveis 78,4 67,9 55,4 69,5 74,7 
Unitats: percentatges. 
Font: Departament de treball, Observatori del treball i elaboració pròpia. Dades a data 31 de desembre.   

                                                           
12 Comparativa dels registres de 30 de desembre de 2013 i 2014. Comprèn cotitzans en REM. Seguretat Social, Ministeri d’Ocupació i Segu-
retat Social.  
13 Ibídem. 
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 A les comarques on el pes del treball autònom és més important en termes relatius, en molts casos, s’ha experi-
mentat un creixement poc intens del col·lectiu. Aquest fet es pot explicar en part perquè el sector agrari, amb mol-
ta presència de treballadors per compte propi, en molts casos hi és més important en termes relatius, i aquest ha 
estat, tal com s’ha vist, un dels sectors menys dinàmics en el conjunt de Catalunya. 

MAPA IV- 1  Percentatge de cotitzants del RETA sobre el total d’afiliats per comarques. Catalunya 2014 

 
Unitats: percentatges.  
La xifra identifica el percentatge de cotitzants del RETA sobre el conjunt que formen els cotitzants del RETA i del Règim General, no inclou la 
resta de règims de cotització. 
Dades a 31 de desembre. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Observatori del Treball.  
 

Les comarques amb una presència més alta de cotitzants de RETA en termes relatius se situen sobretot a les 
comarques més occidentals de la província de Lleida i de la de Tarragona.  

Les comarques que han experimentat el creixement més intens dels afiliats autònoms han estat el Garraf, Osona, 
el Gironès i Solsona, totes elles amb augments per sobre del 3%. La comarca del Garraf creix bàsicament per la 
forta empenta que hi ha mantingut el sector de la construcció, atès que l’industrial hi augmenta poc, i la resta de 
sectors hi disminueixen. Els casos d’Osona i el Gironès són similars, atès que en tots dos casos el creixement del 
sector industrial és molt significatiu, així com també el de la construcció. No obstant això, mentre que en el cas 
d’Osona els serveis també augmenten, al Gironès això no passa. El cas del Solsonès s’explica sobretot per 
l’augment d’afiliats del sector serveis.14 

Altres comarques que també han experimentat un augment més intens que la mitjana de Catalunya, tot i no ser 
tan elevat, han estat les del Maresme, la Segarra, el Baix Penedès, la Selva, la Garrotxa, el Tarragonès i el Barce-
lonès.  

D’altra banda, destaquen també un conjunt de comarques on el nombre d’afiliats autònoms, en comptes 
d’augmentar, ha disminuït. Parlem en aquest cas de les Garrigues i el Priorat, amb descensos del 2,9% i de l’1,4% 
respectivament, però també del la Terra Alta, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Urgell o el Segrià, amb caigudes 
de menor intensitat.  

 

                                                           
14 Departament de Treball, Observatori del Treball. 
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MAPA IV- 2  Variació percentual del nombre de cotitzants del RETA per comarques a Catalunya, 2013-2014 

 
Unitats: taxes de creixement anual en percentatges. 
Dades a 31 de desembre. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball, Observatori del Treball.  
 

A la Seguretat Social hi trobem registrades 53.603 persones estrangeres que cotitzen pel RETA, de les quals el 
61,6% són de nacionalitat extracomunitària. Tal i com es pot observar a la taula IV-3, el col·lectiu de persones es-
trangeres que cotitzen com a autònoms ha augmentat el 9,5%, un augment lleugerament superior al de l’any 
passat. Enguany, i de la mateixa manera que els darrers anys, l’augment dels afiliats al RETA amb nacionalitat ex-
tracomunitària ha estat més intens que el dels comunitaris.  No obstant això, tant els de procedència extracomu-
nitària com els de procedència comunitària han experimentat un creixement superior al de l’any passat i també 
superior a la mitjana del conjunt dels autònoms. 

TAULA IV- 3  Nombre de persones estrangeres afiliades al RETA. Catalunya 2013 i 2014  

  2013 2014 variació 2012-2013 
Total 48.943 53.603 9,5 

Comunitaris 19.097 20.601 7,9 

Extracomunitaris 29.846 33.002 10,6 
Unitats: persones i taxes de creixement.  
Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Estadístiques, pressupostos i estudis. Dades 31 desembre. 

La majoria dels afiliats estrangers al RETA es troben a la província de Barcelona. Tal i com podem observar a la 
taula següent, a la província de Girona és on el percentatge de cotitzants estrangers és més alt, seguida per la  de 
Barcelona, la de Tarragona i finalment la de Lleida. A la província de Barcelona és on el percentatge d’estrangers 
extracomunitaris és més alt, i és a més l’única província on el seu pes se situa per sobre de la mitjana de Catalu-
nya. D’altra banda, Girona és la província on el pes dels estrangers comunitaris és més alt, i també és l’única on 
el percentatge d’estrangers comunitaris supera el d’extracomunitaris.    
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TAULA IV- 4  Nombre de persones estrangeres afiliades al RETA per províncies i distribució segons província 

de residència i procedència. Catalunya, 2014 

  Persones afi-
liades 

Distribució 
provincial 

% sobre els cotitzants RETA 
sobre el total de RG i RETA 

Procedència 

  comunuitaris/es extracomunitaris/es 
Catalunya 53.603 100 18,4 38,4 61,6 

 Barcelona   39.766 74,2 18,5 34,7 65,3 

 Girona   7.203 13,4 21,8 53,7 46,3 

 Lleida   2.166 4,0 11,6 43,4 56,6 

 Tarragona   4.468 8,3 18,1 45,1 54,9 
Unitats: persones i percentatges.  
Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Estadístiques, pressupostos i estudis. Dades 31 desembre. 

Una dada també rellevant és l’evolució i la distribució de les persones que s’han declarat treballadors autònoms 
econòmicament dependents (TAED). A finals de l’any 2014, el nombre de persones registrades com a TAED a Ca-
talunya era de 1689, el 19% dels TAED del conjunt de l’Estat. D’aquestes persones, el 24% eren dones, mentre 
que el 76% restant eren homes. Aquest percentatge de dones és més baix a Catalunya que en el conjunt 
d’Espanya (30,1%).  Tarragona és on el percentatge de dones és més baix (20,5%), mentre que a Lleida és on 
aquest resulta més elevat (39,1%). 

El nombre de TAED registrats ha augmentat a Catalunya el 7,8% en el decurs del darrer any, i ho ha fet a un ritme 
inferior al del conjunt d’Espanya (16,4%), fet pel qual el col·lectiu de catalans TAED ha perdut pes en el conjunt de 
l’Estat, situant-se en el 19%. Aquest ritme de creixement a més, ha estat menys intens que el que ha mostrat en 
els darrers anys, perllongant una tendència a la moderació del creixement.  

L’augment del nombre de TAED s’ha produït gràcies a un increment més intens de les dones que dels homes. Tot 
i això, tant les dones (15,3%), com els homes (5,6%), han crescut a un ritme menor del que ho han fet en el con-
junt de l’Estat. A Tarragona és on les dones han crescut més (31,3%) i precisament també l’única província on els 
homes no han augmentat (-10%). Per contra, a Girona les dones hi ha disminuït lleugerament (-3,4%).15   

TAULA IV- 5  Treballadors autònoms econòmicament dependents (TAED) registrats, 2013-2014 

  2014 Variació 2013-2014 

  Dones Homes Total Dones Homes Total 

Espanya 2.679 6.220 8.899 22,4 14,0 16,4 

Catalunya 406 1.283 1.689 15,3 5,6 7,8 

Barcelona 333 1068 1401 16,0 6,4 8,5 

Girona 28 97 125 -3,4 10,2 6,8 

Lleida 24 37 61 20,0 12,1 15,1 

Tarragona 21 81 102 31,3 -10,0 -3,8 
Font: elaboració pròpia a partir de dades cedides pel Servei d’Estudis i Estadístiques de la Direcció General de l’Economia Social, del Treball 
Autònom i de la Responsabilitat Social de les Empreses. Dades a mes de Desembre. 

L’increment més intens dels TAED s’ha produït a la província de Lleida (15,1%), on han augmentat amb intensitat 
tant les dones com els homes. La província de Tarragona és l’única que ha registrat un descens. Aquesta dismi-
nució dels TAED del 3,8% a la província de Tarragona s’ha produït tot i l’augment intens que s’ha produït en les 
dones. El creixement més intens en el cas dels homes s’ha produït a la província de Lleida, seguida de prop per la 
província de Girona i a més distància en termes d’intensitat per la de Barcelona.  

                                                           
15 Les dades de registre de treballadors autònoms dependents han estat cedides pel Servei d’Estudis i Estadístiques de la Direcció General de 
l’Economia Social, del Treball Autònom i de la Responsabilitat Social de les Empreses.   
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2.1.1. ANÀLISI DEL COL·LECTIU D’AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS AFILIATS A LA SEGURE-
TAT SOCIAL 

En aquest epígraf analitzarem la configuració i l’evolució del col·lectiu d’autònoms pròpiament dits en alta, que a 
finals del 2014 suposava un total de 314.582 afiliats a Catalunya, el 59% del total d’afiliats per compte propi.  
Entre finals del 2013 i finals del 2014, aquest col·lectiu ha augmentat en 4.152 persones, un augment de l’1,3%, 
i més intens que el de l’any passat, que era el primer any en què van créixer des de l’esclat de la crisi. 

GRÀFIC IV- 19 Proporció de persones afiliades classificades com a autònoms pròpiament dits respecte del total 
de persones afiliades als règims per compte propi. Catalunya, 2014 

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

Si analitzem sectorialment quina ha estat la composició d’aquest augment observarem que s’ha produït bàsica-
ment com a conseqüència de l’augment d’afiliats al sector serveis, si bé enguany, a diferència de l’any passat, 
també hi ha contribuït el sector de la construcció.   

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 grans sectors. Catalunya, 2014 

Distribució 2014 

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

Contribució a la variació 2013-2014 

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

Aquesta evolució ha portat a situar el pes dels afiliats autònoms pròpiament dits al sector serveis en el 76,9%, i el 
de la construcció en l’11,7%, mentre que el de l’agricultura i el de la indústria han baixat lleugerament fins a situ-
ar-se en el 6,2% i 5,2% respectivament.  
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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 sexe. Catalunya, 2014 

Distribució 2014 

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

 
Contribució a la variació 2013-2014 
 

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

Tant els homes com les dones han augmentat dins del col·lectiu d’autònoms afiliats pròpiament dits. No obstant 
això, el creixement de les dones ha estat molt més intens, i la seva contribució al creixement del conjunt del 
col·lectiu, tot i mantenir-hi encara un pes més reduït, ha estat més alta que la dels homes, passant a representar 
el 33,9% del conjunt. 

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 si tenen assalariats o no a Catalunya, 2014 

Distribució 2014 

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

Contribució a la variació 2013-2014 

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

Dins del col·lectiu, han augmentat tant els afiliats amb assalariats com sense. No obstant això, els autònoms amb 
assalariats han augmentat de manera molt modesta, fet pel qual la major part del creixement s’explica per 
l’augment dels autònoms sense assalariats. Fruit d’aquesta evolució, el percentatge d’afiliats autònoms amb as-
salariats dins del col·lectiu ha baixat fins al 18,8%. 
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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 si tenen pluriactivitat o no. Catalunya, 2014 

Distribució 2014 

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

Contribució a la variació 2013-2014 

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

D’altra banda, el gràfic IV-23 analitza la distribució de les persones registrades segons si desenvolupen activitats 
complementàriament o no. El concepte de pluriactivitat permet separar aquelles persones afiliades com a treba-
lladors per compte propi que treballen en una segona ocupació per compte d’altri.  

A diferència de l’any anterior, han augmentat tant els autònoms amb pluriactivitat com aquells altres sense. Tot i 
això, el creixement del col·lectiu d’autònoms amb pluriactivitat encara ha estat més intens que el creixement del 
col·lectiu sense pluriactivitat, fet pel qual, essent només aproximadament el 5% del conjunt d’autònoms pròpia-
ment dits, han explicat més del 50% del creixement del conjunt. 

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 edat a Catalunya, 2014 

Distribució 2014 

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

Contribució a la variació 2013-2014 

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

 

A diferència de l’any passat, en què la franja de més edat no va augmentar, enguany els afiliats autònoms pròpi-
ament dits han augmentat en totes les franges d’edat categoritzades, si bé per als de 55 anys o més, l’augment 
encara ha estat el més feble. Amb aquesta evolució, l’única categoria d’edats que ha perdut pes ha estat preci-
sament la de 55 anys o més, que ha passat a representar el 25,7% del col·lectiu.  
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La categoria d’edats més nombrosa continua essent la de 40 a 54 anys, que recull el 44,5% dels autònoms afili-
ats pròpiament dits, seguida de la de 25 a 39 anys, amb el 27,8%. La categoria que menys pes té és la 
d’autònoms menors de 25 anys, que actualment suposa l’1,9% del col·lectiu. 

