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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 

L’any 2012 ha tornat a disminuir el nombre de persones que treballen per compte propi a Catalunya segons 

l’enquesta de població activa (EPA). La disminució ha estat de més de deu mil persones, i la xifra estimada de 

persones que treballen per compte propi a Catalunya ha passat de 485,3 milers de persones a 474,9, una caigu-

da del 2,1%. No obstant això, aquesta davallada del 2,1%  entre els autònoms a Catalunya ha estat menys inten-

sa que la del conjunt dels ocupats, que ha disminuït en el 6,1%. El fet que la disminució dels ocupats autònoms 

hagi estat menys intensa que la de la resta dels ocupats ha fet que el percentatge d’autònoms sobre el conjunt 

total de persones ocupades a Catalunya hagi tornat a pujar fins al 16,4, després de tres anys disminuint progres-

sivament.  

GRÀFIC IV- 1. Nombre total de treballadors i treballadores autònoms i percentatge d’autònoms sobre la pobla-

ció ocupada. Catalunya, 2004-2012  
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat. 

Durant aquest darrer any, la disminució del nombre d’autònoms s’explica sobretot per la reducció del nombre 

d’empresaris sense assalariats, que han disminuït el 2,2%. A diferència de l’any anterior, els empresaris amb as-

salariats han augmentat lleugerament, fet que es tradueix en una contribució negativa a la disminució del nombre 

total d’autònoms (vegeu gràfic següent). La resta de categories, que teòricament haurien d’explicar una part im-

portant de la davallada, no són estadísticament significatives.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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 GRÀFIC IV- 2. Variació interanual,  aportació a la variació total del nombre total de treballadors i treballadores 

autònoms i distribució segons tipologia del treball autònom que es desenvolupa. Catalunya 2011-2012 

Distribució 2012 

-16,2

66,8

1,1

-2,2

Empresaris amb assalariats

Empresaris sense assalariats

Cooperativistes*

Ajudes familiars*
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Aportació

 
Unitats: percentatges. 

Nota: (*) Categoria estadísticament no significativa. 

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

cat. 

Contribució a la variació 2011-2012 

31,9
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Cooperativistes*
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Unitats: percentatges. 

Nota: (*) Categoria estadísticament no significativa. 

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

cat. 

Com a conseqüència d’aquesta evolució i a diferència de l’any anterior, el col·lectiu ha incrementat el percentatge 

d’empresaris amb assalariats al càrrec, que han passat de representar el 30,8% del col·lectiu al 31,9%. En el cas 

dels autònoms sense assalariats, tot i disminuir en nombre, no han modificat el seu pes, atès que han experimen-

tat una reducció d’intensitat molt similar a la del conjunt del col·lectiu. 

1.2. EVOLUCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS SECTOR D’ACTIVITAT PRINCIPAL, SEXE, 

EDAT, NIVELL DE FORMACIÓ ASSOLIT I TIPUS D’OCUPACIÓ  

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

L’any 2012, el nombre d’autònoms ha disminuït només a les branques d’activitat de transport, emmagatzematge  

i comunicacions, la d’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca i la d’altres serveis. A la resta de branques 

d’activitat, incloent-hi la construcció, el nombre d’autònoms  ha augmentat.1  

La disminució del nombre d’autònoms s’explica sobretot per la forta disminució de les persones que treballen al 

sector del transport, emmagatzematge  i comunicacions, així com també a les activitats englobades dins de la ca-

tegoria d’altres serveis. 2 Altres activitats com el sector industrial, l’hoteleria o la construcció augmenten el nom-

bre d’autònoms i, per tant, frenen la disminució del conjunt del col·lectiu. El nombre d’autònoms al sector comerç 

pràcticament no varia. 

Com a conseqüència d’aquesta disminució dels autònoms en els sectors de transports i altres serveis, el pes 

d’aquestes dues activitats dins del col·lectiu disminueix. Així doncs, el pes del sector transports, emmagatzematge 

i comunicacions passa de l’11,1% al 8,3%, mentre que el d’altres serveis passa del 16,6% al 15,6%. La resta 

d’activitats guanyen pes en el col·lectiu, tret de les activitats primàries, que es mantenen. 