GRÀFIC IV- 25 Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit 
d’alta a la Seguretat Social segons nacionalitat. Catalunya, 2014 

Distribució 2014 

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

Contribució a la variació 2013-2014 

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

L’augment del nombre d’afiliats es reprodueix tant per a autònoms espanyols com estrangers. No obstant això, tot 
i que enguany, a diferència de l’any anterior, els autònoms pròpiament dits de nacionalitat espanyola també han 
augmentat, la intensitat del creixement dels autònoms estrangers encara ha estat molt superior, fins al punt que, 
amb un pes en el col·lectiu de menys del 10% han generat el 68,2% de l’augment d’afiliats. 

Amb aquesta evolució el pes dels autònoms pròpiament dits de nacionalitat estrangera s’ha situat en el 10,1%, 
0,8 punts percentuals per sobre del que mantenia a finals del 2013.  

GRÀFIC IV- 26 Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit 
d’alta a la Seguretat Social segons antiguitat en el negoci. Catalunya, 2014 

Distribució 2014 

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

Contribució a la variació 2013-2014 

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

Pel que fa al creixement que mostra el col·lectiu segons antiguitat en el negoci, i seguint en el línia del que havíem 
observat aquests darrers anys, el comportament per categories mostra sens dubte un perfil de recuperació clar, 
amb un augment de les categories de menor antiguitat. 
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Tot i això, el fet que entre les categories de menys d’un any hagin augmentat menys que els de menys desis me-
sos que els d’entre sis mesos i un any, podria portar a pensar en un refredament d’aquesta recuperació dels afili-
ats, almenys en el decurs d’aquest darrer semestre.  

GRÀFIC IV- 27 Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit 
d’alta a la Seguretat Social segons bases de cotització. Catalunya, 2014 

Distribució 2014 

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

Contribució a la variació 2013-2014 

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

 

Finalment, el gràfic anterior ens mostra la distribució l’any 2014 del col·lectiu segons la seva base de cotització, i 
la contribució al creixement del total del col·lectiu en funció de la mateixa variable. L’evolució que mostren en-
guany els registres d’afiliats autònoms evidencien un augment aclaparador dels professionals que cotitzen per la 
base mínima en detriment d’aquells que cotitzen per bases superiors, que mostren en tots els casos una evolució 
negativa. 

Amb aquesta evolució, els autònoms pròpiament dits que cotitzen pel la base mínima se situen en el 85,4% del 
total, seguits pels que ho fan per una base d’entre 2 i 3 cops superior (7,1%), i els que tenen una cotització fins a 
un 50% superior a la mínima (4,2%). 

Resumint, el nombre d’autònoms pròpiament dits ha augmentat sobretot pel dinamisme en l’ocupació autònoma 
dels serveis i de la construcció. Aquest augment ha estat caracteritzat per un dinamisme encara més important 
de les dones, que han crescut més que els homes, dels autònoms sense treballadors, i dels autònoms que treba-
llen també per compte d’altri. 

El perfil d’edat que més ha crescut ha estat el que va dels 40 als 54 anys, si bé també hi ha hagut una incorpora-
ció molt important dels autònoms d’entre 25 i 39 anys. Més de dues terceres parts del creixement s’explica per 
l’augment del col·lectiu de persones amb nacionalitat estrangera. 

En termes de cotització, només estan augmentant el col·lectiu d’autònoms que cotitzen per la base mínima, i el 
perfil de creixement segons antiguitat ens alerta d’una certa frenada en el decurs del darrer semestre que, a falta 
de veure com evoluciona, podria ser indicatiu d’un esgotament o d’una pèrdua d’intensitat de la recuperació del 
col·lectiu. 
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3.  LA PROTECCIÓ SOCIAL DEL TREBALL AUTÒNOM 

La protecció social en el règim especial del treball autònom (RETA) inclou una sèrie de prestacions de caràcter 
obligatori: l’assistència sanitària en els casos de maternitat, malaltia comuna o professional i accidents, siguin o 
no de treball; les prestacions econòmiques en les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc 
durant l’embaràs i la lactància natural, incapacitat permanent, jubilació, mort i supervivència i prestacions famili-
ars per fill a càrrec; i les prestacions de serveis socials. D’altra banda, la cobertura de les contingències professi-
onals és voluntària, excepte per als treballadors autònoms dependents (TRADE) i els que desenvolupen una acti-
vitat amb un risc elevat de sinistralitat. 

D’acord amb el Ministeri de Treball i Seguretat Social, 76.642 persones treballadores afiliades al RETA han optat 
per cotitzar per la cobertura de les contingències professionals a 31 de desembre del 2014, xifra que representa 
el 14,4% del col·lectiu. Aquest percentatge és superior al registrat a 31 de desembre del 2013 (el 13,1%). Per se-
xes, el percentatge d’homes afiliats al RETA que cotitza per contingències professionals (el 15,2%) és superior al 
de dones afiliades al RETA que cotitza per aquestes contingències (el 12,8%).         

L’any 2010, s’incorpora al sistema de protecció social del treball autònom la protecció per cessament 
d’activitat,16 la qual té per objecte proporcionar als treballadors autònoms, en alta en el RETA o en el règim espe-
cial dels treballadors del mar (REM), les prestacions i mesures davant la situació de cessament total en l’activitat 
que va originar l’alta en el règim especial. El règim jurídic de la protecció per cessament d’activitat ha estat modi-
ficat l’any 2014,17 amb l’objectiu de flexibilitzar els requisits i formalitats per percebre la prestació, així com 
d’ampliar l’àmbit subjectiu de la seva cobertura. Simultàniament, s’elimina l’obligació de protegir les contingènci-
es professionals per accedir a la protecció per cessament d’activitat i es manté el caràcter voluntari d’accés al 
sistema. D’altra banda, amb l’objectiu de mantenir la sostenibilitat financera del sistema de protecció, es preveu 
que el tipus de cotització de la contingència de cessament d’activitat s’establirà anualment a la Llei de pressu-
postos generals de l’Estat, el qual no podrà ser inferior al 2,2% ni superior al 4%. 

Pel que fa a les modificacions substantives, es redueix el nivell de pèrdues que s’exigia al treballador autònom 
per poder accedir a la prestació (entre el 20% i el 30% dels seus ingressos) fins al 10%. Així mateix, s’amplia la 
cobertura als treballadors autònoms que per les característiques de la seva activitat s’assimilen als TRADE, però 
que no tenen la qualificació legal per manca de les formalitats establertes a l’efecte. 

3.1. PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT 

La Llei 32/2010, de 5 d’agost, que estableix la prestació per cessament d’activitat, va entrar en vigor el novem-
bre del 2010 i va establir un període de carència d’un any; per tant, els autònoms que haguessin optat per la pro-
tecció del cessament d’activitat haurien generat el dret a la prestació a partir del novembre del 2011.  

La prestació per cessament d’activitat està gestionada per les mútues d’accidents de treball i malalties professi-
onals de la Seguretat Social (MATEPSS), pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i per l’Institut Social de la Ma-
rina (ISM), amb la col·laboració dels serveis públics d’ocupació de les comunitats autònomes.  

L’any 2014, es disposa de dades de la prestació desagregades per entitats, és a dir, segons si la gestió correspon 
a les MATEPSS, al SEPE-ISM, així com respecte de l’agregat de totes les entitats. Enguany, no es disposa de da-
des desagregades per col·lectius (RETA, TRADE i REM).  

Al llarg de l’any 2014, s’han presentat 669 sol·licituds de la prestació per cessament d’activitat, el 92,5% de les 
quals han estat gestionades per MATEPSS. D’aquestes 669 sol·licituds, 32 han estat desistides. Pel que fa a la 
resta (637), el 59,2% han estat resoltes desfavorablement en primera instància. L’any 2014, s’han presentat 
menys sol·licituds de la prestació que l’any 2013, en el que es van sol·licitar 846 prestacions. D’altra banda, l’any 
2014, s’ha resolt favorablement en primera instància un percentatge superior de sol·licituds respecte de l’any 
2013 (el 29,3% front al 27,5% registrat l’any 2013).  

                                                           
16 Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.  
17 Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la que es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurí-
dic de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.  
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GRÀFIC IV- 28 Sol·licituds de la prestació de cessament d’activitat. Catalunya, 2014 

Sol·licituds de la prestació de cessament d’activitat. Agregat de totes les entitats. Catalunya, 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

Sol·licituds de la prestació de cessament d’activitat per entitats. Catalunya, 2014 

  

Sol·licituds presen-
tades1  

Sol·licituds desisti-
des2  

sol·licituds resoltes 
favorablement en 1ª 

instància3  

Sol·licituds resoltes 
desfavorablement en 

1ª instància4 

Sol·licituds pen-
dents de resoldre5 

MATEPSS 619 32 174 368 45 

SEPE-ISM 50 0 22 28 0 
Unitats: nombres absoluts.  
Nota: (1)-(2)=(3)+(4)+(5). 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

La resolució desfavorable en primera instància de 396 sol·licituds l’any 2014 (en una situació similar a la de l’any 
2013) ha vingut motivada en el 83,3% dels casos per no acreditar correctament el cessament (330 sol·licituds); la 
resta de resolucions desfavorables han vingut motivades per no tenir cobert el període mínim de cotització (el 
12,6%), per altres causes (el 3,8%) i per no estar al corrent en el pagament de les quotes (el 0,3%).  
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GRÀFIC IV- 29 Causes de la resolució desfavorable en primera instància. Catalunya, 2014 

Causes de la resolució desfavorable en primera instància. Agregat de totes les entitats. Catalunya, 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Causa de la resolució desfavorable en primera instància per entitats. Catalunya, 2014 

  

No tenir cobert el període 
mínim de cotització 1 

No acreditar correcta-
ment el cessament 2 

No estar al corrent del 
pagament de les quotes3 Altres causes4 

MATEPSS 50 303 1 14 

SEPE-ISM 0 27 0 1 
Unitats: nombres absoluts.  
Nota: (1)+(2)+(3)+(4)=sol·licituds resoltes desfavorablement en 1ª instància. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

Davant de les 396 sol·licituds resoltes desfavorablement en primera instància, s’han presentat 70 reclamacions. 
D’aquestes 70 reclamacions, el 72,9% han estat desestimades. Pel que fa a la resta, el 17,1% han estat estima-
des i el 10% estan pendents de resoldre. L’any 2014, el percentatge de reclamacions desestimades és menor 
que el registrat l’any 2013, que va ser del 84,1%.   
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GRÀFIC IV- 30 Reclamacions davant sol·licituds resoltes desfavorablement. Catalunya, 2014 

Reclamacions davant sol·licituds resoltes desfavorablement. Agregat de totes les entitats. Catalunya, 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. 

Reclamacions davant sol·licituds resoltes desfavorablement per entitats. Catalunya, 2014 

  

Total de reclamacions 
davant sol·licituds resol-
tes desfavorablement 

Reclamacions estima-
des1 

Reclamacions desesti-
mades2 Reclamacions pendents3 

MATEPSS 68 10 51 7 

SEPE-ISM 2 2 0 0 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: (1)+(2)+(3)=nombre total de reclamacions. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri de Treball i Seguretat Social.  
 

Si es tenen en compte les resolucions favorables en primera instància (196) i les reclamacions estimades (12), es 
conclou que al llarg de l’any 2014 s’han concedit 208 prestacions de cessament d’activitat, que suposen el 
31,1% de les sol·licituds presentades al llarg de l’exercici. Aquest percentatge és superior al registrat l’any 2013, 
en que es van concedir el 26,9% de les sol·licituds presentades. Pel que fa a les causes del reconeixement de la 
prestació, en el 76,9% dels casos és per motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius, en el 21,2% dels 
casos és per motius específics del col·lectiu, en 3 casos per pèrdua de llicència i en una ocasió per força major.  
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GRÀFIC IV- 31 Causes del reconeixement de la prestació de cessament d’activitat. Catalunya, 2014 

Causes del reconeixement de la prestació de cessament d’activitat. Agregat de totes les entitats. Catalunya, 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

Causes del reconeixement de la prestació de cessament d’activitat per entitats. Catalunya, 2014 

  

Motius econò-
mics, tècnics, 

productius o or-
ganitzatius1 

Força major2 Pèrdua de lli-
cència3 

Violència de gè-
nere4 

Divorci o sepa-
ració matrimo-

nial5 

Motius especí-
fics del 

col·lectiu6 

MATEPSS 137 1 3 0 0 43 

SEPE-ISM 23 0 0 0 0 1 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: (1) a (6)=nombre de sol·licituds resoltes favorablement en 1ª instància+nombre de reclamacions estimades. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  
 

3.2. PENSIONS CONTRIBUTIVES 

A continuació, s’analitzen les pensions contributives del RETA, atès que la informació sobre pensions del règim 
especial del treball del mar (REM) no es troba desagregada segons si els treballadors són per compte propi o per 
compte d’altre. D’altra banda, el RETA integra des de l’1 de gener del 2008 les persones treballadores per comp-
te propi del règim especial agrari (REA), a través de la seva inclusió en un sistema especial del treball autònom 
agrari (SETA), en relació amb el qual no es disposa de dades sobre pensions. D’altra banda, totes les dades estan 
referides al 31 de desembre dels anys respectius.  

L’any 2014, el nombre de pensions contributives del RETA a Catalunya és de 306.220, l’1,5% més que l’any ante-
rior, un augment inferior al registrat l’any 2013, que va ser del 2,3%. D’altra banda, l’any 2014, les pensions del 
RETA suposen el 18,4% del total de les pensions contributives a Catalunya i el 15,9% del total estatal de les pen-
sions del RETA.    

Pel que fa a l’evolució de les pensions del RETA en el decenni 2004-2014, s’observa el seu creixement progres-
siu, amb un augment important l’any 2008 (del 36,8%), com a conseqüència de la integració del treball per comp-
te propi agrari en el RETA; a partir de l’any 2009, el nombre de pensions augmenta un promig de l’1,8. 
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GRÀFIC IV- 32 Evolució de les pensions contributives del RETA. Catalunya, 2004-2014 

 
Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2004). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

L’any 2014, la majoria de les pensions del RETA són de jubilació (el 66,7% del total). El 24,5% són de viduïtat, el 
6,1% són d’incapacitat, el 2,7% d’orfenesa i 158 pensions són en favor de familiars. Si es compara la distribució 
de les pensions del RETA amb la del règim general i del conjunt del sistema, s’observa que el pes de la jubilació 
és superior en el RETA, mentre que el pes de les pensions d’incapacitat és superior en el conjunt del sistema i, 
sobretot, en el règim general.  

Respecte de l’any 2013, l’increment de les pensions del RETA és degut sobretot a l’evolució de les pensions de 
jubilació, les quals expliquen el 95,6% d’aquest increment (si el creixement interanual és de 4.660 pensions, 
4.462 són pensions de jubilació). D’altra banda, les pensions que més creixen en termes relatius són les 
d’orfenesa (el 6,6%). Per contra, les pensions d’incapacitat, viduïtat i en favor de familiars disminueixen respecte 
de l’any 2013.  

TAULA IV- 6  Evolució de les pensions contributives del RETA segons classe de pensió. Catalunya, 2013-2014 

  2014 Pes  2013-2014 2013-2014 (%) 

Total 306.220 100,0 4.660 1,5 

Jubilació 204.339 66,7 4.462 2,2 

Viduïtat 75.026 24,5 -71 -0,1 

Incapacitat 18.529 6,1 -235 -1,3 

Orfenesa 8.168 2,7 507 6,6 

Favor familiars 158 0,1 -3 -1,9 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

La distribució de les pensions del RETA segons el sexe de la persona perceptora segueix una estructura similar a 
la del règim general i del conjunt del sistema, i reflecteix el lligam existent entre el sistema de pensions i la trajec-
tòria laboral de les persones: les dones encara són minoria entre les persones perceptores de pensions substitu-
tives de salaris o rendes. En aquest sentit, l’any 2014, les dones estan menys representades entre les persones 
perceptores de pensions de jubilació i d’incapacitat, atès que suposen el 45,4% i el 33,1%, respectivament, de les 
persones perceptores d’aquestes pensions; en canvi, el 88,6% de les pensions de viduïtat i el 81,6% de les pen-
sions en favor de familiars són de titularitat femenina. Si l’anàlisi es fa atenent al pes de cada classe de pensió en 
funció del sexe, s’observa que el 81,6% de les pensions percebudes pels homes són de jubilació i que aquest 
percentatge creix fins al 90,7% quan es parla de pensions substitutives de salaris.  
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GRÀFIC IV- 33 Pensions contributives del RETA per sexe i classe de pensió. Catalunya, 2014 

Distribució de les pensions segons el sexe. Catalunya, 
2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 
 

Pes de cada classe de pensió segons el sexe. Catalu-
nya, 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

D’altra banda, la quantia de les pensions contributives depèn de les cotitzacions efectuades al llarg de la vida la-
boral, tenint en compte les quanties màximes i mínimes establertes anualment a la Llei de pressupostos generals 
de l’Estat. L’evolució de la quantia mitjana depèn de diversos factors, entre els quals destaca l’increment que, en 
el seu cas, s’efectuï anualment, així com l’efecte substitució derivat de la renovació del col·lectiu de pensionistes, 
atès que la quantia de les noves altes supera a la de les baixes. L’any 2014, les pensions contributives s’han re-
valorat el 0,25%, en aplicació per primer any de l’índex de revaloració de les pensions, el qual substitueix l’índex 
de preus al consum com a referència per a l’actualització de les pensions18.   

L’any 2014, la quantia mitjana de les pensions contributives del RETA és de 361,2 euros mensuals, la qual cosa 
suposa un increment de l’1,7% respecte de l’any anterior. Aquest increment interanual és el més baix del decenni 
2004-2014, que se situa en una mitjana del 4,1%. L’any 2014, la quantia mitjana de les pensions del RETA és el 
30,5% més baixa que la del conjunt de les pensions del sistema (908 euros) i el 38% més baixa que la del règim 
general (1.018,6 euros). No obstant, en cinc anys (2010-2014), les diferències s’han reduït, atès que l’any 2010, 
la quantia mitjana de les pensions del RETA era el 31,2% més baixa que la de la del conjunt de les pensions del 
sistema i el 40,7% més baixa que la del règim general. Cal assenyalar que l’any 2014 s’observa que la distància 
de la quantia mitjana de les pensions del RETA respecte del conjunt del sistema augmenta lleugerament com a 
conseqüència d’un increment interanual lleugerament superior de la quantia mitjana en el segon cas.         

Si s’analitza l’evolució de la quantia mitjana de les pensions en el decenni 2004-2014, s’observa que les pensi-
ons del RETA han augmentat el 48,8%, menys que el conjunt de les pensions del sistema, que han crescut el 
50,6%, però més que la quantia mitjana de les pensions del règim general, amb un increment del 45,2%.    

D’altra banda, la quantia mitjana de les pensions del RETA percebudes per a dones és de 528,2 euros mensuals 
l’any 2014, front als 758,9 euros mensuals en el cas dels homes, la qual cosa suposa que la pensió mitjana de 
les dones és el 69,6% de la dels homes. Aquest percentatge és però superior al registrat en el cas del règim gene-
ral (el 60,7%) i en el conjunt del sistema (el 58,9%).  

                                                           
18 Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del factor de sostenibilitat i de l’índex de revaloració del sistema de pensions de la Seguretat 
Social.  
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GRÀFIC IV- 34 Evolució de la pensió mitjana del RETA, del règim general i del conjunt del sistema. Catalunya, 
2004-2014 

Evolució de la pensió mitjana del RETA, del règim gene-
ral i del conjunt del sistema. Catalunya, 2013-2014 

 

  
2014 2013-2014 2013-2014 

(%) 

RETA 631,2 10,4 1,7 

Règim general 1.018,6 16,3 1,6 

Total sistema  908,0 16,1 1,8 

Unitats: euros i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 
 

Diferència percentual de la pensió mitjana del RETA 
respecte del règim general i del conjunt del sistema. 
Catalunya, 2010-2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Evolució de la quantia mitjana de les pensions del RETA, del règim general i del total del sistema. Catalunya, 
2004-2014 

 
Unitats: euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 
 

L’any 2014, el 31,7% de les pensions del RETA són de menys de 500 euros, el 58,6% tenen una quantia que va 
dels 500 als 1.000 euros i el 10,1% són de més de 1.000 euros. Si es compara aquesta distribució amb la del rè-
gim general i la del conjunt del sistema, la diferència més remarcable és la que fa referència a les pensions de 
més de 1.000 euros, atès que suposen només el 10,1% de les pensions del RETA, mentre que són el 32,2% de 
les pensions del conjunt del sistema i el 40,4% de les pensions del règim general. No obstant, en cinc anys 
(2010-2014), les pensions de més de 1.000 euros en el RETA han augmentat progressivament, mentre que les 
de menys de 500 euros han disminuït.  
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GRÀFIC IV- 35 Distribució de les pensions per trams de quantia. Catalunya, 2010-2014 

Distribució per trams de quantia de les pensions del 
RETA, del règim general i del conjunt del sistema. Cata-
lunya, 2014 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 
 

Evolució de la distribució per trams de quantia de les 
pensions del RETA. Catalunya, 2010-2014 

 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Si es fa una anàlisi més detallada de la distribució de les pensions per trams de quantia en el RETA, en el règim 
general i en el conjunt del sistema, s’observa que en els tres casos el percentatge més elevat de pensions es 
concentra en el tram que va dels 600 als 800 euros i que la diferència més significativa és que en el cas del RE-
TA, el nombre de pensions disminueix de manera important a partir dels 800 euros, fins al punt que només el 
0,7% de les pensions d’aquest règim és de més de 2.000 euros. Aquest percentatge és del 9,7 en el règim gene-
ral i del 7,4 en el conjunt del sistema. D’altra banda, una altra diferència significativa és que en el cas del RETA 
s’observen percentatges més elevats de pensions inferiors als 600 euros que en el règim general i en el conjunt 
del sistema.   
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GRÀFIC IV- 36 Distribució per trams de quantia de les pensions del RETA, del règim general i del conjunt del sis-
tema. Catalunya, 2014 

Distribució de les pensions del RETA per trams de 
quantia. Catalunya, 2014 

 
Unitats: nombre absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Distribució de les pensions del règim general per trams 
de quantia. Catalunya, 2014 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

Distribució de les pensions del conjunt del sistema per trams de quantia. Catalunya, 2014 

 
                                                                Unitats: nombres absoluts. 
                                                                Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 
 

3.3. ALTRES PRESTACIONS 

L’any 2014, es disposa de dades desagregades a escala del RETA respecte de les prestacions següents: incapaci-
tat temporal, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural i prestació per cura de menors afectats per 
càncer o una altra malaltia greu.   

Incapacitat temporal 

Les dades sobre prestacions d’incapacitat temporal referides al treball autònom informen sobre aquells proces-
sos en els que el fet causant és una malaltia comuna o un accident no laboral en el marc del RETA (contingències 
per compte propi). D’altra banda, les prestacions per incapacitat temporal també poden ser per contingències 
comunes (tenen com a fet causant una malaltia comuna o accident no laboral en de les persones treballadores 
del règim general i dels règims especials del mar i del carbó) i per contingències professionals (on el fet causant 
és un accident de treball o malaltia professional en el marc del règim general i dels especials del mar i del car-
bó).19   

L’any 2014, s’ha registrat una mitjana mensual de 5.007 processos d’incapacitat temporal iniciats al llarg de 
l’any per contingències per compte propi, amb una incidència de 9,6 processos de mitjana mensual per cada 

                                                           
19 Per a més informació, vegeu l’apartat 5 del capítol V d’aquesta memòria, dedicat a la protecció i la inclusió social.  
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1.000 persones protegides. La duració mitjana dels processos per compte propi en alta l’any 2014 és de 84,3 di-
es.  

Les contingències per compte propi registren una mitjana mensual de processos inferior a la resta de contingèn-
cies. La seva incidència és menor que en el cas de les contingències comunes, però superior a les contingències 
professionals. D’altra banda, la duració mitjana dels processos per compte propi és bastant superior a la que 
s’observa en els processos per contingències comunes i per contingències professionals.  

TAULA IV- 7  Indicadors d’incapacitat temporal segons el tipus de contingència1. Catalunya, 2014 

  

Mitjana mensual 
de processos ini-

ciats en el període 

Processos en vi-
gor al final del 

període 
Incidència Prevalença Duració mitjana 

Per compte propi  5.007 13.764 9,6 26 84,3 

Comunes 63.707 62.604 25 24,6 29,6 

Professionals 8.146 8.080 3,3 3,2 33,4 
Unitats: nombre de processos, dies, incidència (mitjana mensual de processos iniciats en el període per cada 1.000 persones protegides) i 
prevalença (nombre de processos vigents a finals d’any per cada 1.000 persones protegides). 
(1) Agregat del sistema: inclou les dades de l’INSS, ISM i MATEPSS. 
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.   

Risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural 

La prestació de risc durant l’embaràs es crea per la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació 
de la vida laboral i familiar de les persones treballadores, amb l’objectiu de protegir la situació de suspensió del 
contracte de treball en el supòsit que la dona embarassada, havent de canviar de lloc de treball amb un altre 
compatible amb el seu estat, aquest canvi no resulta possible o no es pot exigir per motius justificats. D’altra 
banda, amb l’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la 
prestació de risc durant l’embaràs s’estén al supòsit de risc durant la lactància natural.  

L’any 2014, s’ha registrat una mitjana mensual de 26,2 processos de risc durant l’embaràs iniciats al llarg de 
l’any en el marc del treball autònom, amb una duració de 71,3 dies dels processos que han finalitzat l’any 2014. 
Respecte de l’any 2013, destaca l’augment de la mitjana mensual de processos (l’any 2013, va ser de 17,7) i 
dels processos en vigor a finals del 2014 (l’any 2013, van ser 59).  

L’any 2014, aquests dos indicadors mostren valors inferiors en el treball autònom en relació amb el treball per 
compte d’altri, en el qual s’inclou a les treballadores del règim general i dels règims especials del mar i de la mi-
neria del carbó.    