 

 

                                                           
1 Aquest canvi en l’evolució del nombre d’autònoms al sector de la construcció no s’ha de lligar amb un augment de l’ocupació del sector, atès 

que l’ocupació del conjunt del sector ha disminuït en el 21%, fruit de la davallada del 25% entre els assalariats. Això passa també, tot i que en 

menor mesura, en gairebé totes les altres categories, atès que cauen les persones assalariades a totes les branques, tret de la d’altres ser-

veis.  
2 La categoria altres serveis engloba totes les activitats que no tenen per si soles prou presència mostral per tal que siguin estadísticament 

significatives. Concretament inclou les activitats financeres i d'assegurances, les activitats immobiliàries, les activitats administratives i serveis 

auxiliars, l’educació, les activitats sanitàries i de serveis socials, les activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i altres serveis no inclo-

sos en cap de les categories plantejades.   
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GRÀFIC IV- 3. Variació interanual i aportació a la variació total del treball autònom segons l’activitat. Catalunya, 

2011-2012 
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Unitats: percentatges. 

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

 

GRÀFIC IV- 4. Distribució del treball autònom segons l’activitat. Catalunya 2011-2012 
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Unitats: percentatges. 

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

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

L’any 2012 trobem tres categories professionals que redueixen el nombre d’autònoms. En termes absoluts, la 

disminució més important l’han experimentada els directius, que han disminuït en una intensitat del 16,2%. En 

termes absoluts, també disminueixen el nombre d’autònoms de la categoria de tècnics i professionals de suport i 

els de la categoria d’altres, que és la que mostra una disminució més intensa (20,7%) i que engloba ocupacions 

tan dispars com ara empleats comptables, administratius i altres empleats d'oficina, operadors d'instal·lacions i 

maquinària, i muntadors, o ocupacions elementals. 
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 GRÀFIC IV- 5. Variació interanual i aportació a la variació total del treball autònom segons l’ocupació. Catalu-

nya, 2011-2012 
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Unitats: percentatges. 

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

La traducció d’aquestes variacions en termes de pes sobre el conjunt del col·lectiu les trobem al gràfic següent. 

Fixem-nos que les tres categories ocupacionals que han disminuït perden pes, mentre que la resta en guanyen. 

Els treballadors de serveis de la restauració, personals, protecció i venedors suposen el 25,3% i són la categoria 

més important, ara a més distància de la de directius, que l’any 2012 agrupa el 18,5% dels autònoms. 

GRÀFIC IV- 6. Distribució del treball autònom segons l’ocupació. Catalunya. 2011-2012 
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat.  
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1.2.3. EVOLUCIÓ SEGONS EL GÈNERE 

La disminució del nombre total d’autònoms de l’any 2012 s’explica únicament i exclusiva per la disminució dels 

homes, atès que les dones que treballen per compte propi han augmentat el 0,9%. Com a conseqüència, la parti-

cipació de la dona dins del col·lectiu ha pujat des del 32,7% al 33,7%.  

Tot i l’augment, les dones disminueixen sobretot a les branques d’activitats professionals, científiques i tècniques, 

de transport i emmagatzematge i comunicacions, d’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca, d’activitats immo-

biliàries i també a la de comerç a l'engròs i al detall, on la disminució de les dones multiplica per més de tres la 

del total del col·lectiu. Altres sectors en canvi com ara la hostaleria, la construcció, les activitats industrials, i les 

activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment han augmentat el nombre de dones que hi treballen i han aca-

bat compensant la disminució dels sectors anteriors.3  

GRÀFIC IV- 7. Distribució i aportació a la variació total sobre el treball autònom segons sexes. Catalunya 2011-

2012 

Distribució 2012  

114,3

-14,3

-3,6

0,9

Home
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Variació
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Unitats: percentatges. 

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

cat. 

Contribució a la variació 2011-2012 

66,3

33,7

67,3

32,7

Home

Dona

2011 2012

 
Unitats: percentatges. 

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

cat. 

Aquest comportament diferenciat de les dones dins del col·lectiu, que han augmentat el 0,9%, no s’explica però 

per la composició sectorial de la disminució del col·lectiu d’autònoms, atès que si haguéssim distribuït la caiguda  

d’autònoms de cada sector segons la proporció d’homes i dones que hi treballen, les dones haurien retrocedit, 

per efecte de la composició sectorial, el 0,6%.4  

1.2.4. EVOLUCIÓ SEGONS L’EDAT 

La disminució del 2,1% dels autònoms a Catalunya no ha incidit de la mateixa manera en funció del grup d’edats. 