D’altra banda, el nombre mitjà mensual de processos de risc durant la lactància natural iniciats l’any 2014 en el 
marc del treball autònom és de 0,2, amb una duració mitjana dels processos finalitzats al llarg de l’any de 200 
dies. Respecte de l’any 2013, destaca l’augment de la duració dels processos per aquesta contingència en el 
marc del treball autònom (l’any 2013, va ser de 157,2 dies).  

L’any 2014, la mitjana mensual de processos és inferior en el treball autònom en relació amb el treball per comp-
te d’altri; no obstant, la duració mitjana dels processos és superior en el treball autònom. 
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TAULA IV- 8  Nombre i duració mitjana dels processos de la prestació de risc durant l’embaràs i de la presta-
ció de risc durant la lactància natural.1 Catalunya, 2014 

  

Risc durant l'embaràs Risc durant la lactància natural 

Mitjana men-
sual de pro-
cessos inici-
ats en el pe-

ríode 

Processos en 
vigor al final 
del període 

Duració mit-
jana dels 

processos fi-
nalitzats en el 

període 

Mitjana men-
sual de pro-
cessos inici-
ats en el pe-

ríode 

Processos en 
vigor al final 
del període 

Duració mit-
jana dels 

processos fi-
nalitzats en el 

període 

Treball autònom 26,2 90 71,3 0,2 2,0 200 

Compte d'altri 2 745,6 2.508 97,5 6,8 36 142,7 
Unitats: nombre de processos i dies. 
(1) Agregat del sistema: inclou les dades de l’INSS, ISM i MATEPSS. 
(2) Inclou les dades de les treballadores enquadrades en el règim general i en els règims especials del mar i de la mineria del carbó.  
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

Cura de menors afectats per càncer o  una altra malaltia greu 

Aquesta prestació es reconeix als progenitors, adoptants o acollidors que redueixen la seva jornada de treball 
amb motiu de la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu. La prestació es reconeix per un pe-
ríode inicial d’un mes, prorrogable per períodes de dos mesos en el cas que subsisteixi la necessitat de cura di-
recta, contínua i permanent del menor i, com a màxim, fins que aquest compleixi 18 anys.20  

L’any 2014, s’han iniciat 30 processos d’aquesta prestació en el marc del RETA i s’han registrat 35 processos a 
finals d’any. La duració mitjana dels processos del RETA finalitzats l’any 2014 és de 260,4 dies. Aquests tres in-
dicadors mostren valors inferiors en el RETA en relació amb el règim general. Respecte de l’any 2013, en el RETA 
s’observa un augment del nombre de processos iniciats en el període (l’any 2013, van ser 16), però una disminu-
ció de la seva duració mitjana (l’any 2013, va ser de 355,9 dies).   

TAULA IV- 9  Nombre i duració mitjana dels processos de la prestació de cura de menors afectats per càncer o 
una altra malaltia greu.1 Catalunya, 2014 

  

Nombre de processos ini-
ciats en el període 

Nombre de processos en 
vigor al final del període 

Duració mitjana de pro-
cessos finalitzats en el pe-

ríode 

Règim treball autònom 30 35 260,4 

Règim general2 229 319 339,7 
Unitats: nombre de processos i dies. 
(1) Agregat del sistema: inclou les dades de l’INSS, ISM i MATEPSS. 
(2) Els règims especials del mar i de la mineria del carbó no s’han incorporat a la taula perquè no s’ha iniciat cap procés en aquests règims a 
Catalunya.  
Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  

 

 

 

 

                                                           
20 Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació eco-
nòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.  
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4. FOMENT DEL TREBALL AUTÒNOM 

La primera edició de l’Informe sobre la situació dels treballadors autònoms a Catalunya21 va analitzar en un apar-
tat específic aquelles mesures de foment de l’ocupació autònoma endegades per les diferents institucions públi-
ques. Ara bé, la incorporació d’aquest Informe com un capítol addicional de la Memòria socioeconòmica i laboral 
de Catalunya que elabora anualment el CTESC a partir de l’edició corresponent a l’any 2007 i la voluntat 
d’ampliar l’àmbit d’estudi, va motivar que els anys posteriors s’ampliés l’anàlisi a aquelles mesures de foment de 
l’emprenedoria. Aquest canvi va comportar una increment de les mesures analitzades, si bé en determinats casos 
plantejava dubtes sobre la delimitació conceptual de l’àmbit d’estudi, ateses les similituds i diferències existents 
entre els conceptes de treball autònom i emprenedoria. 

L’Informe Emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques22 va constatar també les similituds i diferèn-
cies entre aquests conceptes i va posar en relleu la manca d’identitat entre les polítiques de suport a 
l’emprenedoria, de suport al treball autònom i de suport a la pime, si bé hi ha confluències entre aquests tres 
àmbits.  

En aquesta edició de la Memòria, partint de les reflexions fetes al citat Informe i de l’anàlisi allí fet de les mesures 
de foment de l’emprenedoria, en coherència a la resta de l’apartat (centrat en la situació del treball autònom) 
s’ha optat per restringir l’anàlisi a aquelles mesures específicament dirigides a aquest col·lectiu, si bé en determi-
nats casos es tenen en compte mesures d’abast més ampli, dirigides a tot tipus de persones que inicien una acti-
vitat econòmica pel seu compte així com a empreses petites i mitjanes ja en funcionament.  

Amb aquest objectiu en aquest primer apartat es parteix d’una anàlisi breu dels indicadors de demografia empre-
sarial que publica trimestralment el Departament d’Empresa i Ocupació,23 atès que proporcionen informació so-
bre l’evolució del ritme de creació, manteniment i destrucció d’empreses, relacionat amb l’activitat de moltes per-
sones que treballen pel seu compte.   

A continuació, l’apartat s’estructura en diferents subapartats que segueixen la tipologia de mesures de foment del 
treball autònom recollides en el Títol V de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom (LETA en 
endavant), i que s’han dut a terme al llarg de l’any 2014. 

Indicadors de demografia empresarial a Catalunya  

Les dades relatives al quart trimestre de l’any 2014 reflecteixen per segon any consecutiu un increment de les 
altes d’empreses, superior a les baixes, fet que comporta que la taxa neta d’entrada sigui positiva i lleugerament 
superior a la registrada el 2013, tal com reflecteix el gràfic següent. D’altra banda, cal tenir en compte que la ro-
tació d’empreses és més elevada els darrers tres anys que a l’inici de la crisi, fet que reflecteix un major dina-
misme tant en les altes com en les baixes d’empreses (atès que tant la taxa bruta d’entrada com la de sortida són 
més elevades els darrers anys del període), decantant-se aquest dinamisme cap a les altes d’empreses, tant el 
2013 com el 2014, a diferència dels anys anteriors, en què les baixes van ser superiors a les altes. 

                                                           
21 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (2006). La situació dels treballadors autònoms a Catalunya. Col·lecció estudis i informes, 
núm. 14. Barcelona: el Consell. Consulta a http://www.ctesc.cat/doc/doc_13992740_1.pdf, p. 105 i ss. 
22 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (2014). Informe sobre l’emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques. 
Col·lecció estudis i informes, núm. 35. Barcelona: el Consell. Consulta a http://www.ctesc.cat/doc/doc_43887781_1.pdf. 
23 Departament d’Empresa i Ocupació (2015). Butlletí de demografia empresarial, IV trimestre de 2014. Observatori d’Empresa i Ocupació. 

http://www.ctesc.cat/doc/doc_13992740_1.pdf�
http://www.ctesc.cat/doc/doc_43887781_1.pdf�
http://observatoriempresaiocupacio.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/demografia_empresarial/2014/arxius/butlleti_demografia_empresarial_4t14.pdf�
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GRÀFIC IV- 37 Evolució dels indicadors de demografia empresarial. Catalunya, 2007-2014 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: dades a IV trimestre. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Més de la meitat de les empreses donades d’alta el darrer trimestre de l’any 2014 són sense assalariats (el 
60,8%), mentre que també són majoritàries entre les empreses que s’han donat de baixa, si bé en una proporció 
menor (54,4%), tal i com reflecteixen els gràfics següents. Cal també tenir en compte que el pes de les persones 
jurídiques i de les persones físiques entre les noves empreses és similar (50,3% vs. 49,7%, respectivament), però 
no entre les baixes, on les persones jurídiques tenen pes lleugerament superior (el 52,7%). 
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GRÀFIC IV- 38 Altres i baixes d’empreses segons nombre d’assalariats i forma jurídica. Catalunya, 2010-2014 

Altes segons nombre d’assalariats 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: dades a IV trimestre. Les altes inclouen les altes pures i les re-
activades. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció. 

Baixes segons nombre d’assalariats 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: dades a IV trimestre.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció. 

Altes segons forma jurídica 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: dades a IV trimestre. Les altes inclouen les altes pures i les re-
activades. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció. 

Baixes segons forma jurídica 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: dades a IV trimestre.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció. 
 

En desagregar els indicadors d’estructura empresarial en funció del sector d’activitat de les empreses, es consta-
ta com en els tres sectors dels quals es disposa dades (serveis, construcció i indústria), les altes incrementen 
respecte el 2013, mentre que les baixes segueixen la tendència decreixent registrada també el 2013. Ara bé, 
malgrat els serveis són el sector majoritari, la rotació empresarial és més alta en la construcció (10,9%), seguida 
de la indústria (9%), en comparació amb la del sector serveis (5,9%). L’any 2013 el saldo final en les altes 
d’empreses va ser positiu només en el sector serveis (és a dir, es van donar d’alta més empreses que no pas es 
van donar de baixa), mentre que l’any 2014 aquest saldo és positiu en tots tres sectors. 
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GRÀFIC IV- 39 Altes i baixes segons sector d’activitat de les empreses. Catalunya, 2011-2014 

  
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: dades a IV trimestre. El gràfic només indica la dada del 2014. Les altes inclouen les altes pures i les reactivades. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

4.1. PROMOCIÓ DE LA CULTURA EMPRENEDORA 

La promoció de l’esperit i la cultura emprenedora és una de les tipologies de mesures en què es poden materialit-
zar les polítiques de foment del treball autònom, recollida a la lletra d) de l’article 27.2 de la LETA. Institucions 
públiques i privades realitzen un seguit d’actuacions al llarg del territori, insistint en diferents aspectes, com ara 
la pròpia decisió d’emprendre, la gestació i desenvolupament de la idea de negoci o la necessitat de millorar el 
reconeixement i suport social de les persones que emprenen. 

Entre aquestes darreres mesures destaca la celebració de diferents esdeveniments generals, alguns amb una tra-
jectòria consolidada, com el Biz-Barcelona (que amb l’edició del 2014 ja n’acumula quatre) i d’altres que s’han 
celebrat per primera vegada, com el I Congrés Catalunya Emprèn. El Biz-Barcelona 2014 ha comptat amb més de 
12.300 visitants,24 dels quals el 43,2% estan en procés de creació d’una empresa, el 29,6% tenen una pime i el 
7,4% són autònoms. La mitjana d’edat dels participants ha estat més elevada que en l’edició anterior, atès que 
els de més de 45 anys concentren el 44,3% dels participants, mentre que l’any passat representaven el 20% dels 
participants. D’altra banda, tres de cada quatre visitants (el 76,7%) té nivell d’estudis universitari. 

L’altre esdeveniment mencionat, el Congrés Catalunya Emprèn, en canvi es focalitza en el finançament i la inno-
vació dels projectes, atès que està concebut com un punt de trobada per a emprenedors que cerquen finança-
ment, empresaris que busquen solucions per als seus reptes d'innovació i inversors que operen en l’àmbit nacio-
nal i internacional. 

Un altre Programa del qual cada any es fa ressò en aquest apartat és l’Erasmus per a joves emprenedors, imple-
mentat per primer cop l’any 2009 i que cada any rep un nombre creixent de sol·licituds de participació. El Progra-
ma va dirigit a joves que vulguin emprendre i els facilita la realització d’un intercanvi internacional i el treball amb 
un empresari amb experiència en un altre Estat membre de la UE. La participació dels joves espanyols és de les 
més altes (és el país d’origen del 13,9% dels participants), únicament superat per Itàlia (14,4% dels participants). 
A la vegada, aquests dos països són el principal destí dels participants (el 22% van a Espanya i el 20,6% a Ità-
lia).25 

                                                           
24 Memòria 2014: informe de resultats del Biz-Barcelona.  
Consulta a: http://media.firabcn.es/content/S092014/docs/doc_memoria_2014_ca.pdf. El document conté també que l’edició del 2014 ha 
comptat amb 140 entitats participants, 100 expositors i 338 ponents. S’han realitzat 178 ponències i sessions de treball, en les què han par-
ticipant 3.130 persones. Així mateix, 491 persones han participat en les sessions d’assessorament empresarial i 694 en l’àrea “bizexporta”. 
En total, s’han realitzat 1.780 contactes en el mercat de finançament. 
25 Erasmus for young entrepreneurs : statistics November 2014. Erasmus for Young Entrepreneurs Office. Brussel·les: Eurochambres, 2014. 
Consulta a http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/press/141107_Statistics_54621bdd34dc2.pdf.  
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Com en edicions anteriors d’aquesta Memòria, cal fer esment dels diferents premis que es convoquen per refor-
çar el reconeixement social de les persones que emprenen així com per contribuir, en cas que el premi tingui una 
dotació econòmica, a la sostenibilitat inicial del projecte. Alguns d’aquests premis s’atorguen en el marc d’un es-
deveniment més general, com els que s’atorguen durant la celebració del Biz-Barcelona 2014.26 Entre els premis 
amb dotació econòmica es poden citar, entre altres, el Certamen Nacional de Joves Emprenedors, convocat anu-
alment des del 2008 pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,27 i en el que poden participar els joves que 
liderin projectes innovadors i viables, d’empreses ja constituïdes, amb una antiguitat màxima de tres anys i míni-
ma d’un any. No es concreta la forma jurídica que han d’adoptar aquestes iniciatives, per la qual cosa tant pot ser 
persona física com jurídica. En l’edició de 2014, com cada any, el premi s’ha adjudicat a 10 projectes i s’ha as-
signat a cada promotor un premi de 25.000 euros.28 

4.2. DISMINUCIÓ DE COSTOS A L’INICI D’UNA ACTIVITAT ECONÒMICA 

L’inici de l’activitat és una de les fases del procés d’emprendre més delicades i on els costos són un element de-
terminant per a la viabilitat futura del projecte. Conscient d’aquests condicionants, el legislador inclou la remoció 
d’obstacles que impedeixin l’inici i desenvolupament d’una activitat econòmica o professional per compte propi 
com una de les línies d’actuació de la política de foment del treball autònom (art. 27.2 a) LETA). Aquesta línia pot 
concretar-se tant en la regulació de les diferents formes jurídiques que pot adoptar l’activitat empresarial, com la 
reducció i simplificació de tràmits administratius, l’abaratiment dels costos inicials facilitant la disponibilitat de 
capital (mitjançant la capitalització de la prestació d’atur) o la regulació de contractes laborals amb reduccions i/o 
bonificacions fiscals i socials; mesures totes elles analitzades a continuació.  

Hi ha una sèrie de formes jurídiques concebudes principalment per a persones que acaben d’endegar un projecte 
empresarial, amb independència de la possibilitat que tenen d’actuar com a persona física sense el paraigües de 
cap societat, que com ja s’ha comentat anteriorment és una opció que concentra pràcticament la meitat de les 
altes d’empreses a Catalunya (el 49,7%, el darrer trimestre de 2014).  

Igual que en anys anteriors, la informació facilitada per la Secretaria general d’Indústria i de la petita i mitjana 
empresa sobre les societats creades l’any 2014 reflecteix com la figura més utilitzada és la societat de responsa-
bilitat limitada (amb 303 noves societats), mentre que les societats limitades nova empresa tenen un caràcter re-
sidual (el 2013 se’n van crear 9 i el 2014, 19). D’altra banda, des de l’any 2013 les persones que inicien una ac-
tivitat poden adoptar també la forma d’emprenedor de responsabilitat limitada.29 Segons les dades del Col·legi de 
Registradors de la Propietat, Béns Mobles i Mercantils d’Espanya, l’any 2013 es van acollir a aquesta forma soci-
etària 13 persones en tot l’Estat, mentre que el 2014, van ser 51 (si bé no es disposa de dades desagregades per 
comunitats autònomes).30 Gairebé tres de cada quatre empreses creades el 2014 tenen un soci fundador home 
(el 72,3% de les societats de responsabilitat limitada), un percentatge que creix respecte l’any anterior (quan fou 
del 69,2%). 

D’altra banda, i amb la finalitat de reduir costos administratius i de gestió, al llarg de l’any 2014 s’ha seguit im-
plementant la Finestreta Única Empresarial (FUE), que des de la seva posada en marxa fins el 31 de desembre de 
2014 presenta els resultats que conté el gràfic següent. Tal com es pot observar, s’han assolit amb escreix els ob-
jectius previstos; pel que fa a l’eliminació de tràmits, s’ha assolit l’objectiu en un 105%; en el cas de la simplifica-
ció, amb la simplificació de 410 tràmits, s’ha assolit el 108% de l’objectiu previst; i pel que fa a la implantació de 
tràmits a la FUE l’objectiu s’ha complert en un 111%: s’han implementat 334 tràmits que s’han afegit als que ja 
disposava la carta de serveis de la Oficina de Gestió Empresarial, que és la unitat administrativa que actua com a 
FUE. El Pla FUE 2011-2014 acaba la seva vigència precisament l’any 2014, si bé està previst elaborar-ne un de 
nou pel període 2015-2017. 

                                                           
26 A tall d’exemple, es van atorgar quatre premis: BDO & 4YFN Start-up Competition, els premis FPemprèn, el premi Emprenedor del Col·legi 
d’Aparelladors de Barcelona i els premis Creatic. 
27 Resolució de 21 de juliol de 2014, de l’Institut de la Joventut, per la qual es convoca el Certamen Nacional de Joves Emprenedors per a 
l’any 2014. BOE núm. 203, de 21.08.2014. 
28 Resolució d’1 de desembre de 2014, de l’Institut de la Joventut, per la que es determinen els adjudicataris del Certamen Nacional de Joves 
Emprenedors per a l’any 2014. BOE núm. 306, de 19.12.2014. 
29 Figura jurídica introduïda per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. BOE núm. 233, 
de 28.09.2014. 
30 Estadística mercantil 2014. Col·legi de Registradors de la Propietat, Béns Mobles i Mercantils d’Espanya. 
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GRÀFIC IV- 40 Execució del projecte Finestreta Única Empresarial. Catalunya, 2012-2014 

 
Unitats: nombres absoluts. 
Nota: les dades a partir de 2013 són acumulades. 
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

D’altra banda, a principis de l’any 2014,31 el Govern de la Generalitat ha aprovat eina per avaluar l’impacte que 
les iniciatives normatives tenen sobre les petites i mitjanes empreses, el Test Pimes, amb l’objectiu de garantir 
que els costos derivats de la regulació no els afectin de forma excessiva, ni disminueixin la seva competitivitat. La 
realització d’aquesta avaluació és una recomanació de la Comissió Europea, que constata que el compliment de 
la normativa és més dificultós i car per a les empreses de menor dimensió. En la mateixa sessió del Consell Exe-
cutiu d’11 de febrer, el Govern ha aprovat un conjunt de mesures i projectes corporatius per desplegar 
l’administració electrònica a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. D’entre projectes dirigits específica-
ment a les empreses destaca, a més de la potenciació del Canal Empresa, la implantació de la factura electròni-
ca.  

Una altra mesura ja comentada i que cada any s’analitza en aquesta Memòria és la capitalització de la prestació 
d’atur, que contribueix a facilitar la disponibilitat de capital a l’inici de l’activitat. L’any 2014 l’han capitalitzada  
30.467 persones, pràcticament el mateix nombre que l’any anterior (quan van fer-ho 30.534 persones). El pes 
d’aquestes 30.467 sobre el total de persones beneficiàries de la prestació d’atur contributiva incrementa per ter-
cer any consecutiu, en passar del 12,9% el 2012 al 17,5% el 2014, degut a la davallada de persones beneficiàri-
es de la prestació d’atur a Catalunya i pel fet que el nombre de les que la capitalitzen es manté estable, tal com 
reflecteix el primer dels gràfics següents. 

Pel que fa a la finalitat de la capitalització, no hi ha variacions destacades respecte els anys anteriors: la pràctica 
totalitat de les persones (96,7%) capitalitzen la prestació per constituir-se com a treballadors autònoms, mentre 
que els que es converteixen en socis de cooperatives o societats laborals o fan una aportació al capital social 
d’una societat mercantil tenen un percentatge residual (2,9% i 0,1%, respectivament). Atès el baix nombre en 
termes absoluts d’aquest darrer supòsit (41) els gràfics següents no recullen aquesta dada.32  

D’altra banda, l’anàlisi per edat de les persones que capitalitzen i la seva evolució en el temps confirma la ten-
dència ja descrita el 2013: la tendència a reduir-se el nombre de menors de 40 anys que capitalitzen (els menors 
de 25 anys davallen el 14,7% respecte el 2013 i els de 25 a 40 anys davallen el 5,2%) i a incrementar el nombre 
de persones de més de 40 anys que capitalitzen la prestació (els que tenen entre 40 i 55 incrementen el 6,5% i 
els majors de 55 anys, el 13,3%). Aquesta evolució comporta que els més joves perdin importància relativa i alho-
ra els de més edat en guanyin, tal com reflecteix el tercer gràfic. Cal tenir en compte però, que aquestes dades 
són per al conjunt de l’Estat. 

                                                           
31 Acords de Govern d’11 de febrer de 2014.  
32 Aquest nombre tan petit de casos pot venir explicat per la novetat de la mesura, atès que va ser introduïda l’any 2013. 
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GRÀFIC IV- 41 Capitalització de la prestació d’atur contributiva. Catalunya, 2007-2014 

Persones que capitalitzen 

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

Tipus d’activitat per la qual es capitalitza 

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

Persones que capitalitzen per grups d’edat 

 
                                                                Unitats: percentatges. 
                                                                Nota: dades relatives a Espanya. 
                                                                Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

L’any 2013 es van regular dues mesures noves per tal de facilitar l’establiment per compte propi dels joves (me-
nors de 30 anys) que es trobaven en situació d’atur: la possibilitat de compatibilitzar la prestació d’atur amb l’inici 
d’una activitat per compte propi i la possibilitat de sol·licitar la baixa de la percepció de la prestació mentre es rea-
litza una activitat per compte propi.  

Tal com reflecteix la taula següent, l’any 2014 ha incrementat de manera significativa el nombre de persones que 
han compatibilitzat la prestació d’atur i l’establiment com a autònomes, tant en l’àmbit català com a la resta de 
l’Estat. Si bé la majoria dels joves que s’han acollit a aquesta mesura són homes (el 53,2% a Catalunya), les do-
nes han incrementat la seva importància relativa respecte l’any anterior, en passar de representar el 40,9% al 
46,8%. En l’àmbit estatal el pes de les dones és lleugerament menor (el 45,5%). Pel que fa a l’edat, igual que 
l’any anterior, el 81,2% dels que han compatibilitzat tenen entre 26 i 30 anys. En l’àmbit estatal el percentatge és 
similar (81,5%). 

TAULA IV- 10  Persones que compatibilitzen la prestació d’atur amb l’inici d’una activitat per compte propi. Es-
panya i Catalunya, 2013 i 2014 

  2013 2014 Variació 2013-2014 

  Catalunya Espanya  Catalunya Espanya  Catalunya Espanya  

Total 276 2.328 1.509 9.357 446,7 301,9 

Sexe 

-

50.000   

100.000   

150.000   

200.000   

250.000   

300.000   

350.000   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Persones beneficiàries que han capitalitzat
Persones beneficiàries prestació d'atur contributiva

1.192   975   1.061   1.151   1.092   1.086   878   

32.656   31.720   31.282   29.892   29.167   29.397   29.451   

33.848   32.695   32.343   31.113   30.259   30.534   30.467   

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Socis de cooperatives i SL. Autònoms Total

2,3 2,0 1,7 1,4 1,2

57,5 54,3 51,7 48,6 46,2

37,2 40,3 42,7 45,5 47,7

3,0 3,4 3,9 4,4 4,9

2010 2011 2012 2013 2014

Menys de 25 25 a 39 anys 40 a 54 anys Més de 55 anys
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  2013 2014 Variació 2013-2014 

  Catalunya Espanya  Catalunya Espanya  Catalunya Espanya  

Home 163 1.286 803 5.101 392,6 296,7 

Dona 113 1.042 706 4.256 524,8 308,4 

Edat 

18 a 20 anys 1 24   22 -100,0 -8,3 

21 a 25 anys 50 514 283 1.705 466,0 231,7 

26 a 30 anys 225 1.790 1.226 7.630 444,9 326,3 
Unitats: nombres absoluts i variació en percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

La segona de les mesures regulada el 2013 és la possibilitat que els joves menors de 30 anys en situació d’atur 
sol·licitin la suspensió del cobrament de la prestació d’atur mentre inicien una activitat per compte propi. Si bé 
l’any 2013 es van acollir més persones a aquesta mesura que a l’anterior (la compatibilització), l’any 2014 es re-
gistra una davallada del 5,2% a Catalunya de les persones que suspenen la prestació d’atur, tot i que hi ha més 
persones que es decanten per aquesta opció que per compatibilitzar (1.999 vs. 1.509).  

La distribució per sexe de les persones que han suspès el cobrament de la prestació és pràcticament idèntica a la 
de l’any passat (el 57,5% són homes i el 42,5%, dones), com també hi ha poques variacions en la distribució per 
edat, sent el grup majoritari els que tenen més de 26 anys (el 75%). En l’àmbit estatal no hi ha diferències desta-
cables respecte la situació descrita. 