El gràfic següent mostra la disminució significativament més intensa que ha mantingut la cohort d’edats compre-

ses entre els 15 i els 34 anys. La categoria d’autònoms més jove mostra una davallada del nombre de persones 

del 7,3%. L’altre cohort que també disminueix és la dels autònoms de més de 55 anys, on disminueixen el 3,9% 

les persones comptabilitzades. La franja d’edats central, d’entre 35 i 54 anys, és l’única que mostra un compor-

tament lleugerament positiu, amb un increment del 0,3%. 

Parlem doncs d’una reculada que afecta sobretot les persones més joves i les persones més grans. A la franja 

d’edat més elevada, en alguns casos ens estem referint a persones que es retiren definitivament del mercat, atès 

que engloba també els més grans de 65 anys. En el cas dels més joves la seva forta caiguda és el resultat d’un 

escenari complicat, vinculat amb tota probabilitat a la absència de facilitats financeres i a la manca de consolida-

ció econòmica i financera dels projectes que segurament tenen entre mans.5  

                                                           
3 Càlculs efectuats a partir de la de les dades de l’EPA facilitades per Idescat.  
4 Mantenint la mateixa proporció d’homes i dones a cada sector i aplicant la variació a cada sector, les dones haurien disminuït en unes 945 

persones (càlculs elaborats a partir de les dades EPA, Idescat). 
5 Tot i que caldria verificar-ho amb més informació, cal tenir en compte que les cohorts joves acostumen a estar vinculades amb empreses 

més joves, amb pocs anys de funcionament, i que per aquest motiu sovint disposen d’una càrrega del deute superior a la mitjana i d’una bor-

sa de clients menys consolidada. Aquest escenari els pot fer molt més vulnerables.  
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 GRÀFIC IV- 8. Variació interanual i aportació a la variació total del treball autònom segons l’edat. Catalunya, 

2011-2012 
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Unitats: percentatges. 

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

La conseqüència d’aquesta evolució ha estat un augment del pes de les cohorts centrals dins del col·lectiu en de-

triments dels més joves i dels més grans.    

GRÀFIC IV- 9. Distribució del treball autònom segons l’edat. Catalunya, 2011-2012  

15,9

57,4

26,7
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56,0
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2012 2011

 
Unitats: percentatges. 

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

Si analitzem aquesta variació per edats tenint en compte també el sexe (vegeu el gràfic següent), podem observar 

que l’evolució del conjunt del col·lectiu es troba absolutament  condicionada per la dinàmica dels homes. En el 

cas de les dones i a banda de la categoria de dones més joves, que no és estadísticament significativa per manca 

de mostra, les dues categories que engloben les dones de 35 anys o més mostren una dinàmica positiva que fa 

una aportació contrària a la davallada del col·lectiu 
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GRÀFIC IV- 10. Total del treball autònom segons l’edat i el sexe. Catalunya 2011-2012 
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Unitats: percentatges. 

Nota: (*) Categoria estadísticament no significativa. 

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

 

Per tant, doncs, fixem-nos que la disminució de les cohorts més joves i especialment en el cas de les més grans 

es produeix sobretot per una pèrdua d’homes a cadascuna de les categories, atès que les dones o bé augmenten 

o bé disminueixen més aviat poc. 

Pel que fa a l’estructura del col·lectiu, fixem-nos que les dones mantenen una estructura lleugerament més rejo-

venida que els homes, que es manifesta en el gràfic amb un pes més important de les cohorts joves en relació al 

de les cohorts més grans.  

GRÀFIC IV- 11. Distribució del treball autònom segons l’edat i el sexe. Catalunya 2011-2012 
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Unitats: percentatges. 

Nota: (*) Categoria estadísticament no significativa. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat.  
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1.2.5. EVOLUCIÓ SEGONS EL NIVELL D’ESTUDIS ASSOLIT 

Per nivells d’estudis assolits, la contracció del nombre d’autònoms a Catalunya s’explica únicament per la dism i-

nució del nombre de persones del col·lectiu amb uns estudis assolits de fins a educació primària, atès que les al-

tres categories d’estudis o bé augmenten (cas per exemple dels d’educació superior) o bé pràcticament no varien. 

GRÀFIC IV- 12. Distribució del treball autònom, variació interanual i aportació a la variació total del treball autò-

nom segons el nivell d’estudis assolits. Catalunya, 2011-2012 
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Unitats: percentatges.   

Nota: La categoria d’educació primària inclou també el col·lectiu 

d’analfabets, que no és estadísticament representatiu degut al seu 

poc pes dins del col·lectiu. 