TAULA IV- 11  Baixes de la prestació per atur per col·locació per iniciar una activitat per compte propi. Espanya i 
Catalunya, 2013 i 2014 

  2013 2014 Variació 2013-2014 

  Catalunya Espanya  Catalunya Espanya  Catalunya Espanya  

Total 2.109 17.653 1.999 16.840 -5,2 -4,6 

Sexe 

Home 1.214 10.413 1.149 9.626 -5,4 -7,6 

Dona 895 7.240 850 7.214 -5,0 -0,4 

Edat 

18 a 20 anys 24 212 16 218 -33,3 2,8 

21 a 25 anys 471 3.991 484 3.895 2,8 -2,4 

26 a 30 anys 1.614 13.450 1.499 12.727 -7,1 -5,4 
Unitats: nombres absoluts i variació en percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

Una altra mesura que cal tenir en compte i introduïda l’any 2012, és el contracte indefinit de suport als emprene-
dors, que comporta entre d’altres aspectes, la bonificació de les quotes a la SS en cas de contractar determinats 
col·lectius, a la vegada que permet al treballador contractat, si percep la prestació d’atur, compatibilitzar-ne la 
percepció d’un 25% amb el seu salari. 

De nou, l’any 2014 es registra un increment significatiu del nombre de contractes signats, tant en total (70,6% de 
variació positiva) com en els menors de 30 anys (68,8% d’increment). Aquest increment és més intens en les do-
nes que en els homes, de tal manera que la importància relativa de les primeres passa del 41,8% l’any 2013 al 
43,8% l’any 2014 en total, i del 48,8% al 50,1% entre els menors de 30 anys. Tots els sectors d’activitat incre-
menten el nombre de contractes subscrits, sent especialment més intens aquest increment en els serveis. La dis-
tribució interna dels diferents contractes per sectors d’activitat tenint en compte el total de contractes i els que 
s’han signat amb menors de 30 anys presenta alguna diferència: si bé el sector serveis és el majoritari en am-
bdós casos, té més pes entre els menors de 30 anys que en el total (86,5% vs. 81%), mentre que la construcció i 
la indústria concentren un major nombre de contractes en total que entre els joves: 12% vs. 9% (en el cas de la 
construcció) i 5,7% vs. 3,4% (en el cas de la indústria). 
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Malgrat les deduccions fiscals associades a aquests contractes, igual que va passar el 2013, incrementen amb 
més intensitat els que no tenen aquestes deduccions que els que sí que les tenen, sent els primers clarament 
majoritaris respecte el total (91% vs. 9% pel que fa al total de contractes i 86,2% vs. 13,8%, pel que fa als con-
tractes de menors de 30 anys), fet que permet plantejar que l’ús d’aquesta modalitat contractual es deu a factors 
diferents als associats a les deduccions fiscals. 

TAULA IV- 12  Contractes indefinits de suport als emprenedors signats a Catalunya, 2013-2014 

    2013 2014 Variació 2013-2014 

    Total 
Menors 30 

anys Total Menors 30 anys Total Menors 30 anys 

Total contractes signats 32.664 12.678 55.709 21.405 70,6 68,8 

Sexe 
Homes  19.008 6.493 31.305 10.686 64,7 64,6 

Dones 13.656 6.185 24.404 10.719 78,7 73,3 

Sector d'activitat 

Agricultura 565 170 748 225 32,4 32,4 

Indústria 4.205 1.246 6.665 1.931 58,5 55,0 

Construcció 2.016 529 3.167 737 57,1 39,3 

Serveis 25.878 10.733 45.129 18.512 74,4 72,5 

Deduccions fiscals 
Amb 4.019 2.429 5.010 2.958 24,7 21,8 

Sense  28.645 10.249 50.699 18.447 77,0 80,0 
Unitats: nombres absoluts i variació en percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d’Ocupació Estatal. 

4.3. FORMACIÓ PROFESSIONAL 

En aquesta categoria s’inclouen tres tipus de mesures relacionades amb la formació i capacitació dels treballa-
dors autònoms, seguint l’art. 28 de la LETA: les encaminades a integrar la promoció de la iniciativa empresarial 
dins el sistema educatiu, la formació i readaptació professional dels autònoms i la informació i l’assessorament 
tècnic per a la creació, consolidació i renovació d’iniciatives empresarials. 

Les mesures per integrar dins el sistema educatiu la promoció del treball autònom són importants en la promoció 
d’aquesta forma d’ocupació, atès que, tal com afirma la Comissió Europea, l’educació i la formació fomenten 
l’aparició de noves generacions de persones emprenedores, al mateix temps que recomana la introducció de 
l’ensenyament en emprenedoria a escala europea. 

En aquest àmbit cal tenir en compte diferents actuacions impulsades pel Departament d’Ensenyament, entre les 
que destaca l’assignatura centrada en l’emprenedoria, que s’imparteix amb caràcter optatiu a 3r d’ESO. Segons 
les dades facilitades pel Departament d’Ensenyament, ha passat de ser impartida per 17.800 alumnes (de 624 
centres) el curs 2012-2013, a 30.023 alumnes de 757 centres el curs 2014-2015. Si bé es presta en més cen-
tres públics que privats (411 vs. 347), la cursen més alumnes dels centres privats que dels públics (10.691 vs. 
19.332). Atès el caràcter innovador de l’assignatura i la importància de la formació del professorat que la impar-
teix, el Departament també ha implementat una activitat de formació dirigida a aquest professorat, al mateix 
temps que ha creat una pàgina específica dedicada a l’emprenedoria dins el web de la XTEC.33  

D’altra banda, s’han dut a terme actuacions amb la col·laboració d’entitats privades, com ara el projecte 
d’Educació Financera a les Escoles de Catalunya amb la Fundació Privada Institut d’Estudis Financers, o el Pro-
grama Escola i empresa, amb la col·laboració de FemCAT, que facilita la trobada entre alumnes i una persona que 
dirigeix una empresa i que els explica la seva vivència personal i professional. En l’àmbit de la formació per a per-
sones adultes també s’ha dut a terme una prova pilot d’Educació Financera. Destacar per últim, l’atenció presta-
da pel Saló de l’Ensenyament 2014 a l’emprenedoria, que ha mostrat 11 projectes realitzats per alumnes de 4rt 
d’ESO, batxillerat i formació professional, i ha ofert diferents tallers d’emprenedoria, robòtica o vídeojocs, entre 
d’altres. 

                                                           
33 Emprenedoria. Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. Consulta a http://www.xtec.cat/web/recursos/emprenedoria. 
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En l’àmbit universitari, a banda de les accions que duen a terme les diferents universitats de suport i foment de 
l’emprenedoria, i que comencen a ser valorades positivament pels experts,34 es pot destacar la presència 
d’aquesta opció professional en el marc del I Congrés Internacional d’Ocupació i Orientació Professional,35 esde-
veniment anual de dos dies que té per finalitat que els joves universitaris i titulats que busquen ocupació puguin 
conèixer i connectar de manera directa amb les empreses interessades. El Departament d’Empresa i Ocupació hi 
ha difós els diferents programes d’emprenedoria que impulsa així com ha presentat els diferents serveis i asses-
sorament que pot oferir el SOC. 

Per últim, cal tenir en compte les actuacions d’impuls de l’educació emprenedora realitzades per la Comissió Eu-
ropea al llarg de l’any 2014, entre les que destaca l’elaboració d’una Guia per a Formadors,36 que conté una se-
lecció d’exemples per inspirar altres iniciatives i per proporcionar suport al professorat d’educació emprenedora. 

Pel que fa al foment de la formació i la readaptació professional dels treballadors autònoms, cal tenir en compte 
les diferents accions formatives que organitzen, com cada any, moltes institucions, ja siguin públiques o privades. 
A tall d’exemple es pot mencionar el Programa Cambra business mentoring, que consta de cinc sessions en les 
què es defineix el model de negoci a través del mètode Canvas, s'analitza la viabilitat econòmica del projecte i 
s'analitzen punts forts i febles de la idea empresarial; o les sessions de formació per a l’autoocupació que es van 
realitzar en el marc del saló Handmade Festival dedicat al fenomen del Do it Yourself; els tallers que organitza 
ACCIÓ dedicats al màrqueting digital; entre d’altres. 

El tercer tipus de mesures en l’àmbit de la formació professional dels treballadors autònoms són les que propor-
cionen informació i assessorament tècnic per a la creació, la consolidació i renovació de les iniciatives empresari-
als. Si bé tradicionalment la majoria de mesures de suport en forma de serveis d’informació i assessorament a 
persones emprenedores s’han centrat en les fases inicials, els darrers anys hi ha més iniciatives que es focalitzen 
en les fases posteriors del cicle vital d’una iniciativa econòmica, com ara la consolidació i creixement.  

En aquest sentit, cal destacar el Programa Consolida’t37 del Departament d’Empresa i Ocupació, que recull els re-
sultats i l’experiència d’una prova pilot realitzada l’any 2013 (i comentada en l’edició anterior d’aquesta Memò-
ria)38 i que es reedita per a l’exercici 2014 en el marc del Programa Catalunya emprèn. D’entre les principals no-
vetats de la convocatòria d’enguany destaca l’ampliació del col·lectiu de persones beneficiàries a tots els autò-
noms que portin més de 6 mesos en el seu negoci (atès que en l’actual conjuntura econòmica, les necessitats 
d’assessorament i formació estratègica poden tenir lloc en qualsevol moment de la vida laboral del treballador 
autònom, i no només en la fase de consolidació). També s’aplica el Programa per atendre les persones que han 
fet fallida en els seus negocis i que volen iniciar una nova activitat laboral com a treballadors autònoms. Aquesta 
novetat se situa en línia d’una de les recomanacions de l’Informe del CTESC Emprenedoria a Catalunya: activitat, 
educació i polítiques,39 que constata la necessitat d’endegar iniciatives dirigides a donar segones oportunitats i/o 
reorientar les persones que han emprès i han fracassat.  

La taula següent recull la informació facilitada pel Departament d’Empresa i Ocupació sobre l’execució del Pro-
grama. Cal tenir en compte que el nombre de participants és similar als participants previstos en el programa pilot 
executat el 2013 (568 vs. 558), si bé el pressupost s’ha gairebé duplicat, en passar de 550.000 euros als 
916.530 euros (que suposa un increment del 66,6%). 

 

 

                                                           
34 Els experts que participen en el Baròmetre 2014 de la Fundación CYD constaten que l’àmbit del foment de la cultura emprenedora a la uni-
versitat és un dels que més s’ha avançat al llarg del 2014. Fundación CYD (2015). Barómetro CYD 2014: el papel de las universidades en Es-
paña. Fundación CYD. Consulta a http://www.fundacioncyd.org/images/otrasPublicaciones/Barometro2014.pdf. 
35 JOBarcelona. Talent Point. Consulta a http://www.jobarcelona.com. 
36 Comissió Europea (2014). Entrepreneurship education: a guide for educators. Direcció General d’Empresa i Indústria. Brussel·les, la Comis-
sió. Consulta a http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7465/attachments/1/translations/en/renditions/native. 
37 Ordre EMO/302/2014, de 2 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa 
Consolida’t, de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, i es fa 
pública la convocatòria per a l’any 2014. DOGC núm. 6726, de 13.10.2014. 
38 Ordre EMO/271/2013, de 30 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al suport a la 
consolidació del treball autònom a Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. DOGC núm. 6493, de 04.11.2013. 
39 L’emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques. Barcelona: Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, 2014. Consulta a 
http://www.ctesc.cat/doc/doc_43887781_1.pdf. 
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TAULA IV- 13  Resultats del Programa Consolida’t d’assessorament i formació. Catalunya, 2014 

  Participants Import atorgat Import mitjà 

Total 558 916.530 1.642,5 

Barcelona i àrea metropolitana 270 451.530 1.672,3 

Vallès Oriental i Occidental 144 240.000 1.666,7 

Catalunya central 72 120.000 1.666,7 

Girona 36 52.500 1.458,3 

Lleida  18 26.250 1.458,3 

Tarragona 18 26.250 1.458,3 
Unitats: nombres absoluts i imports en euros.  
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Els serveis d’informació, assessorament i suport tècnic que presta ACCIÓ a les empreses catalanes es poden con-
siderar englobats en les mesures descrites en aquest apartat i classificables als apartats g) i i) de l’art. 27.2 de la 
LETA, si bé els destinataris dels serveis d’ACCIÓ són tot tipus d’empreses que apostin per la innovació i la interna-
cionalització. Entre aquestes empreses, n’hi ha de pimes i formades per autònoms, per la qual cosa a continuació 
es fa un breu esment, sense ànim d’exhaustivitat, d’aquells serveis dels quals aquest col·lectiu en pot ser benefi-
ciari.  

Així, en primer lloc, es pot citar el Programa d’innovació empresarial, dirigit a incrementar els índex d’innovació a 
Catalunya, impulsar la base d’empreses innovadores del país i la seva aposta per la inversió en R+D (especial-
ment entre les pimes) i augmentar els instruments de transferència tecnològica de l’ecosistema català 
d’innovació. D’entre les instruments de Transferència Tecnològica destaca la Xarxa Tecnio (que agrupa els princi-
pals agents experts en investigació aplicada i transferència tecnològica de Catalunya)40 i la Valorització tecnològi-
ca, que inclou eines d'assessorament, suport i ajut financer per facilitar l'arribada al mercat de l'estoc de conei-
xement i tecnologia acumulat en universitats i entitats de recerca de Catalunya. Així mateix, el Programa preveu 
instruments d’estímul de la demanda empresarial, enter els que es poden destacar els nuclis d’innovació tecno-
lògica, que són ajuts per al desenvolupament de projectes d’R+D de manera individual i cooperativa tant de caire 
nacional com internacional,41 i els serveis d’assessorament a la innovació, que durant l’any 2014 han superat la 
xifra de 1.500 serveis per orientar a les empreses en les seves actuacions de desenvolupament tecnològic i 
d’innovació. 

En segon lloc, destaca el Programa de creixement empresarial, que comprèn actuacions dirigides a adaptar els 
programes i serveis a les necessitats específiques de les pimes en les diferents fases del seu creixement, i inclou 
tant el servei d’informació empresarial (que ha atès 3.900 consultes durant el 2014), com el Programa Expansio-
na’t, de creixement i diversificació de mercats,42 el Programa Empresa exporta, orientat a acompanyar les micro i 
les petites empreses en el primers passos de la seva internacionalització, oferint-los una diagnosi del seu poten-
cial internacional i un pla de promoció internacional43 i el Programa Iniciació a l’exportació, entre d’altres, que 
presta suport a micro i petites empreses per a dotar-les d’eines de gestió i de comerç internacional per tal que 
surtin a l’exterior i implementin un pla de promoció internacional.44  

                                                           
40 Segons les dades facilitades per ACCIÓ, durant l’any 2014 s’ha atès a més de 6.639 clients que han suposat uns ingressos totals de 
116,225 M€. D’aquests, 43 corresponen a facturació per projectes d’R+D+i amb empreses. S’ha creat una spin-off, s’han sol·licitat 49 pa-
tents europees, s’han transferit 22 patents a través de la xarxa TECNIO i s’han seleccionat 32 investigadors, entre 99 presentats, per partici-
par en la segona convocatòria del programa de mobilitat TECNIOSPRING. Resolució EMO/561/2014, de 28 de febrer, per la qual s'aproven les 
bases reguladores de la línia d'ajuts als agents tecnològics de la Xarxa Tecnològica de Catalunya, TECNIO, per a la mobilitat de personal inves-
tigador vinculat a aquesta xarxa per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOS-
PRING), i s'obre la primera convocatòria per a l'any 2014. DOGC núm. 6583, de 17.03.2014. 
41 Durant el 2014 s’ha presentat 137 projectes, s’han aprovat 41 projectes de 163 empreses participants. L’import de l’ajut total ascendeix 
als 4,24 milions d’euros i s’ha generat una inversió de 10,15 milions d’euros, segons les dades facilitades per ACCIÓ. 
42 Resolució EMO/1738/2014, de 10 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa Expansiona't, i s'obre una 
nova convocatòria per a l'any 2014. DOGC núm. 6672, de 25.07.2014. S’han presentat en aquesta convocatòria 184 projectes, dels quals se 
n’han aprovat 168, als quals s’ha assignat un ajut econòmic, que ascendeix a 1,09 milions d’euros en total i que ha generat una inversió de 
1,6 milions d’euros, segons les dades facilitades per ACCIÓ. 
43 Segons ACCIÓ, durant l’any 2014 s’han presentat 101 projectes, per part de 92 empreses. 
44 Resolució EMO/784/2014, de 28 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa Empresa 
Exporta i del Programa d'Iniciació a l'Exportació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. DOGC núm. 6602, d’11.04.2014. Segons la infor-
mació facilitada per ACCIÓ, l’any 2014 s’han presentat a aquest darrer programa 87 projectes, de 74 empreses participants. 
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Per últim, i en el marc del Programa Catalunya emprèn, cal tenir present els serveis d’assessorament i suport que 
presta la xarxa d’acceleradores Start-up Catalonia, que ofereix un acompanyament especialitzat a empreses amb 
potencial de creixement i, o bé les acompanya en les fases inicials (a través de la xarxa d’acceleradores territori-
als o Pla Embarca), o bé les dota d’eines per fer-les més internacionals (a través del Pla Esprint).45 La xarxa 
d’acceleradores està composada per un total de set, repartides arreu Catalunya. Durant l’any 2014 s’ha comple-
tat el desplegament de la xarxa territorial amb la inauguració de tres acceleradores: Catalunya Central (CREACCIÓ, 
Vic), Catalunya Sud (REDESSA, Reus) i Lleida (GlobalLeida). En total, prop de 100 empreses han passat per les 
acceleradores l’any 2014. 

Tanca aquest apartat una breu referència al Programa Reempresa, concreció a Catalunya del Pla de suport a la 
transmissió d’empreses impulsat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. L’any 2013 es van tancar 155 ope-
racions, mentre que el 2014 se s’han tancat 262, per un preu total de 12.022.160€, que han suposat mantenir 
1.000 llocs de treball, segons les dades facilitades pel Ministeri. El Programa compta amb 105 tècnics, 41 punts 
d’atenció que han prestat servei a 1.569 persones que han cedit el seu negoci i a 2.156 persones interessades 
en comprar-ne un. 

4.4. SUPORT ECONÒMIC A LES NOVES INICIATIVES 

Les empreses i els treballadors autònoms poden tenir necessitat de suport econòmic tant a l’inici de la seva acti-
vitat com en fases més avançades. Generalment es considera que la fase inicial inclou els dos o tres primers anys 
d’activitat, i per tant la seva de consolidació s’inicia a partir d’aquest moment. Partint d’aquest criteri temporal, a 
continuació es fa esment a algunes de les mesures actives durant el 2014 que han proporcionat suport financer 
a les iniciatives econòmiques, i que poden classificar-se en les mesures que preveu l’art. 29 de la LETA. 

4.4.1. SUPORT ECONÒMIC A L’INICI DE L’ACTIVITAT 

En aquesta categoria s’inclouen tant els préstecs amb condicions preferents, com les garanties, les subvencions, 
els avals financers i els microcrèdits. 

Igual que en anys anteriors, diferents institucions, tant d’àmbit estatal com autonòmic han convocat diferents 
ajudes econòmiques, entre les quals destaquen les línies de finançament de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i 
l’Empresa Nacional d’Innovació, SA (ENISA), així com les línies de l’Institut Català de Finances (ICF). La taula se-
güent conté resumides les principals magnituds de les dues darreres convocatòries de préstecs d’ENISA (2011 i 
2012, i que s’han fet efectives els anys següents) dirigides especialment a persones que han iniciat un projecte 
empresarial. Com es pot observar a la taula, disposen d’uns préstecs específics per a joves i uns altres oberts a la 
resta d’emprenedors, si bé en aquest darrer cas no més hi ha empreses beneficiàries amb seu social a Catalunya 
entre els imports atorgats l’any 2014. Pel que fa a la línia Joves Emprenedors es constata una davallada progres-
siva tant de l’import total del préstec com del nombre de beneficiaris, si bé l’import mitjà es manté al voltant dels 
55.000 euros (per l’any 2014 de 55.803 a Catalunya i 53.140 a la resta d’Espanya).  

TAULA IV- 14  Principals magnituds dels préstecs concedits per ENISA. Catalunya i Espanya, 2012-2014 

  2012 2013 2014 

  Import préstec Beneficiaris Import préstec Beneficiaris Import préstec Beneficiaris 

ENISA Joves Emprenedors             

Catalunya 5.711.133 103 4.591.000 86 3.683.000 66 

Espanya  19.116.876 363 18.884.567 364 10.468.600 197 

ENISA Emprenedors             

Catalunya 0 0 0 0 2.370.000 24 

Espanya   0 0 330.000 3 8.105.000 77 
Unitats: import en euros i números absoluts. 
Font: elaboració pròpia a partir d’ENISA. 

                                                           
45 Resolució EMO/2524/2014, de 5 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Pla Esprint del Programa Start-
Up Catalonia, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. DOGC núm. 6750, de 14.11.2014. 
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 Tal com ja s’ha comentat, l’ICF disposa de diferents línies de finançament a les quals poden accedir les empreses 
que tinguin la seu social a Catalunya principalment. Entre aquestes línies destaquen les específiques per a autò-
noms i pimes, atès que segons les darreres dades disponibles (2013)46 el 59,1% dels clients de l’ICF són autò-
noms i microempreses (amb una facturació inferior a dos milions d’euros). La taula següent conté les principals 
dades d’aquestes línies. 

TAULA IV- 15  Productes financers de l’ICF destinats específicament a treballadors autònoms. Catalunya, 2012-
2013 

  2012 2013 

  Operacions formalit-
zades Import  Operacions forma-

litzades Import  

Préstecs mediació         

ICF Crèdit / Autònoms i comerços1 2.148 165,20 177 19,00 

Microcrèdits 45 0,43 50 0,50 

Préstecs directes         

Economia social i emprenedoria - - 21 3,20 

Cultura - - 23 5,70 

Agroalimentari i primari - - 123 19,40 

Turisme - - 5 0,50 

Préstecs participatius Business Angels 12 1,70 12 1,30 

Unitats: nombres absoluts i imports en milions d’euros. 
(1) L’any 2012 només es disposa de la dada conjunta de les línies ICF Crèdit i els préstecs per autònoms i comerços. L’any 2013 la línia ICF 
Crèdit no va estar activa.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’ICF. 

L’ICF presta també avals a les empreses catalanes, de manera independent o conjunta amb Avalis de Catalunya 
SGR. La taula següent conté les principals magnituds de les línies d’Avalis de les quals els treballadors autònoms 
en són potencials beneficiaris. Malgrat les diferències entre les diferents línies, respecte el 2013 es pot constatar 
un increment tant del volum formalitzat, com del nombre d’operacions com el total de titulars que han sol·licitat i 
gaudit els avals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Institut Català de Finances (2014). Memòria de l’Institut Català de Finances 2013. Generalitat de Catalunya. Consulta a 
http://icf.gencat.cat/web/sites/icf/.content/documents/20_-_l_icf/arxius/Memoria_Finances_2013-CATALA.pdf. 
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TAULA IV- 16  Principals magnituds de les línies d’Avalis de Catalunya, SGR. 2013-2014 

  2013 2014 

  Persona Jurídi-
ca 

Persona física 
(Home) 

Persona físi-
ca (Dona) 

Persona Ju-
rídica 

Persona física 
(Home) 

Persona física 
(Dona) 

Per volum de formalitzat             

Aval Cooperatives 50.000 0 0 1.492.636 0 0 

Avalis Emprèn 332.000 97.500 139.000 334.833 1.433.015 317.835 

Avals Circulant 33.727.233 266.473 20.000 66.116.434 374.500 40.000 

Aval adquisició lli-
cència taxi 0 4.286.540 0 60.000 5.437.000 348.000 

Resta avals finan-
cers, econ. i tècnics 39.184.423 805.251 185.500 53.631.567 1.611.534 232.000 

Per núm. operacions              

Aval Cooperatives 2 0 0 11 0 0 

Avalis Emprèn 6 3 3 6 18 7 

Avals Circulant 220 7 1 481 9 2 

Aval adquisició lli-
cència taxi 0 52 0 1 48 3 

Resta avals finan-
cers, econ. i tècnics 366 16 3 647 22 3 

Per núm. titulars 355 75 7 607 97 15 
Unitats: imports en euros i nombres absoluts. 
Font: Avalis de Catalunya, SGR. 

A banda d’aquests instruments financers impulsats per institucions autonòmiques, cal tenir present que també 
les institucions europees han endegat diferents iniciatives en aquest àmbit. Un d’ells és l’instrument de microfi-
nançament Progress, del qual enguany es disposa d’unes dades (agregades per tota la UE) sobre la seva imple-
mentació, si bé refereixen a l’any 2013 i inclouen operacions que van tenir lloc entre l’1 d’octubre de 2012 i el 30 
de setembre de 2013.47 Cal tenir en compte que aquests productes compten amb el finançament de la UE i en 
alguns casos també, del Banc Europeu d’Inversions. Els principals productes són microcrèdits (d’un import màxim 
de 25.000 euros), garanties i préstecs prioritaris, que gestionen 38 entitats, bancàries (20) i no bancàries (18), 
de naturalesa pública o privada. El total d’operacions realitzades és de 53, per un import total de 134.700.000 
euros. 

Cal també tenir en compte que hi ha actuacions que combinen diferents tipus de mesures, com ara 
l’assessorament empresarial i una dotació econòmica (o subvenció). Un exemple és el Programa Emprenedoria 
corporativa,48 impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació, que se situa en línia amb l’Estratègia industrial 
del Govern de la Generalitat i amb l’Estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). L’objectiu 
del Programa és impulsar i donar suport al desenvolupament de nous projectes empresarials que sorgeixin com a 
conseqüència de la cerca de sinèrgies entre empreses consolidades en el mercat i emprenedors, start-ups, em-
preses de base tecnològica o pimes. En la primera convocatòria del Programa s’han presentat 61 projectes, dels 
quals se n’han acceptat 44.49 Aquests projectes reben assessorament amb l’objectiu de trobar un soci corporatiu 
i un ajut de 4.200 euros per empresa.  

A banda d’aquests ajuts econòmics directes cal mencionar l’actuació d’ACCIÓ en la millora de l’accés de les em-
preses catalanes al finançament empresarial, afavorint també l’accés a instruments de finançament alternatius 
als bancaris i facilitant l’accés al crèdit. En aquest sentit, cal destacar les sessions i tallers d’orientació financera 
que ha impartit al llarg de l’any.50 Així mateix, l’Agència fomenta la Xarxa d’Assessors Financers, un servei de con-
                                                           
47 Informe de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions “Execució de 
l’Instrument Europeu de Microfinançament Progress 2013, núm. COM (2014) 639 final, 20.10.2014. 
48 Resolució EMO/2525/2014, de 6 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa Emprenedoria Corpo-
rativa i s'obre la convocatòria per a l'any 2014. DOGC núm. 6750, de 14.11.2014. 
49 La distribució territorial dels projectes és la següent: 33 a Barcelona, 1 al Pirineu i Aran, 2 al Camp de Tarragona, 1 a Girona i 7 a Lleida. 
50 8 sessions d’orientació financera per a pimes, amb 125 assistents i 8 tallers de finançament per a emprenedors, amb 177 assistents. 
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sultoria especialitzada per a facilitar la cerca i obtenció de finançament homologat, que al llarg de l’any ha atès 
883 empreses, n’ha acompanyat 171, 92 de les quals han mobilitzat 12,59 milions d’euros. Per últim, cal tenir 
en compte el Programa Xarxes d’inversors privats, que han tancat 60 operacions d’inversió per 10,94 milions 
d’euros. 

4.4.2. SUPORT ECONÒMIC EN LA FASE DE CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT DE L’ACTIVITAT 

Els instruments de suport econòmic en aquesta fase són els mateixos que en la fase inicial, i sovint les entitats 
que els faciliten les mateixes. Ara bé, cal tenir en compte que algunes de les mesures incloses en aquesta cate-
goria no sempre tenen com a destinataris treballadors autònoms, atès que molts, d’ells, si es troben en fases 
consolidades i de creixement, han modificat la seva estructura empresarial i sovint han adoptat una forma socie-
tària mercantil i de certa mida.  

En aquest sentit, es poden considerar classificables aquí algunes de les accions ja comentades d’ACCIÓ, així com 
d’altres que es focalitzen en la internacionalització i la captació d’inversions, com ara els Serveis de Comercialit-
zació Exterior,51 els Serveis d’Implantació a l’Exterior52 i el Programa d’internacionalització agrupada, entre 
d’altres. Aquest darrer Programa està dirigit a empreses de sectors estratègics que col·laboren agrupades execu-
tant un pla d’actuació de llarga durada, per millorar la seva competitivitat gràcies a la internacionalització conjun-
ta dels seus productes o serveis.53 

Així mateix cal tenir presents les actuacions que realitzen entitats públiques i privades per tal de facilitar l’accés al 
finançament de les empreses ja creades i amb una certa trajectòria. Algunes d’aquestes actuacions es troben 
emparades sota el Programa Catalunya emprèn, com ara el Programa B-Ready de la Fundació Ship2B,54 un pro-
grama d’acceleració de start-ups amb impacte social que té com a objectius aconseguir el finançament necessari 
per donar impuls a empreses ja creades, augmentar el volum de vendes i establir aliances estratègiques amb en-
titats del sector públic i privat. 

Tal com va fer l’any passat, el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha convocat dues modalitats d’ajudes per 
les xarxes d’inversors privats (business angels en la terminologia anglosaxona): d’una banda les relacionades 
amb la creació d’aquestes xarxes55 i de l’altra amb el seu funcionament.56 El total atorgat en la convocatòria 
d’enguany ascendeix als 574.992 euros, el 74% del qual (425.227 euros) s’ha destinat a la creació d’aquestes 
xarxes, mentre que el 26% restant (149.765 euros) ha contribuït a finançar despeses de funcionament de les xar-
xes ja creades. Respecte l’any anterior, aquestes dades representen una davallada del 3,3% amb caràcter gene-
ral, més intensa en els ajuts a la creació de xarxes (davalla el 4,4% respecte el 2013), mentre que els ajuts pel 
funcionament de els xarxes es mantenen pràcticament estables (amb una lleugera davallada del 0,2%). 

 

 

 

                                                           
51 Durant l’any 2014 aquests serveis han atès 520 empreses que tenien un total de 712 projectes d’internacionalització. Es preveu que el 
possible increment de les exportacions entre 2014-2016 d’aquestes empreses sigui de 213,5 milions d’euros. 
52 S’ha treballat en 170 projectes d’inversió d’empreses catalanes a l’exterior, prestant servei a 124 empreses inversores, sent la inversió per 
aquests projectes de 35,1 milions d’euros pel bienni 2014-2016. 
53 Segons les dades facilitades per ACCIÓ, durant el 2014 s’han aprovat 17 projectes i hi ha participat 83 empreses. L’ajut global ha estat de 
426.247 euros que han generat 1,3 milions d’euros d’inversió.  
54 Ship2B. Fundació Ship2B. Consulta a http://www.ship2b.org/b-ready/. 
55  Ordre IET/453/2014, de 14 de març, per la qual s’efectua la convocatòria corresponent a 2014, de les subvencions establertes per a 
l’impuls de les xarxes de "business angels" relacionades amb la seva creació. BOE núm. 70, de 22.03.2014. 
56 Ordre IET/452/2014, de 14 de març, per la qual s’efectua la convocatòria corresponent a 2014 de les subvencions establertes per a 
l’impuls de les xarxes de "business angels", relacionades amb el seu funcionament. BOE núm. 70, de 22.03.2014. 
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5. NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES 

5.1. ÀMBIT ESTATAL 

Entre els principis rectors de l'Estratègia espanyola d'activació per a l'ocupació 2014-201657 (EEAE), que es confi-
gura com el marc normatiu plurianual per a la coordinació i execució de les polítiques d’activació per l’ocupació 
en el conjunt de l’Estat hi ha el foment de la cultura emprenedora i l’esperit empresarial, establint relacions amb 
les entitats del món empresarial que puguin aportar el seu coneixement i experiència, prestant especial atenció a 
l’assessorament i l’orientació. Impulsar l'emprenedoria és, també un objectiu estratègic de l'EEAE. Així mateix, el 
Pla anual de política d'ocupació per a 2014 (PAPE 2014)58 , inclou el foment del treball autònom dins l'eix 5 sobre 
emprenedoria. 

Al Reial decret llei 8/201459 i la Llei 18/2014 resultant de la tramitació parlamentària d'aquest60 s’inclou un 
mandat al Govern perquè procedeixi a la reordenació normativa dels incentius a l’autoocupació en l’àmbit 
d’ocupació i Seguretat Social. 

A través de la Llei 35/201461  que modifica el règim de les mútues d'accidents de treball i malalties professional 
també es modifica, amb efectes 1 de gener de 2015, el règim jurídic del sistema de protecció dels treballadors 
autònoms enfront del cessament d’activitat, introduït per la Llei 32/2010.62 Se suavitzen els requisits i formalitats 
d'accés, se n'amplien els beneficiaris i s’elimina l’obligació de protegir les contingències professionals per accedir 
a la protecció. Se separen els conceptes de cotització per cessament d'activitat i contingències comunes.  

S'estableix que, en el termini de cinc anys, el Govern remeti al Congrés dels Diputats un estudi sobre l’evolució 
dels principals paràmetres que configuren aquest sistema de protecció per valorar, en funció dels resultats, la 
conveniència de convertir-lo en obligatori o de mantenir-ne el caràcter voluntari, així com per valorar el seu règim 
financer. 

Es modifica el sistema de finançament i, per dotar-lo de seguretat jurídica, objectivitat i transparència, s’estableix 
una fórmula matemàtica que s’ha d’aplicar per adaptar el tipus de cotització segons les seves necessitats finan-
ceres, el qual se situa entre un mínim del 2,2 per cent i un màxim del 4 per cent, valor que no es pot excedir.  

La justificació del cessament d'activitat se simplifica, tant materialment com formal: es redueix el nivell de pèrdu-
es exigit a l’autònom per incórrer en la situació de necessitat, i es passa de pèrdues entre el 20 i el 30 % dels in-
gressos a pèrdues superiors al 10 % dels ingressos. L'acreditació de la situació de pèrdues es fa mitjançant el lliu-
rament de la documentació comptable, tal com es determini reglamentàriament en atenció a les diferents obliga-
cions de manteniment de registres comptables o fiscals dels autònoms, així com de les declaracions de l’IVA i de 
l’IRPF i altres documents preceptius.  

Així mateix, s’amplia la cobertura als autònoms que per les característiques de la seva activitat s’assimilen als 
treballadors dependents econòmicament, però que no tenen la qualificació legal per absència de les formalitats 
establertes a l’efecte. I, en general, es milloren la claredat i la sistemàtica de la regulació, per elevar-ne els nivells 
de seguretat jurídica i donar coherència. El dret a cobrar la prestació neix el primer dia del mes següent al cessa-
ment de l'activitat, sense que calgui esperar dos mesos. 

El Reial decret llei 1/2014 63 modifica la Llei 22/2013 de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014 i in-
corpora l'establert pel Reial decret llei 16/2013 de manera que, des de l'1 de febrer de 2014, s'iguala la base de 

                                                           
57 Reial decret 751/2014, de 5 de setembre, pel que s'aprova l'Estratègia espanyola d'activació per a l'ocupació 2014-2016. BOE núm. 231, 
de 23.09.2014. 
58 Resolució de 16 de setembre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació per la que es publica l'Acord del Consell de Ministres de 5 de se-
tembre de 2014, pel que s'aprova el Pla Anual de Política d'Ocupació per a 2014, d'acord amb el que estableix la Llei 56/2003, de 16 de de-
sembre, d'Ocupació. BOE núm. 232, de 24.09.2014. 
59 Reial decret llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. BOE núm. 163, de 
05.07.2014. Es troba en tràmit el recurs d'inconstitucionalitat 5099-2014 promogut per més de 50 diputats del Grup Parlamentari Socialista; 
IU, ICV-EUiA, CHA, la Izquierda plural i Unión Progreso y Democracia. 
60 Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. BOE núm. 252, de 
17.10.2014.   
61 Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei general de la Seguretat Social en relació amb el règim jurí-
dic de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social. BOE núm. 314, de 29.12.2014. 
62 Llei 32/2010, de 5 d'agost, per la que s'estableix un sistema específic de protecció per cessament dels treballadors autònoms. BOE núm. 
190, de 06.08.2010.  
63 Reial decret llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d'infraestructures i transport i altres mesures econòmiques. BOE núm. 22, 
de 25.01.2014.  
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cotització a la del grup 1 del Règim general per als autònoms que en algun moment de 2013 haguessin tingut 
contractats simultàniament almenys 10 treballadors.  

A través de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 201564 s'esta-
bleixen les normes de cotització per l'any 2015.  

D'altra banda, la Llei 26/2014 de l'impost de societats redueix la retenció dels autònoms del 21% al 18% el 
2016.  Per als autònoms els rendiments dels quals siguin menors a 15.000€, des de juliol de 2014 s'aplica una 
retenció del 15%. Així mateix preveu l'aplicació de la tarifa plana als autònoms que tinguin contractats treballa-
dors per compte d'altre.  

5.2. ÀMBIT AUTONÒMIC 

En desenvolupament del Decret 18/2010 s'aprova la convocatòria quadriennal per a la determinació de la repre-
sentativitat de les associacions professionals del treball autònom en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Cata-
lunya i es desenvolupen els criteris objectius de la seva determinació.65  

S'aprova el Programa Consolida’t66 que, en el marc del Programa Catalunya emprèn, reedita per 2014 una prova 
pilot realitzada l’any 2013.67 Se n’amplia el col·lectiu de persones beneficiàries a tots els autònoms que faci més 
de 6 mesos que han iniciat el seu negoci i s’aplica el Programa per atendre les persones que han fet fallida en els 
seus negocis i que volen iniciar una nova activitat laboral com a treballadors autònoms.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2015. BOE núm. 315, de 30.12.2014. Consulta a  
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/30/pdfs/BOE-A-2014-13612.pdf.  
65 Ordre EMO/289/2014, de 17 de setembre, per la qual es publica la convocatòria quadriennal per a la determinació de la representativitat 
de les associacions professionals del treball autònom en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya i es desenvolupen els criteris objec-
tius de la seva determinació. DOGC núm. 6718, d’01.10.2014. 
66 Ordre EMO/302/2014, de 2 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa 
Consolida’t, de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom emmarcat en el Programa Catalunya Emprèn, i es fa 
pública la convocatòria per a l’any 2014. DOGC núm. 6726, de 13.10.2014. 
67 Ordre EMO/271/2013, de 30 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al suport a la 
consolidació del treball autònom a Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. DOGC núm. 6493, de 04.11.2013. 
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