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

cat. 

Contribució a la variació 2011-2012 

 

13,4

25,7

26,4

34,6

15,9

25,1

25,8

33,3

Educació primària

Educació secundària 
1a etapa

Educació secundària 
2a etapa

Educació superior

2011 2012

 
Unitats: percentatges.   

Nota: La categoria d’educació primària inclou també el col·lectiu 

d’analfabets, que no és estadísticament representatiu degut al seu 

poc pes dins del col·lectiu. 

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

cat. 

Aquesta evolució que ha mostrat el col·lectiu ha fet caure significativament el pes dels autònoms de fins a Educa-

ció primària, que han passat de representar el 15,9% al 13,4%. 

GRÀFIC IV- 13. Variació interanual i aportació al creixement del treball autònom total segons el sexe i el nivell 

formatiu assolit. Catalunya 2011-2012 

-98,7

-1,3

-36,7

22,3

-31,5

6,8

36,4

2,6

-18,6

-0,2 -4,5
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1,9
9,4

0,4

Educació primària Educació 
secundària 1a 

etapa
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secundària 2a 

etapa

Educació superior Educació primària* Educació 
secundària 1a 

etapa

Educació 
secundària 2a 

etapa

Educació superior

Homes Dones
 

Unitats: percentatges. 

Nota: (*) Categoria estadísticament no significativa. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat.  
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Si discriminem per gèneres (gràfic anterior), observem que la disminució de la categoria de fins a primària recull 

sobretot una disminució dels homes, si bé no podem concloure exactament què ha succeït exactament amb les 

dones d’aquesta categoria, atès que no és estadísticament significativa.  

No obstant això, en el cas dels autònoms de la categoria d’estudis secundaris de segona etapa, la distribució per 

sexes si que ens permet veure un efecte contrari entre homes i dones. Mentre que les dones d’aquesta categoria 

augmenten, els homes disminueixen i ho fan en una quantitat molt similar en termes absoluts.  

GRÀFIC IV- 14. Distribució del treball autònom, variació interanual i aportació a la variació total del treball autò-

nom segons nivell d’estudis assolits. Homes, Catalunya, 2011-2012 

Distribució 2012 

-86,3

-1,1

-32,1

19,6

-18,6

-0,2

-4,5

2,3

Educació primària

Educació secundària 1a etapa

Educació secundària 2a etapa

Educació superior

Variació Aportació

  
Unitats: percentatges.   

Nota: La categoria d’educació primària inclou també el col·lectiu 

d’analfabets, que no és estadísticament representatiu degut al seu 

poc pes dins del col·lectiu. 

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

cat. 

Contribució a la variació 2011-2012 

 

14,3

27,0

25,7

32,9

16,9

26,1

26,0

31,0

Educació primària

Educació 
secundària 1a 

etapa

Educació 
secundària 2a 

etapa

Educació superior

2011 2012

 
Unitats: percentatges.   

Nota: La categoria d’educació primària inclou també el col·lectiu 

d’analfabets, que no és estadísticament representatiu degut al seu 

poc pes dins del col·lectiu. 

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

cat. 

Els gràfics IV-14 i IV-15 mostren la dinàmica dels homes i les dones del col·lectiu d’autònoms segons el nivell 

d’estudis assolit. Fixem-nos en aquest cas que estaríem parlant d’una disminució en el cas dels homes que es 

concentraria sobretot en les categories de secundària de segona etapa i fins a primària, amb especial incidència 

en aquesta darrera categoria. En el cas de les dones, el seu augment s’explicaria bàsicament pel fort augment del 

nombre de treballadores per compte propi de la categoria de secundària de segona etapa.   
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 GRÀFIC IV- 15. Distribució del treball autònom, variació interanual i aportació a la variació total del treball autò-

nom segons nivell d’estudis assolits. Dones,  Catalunya, 2011-2012 

Distribució 2012 

47,9

255,0

18,0

1,9

9,4

0,4

Educació primària*

Educació secundària 1a etapa

Educació secundària 2a etapa

Educació superior

Variació Aportació

 
Unitats: percentatges. 

Nota: La categoria d’educació primària inclou també el col·lectiu 

d’analfabets, que no és estadísticament representatiu degut al seu 

poc pes dins del col·lectiu. (*) Categoria estadísticament no significa-

tiva. 

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

cat. 

Contribució a la variació 2011-2012 

23,2

27,5

37,8

23,0

25,4

37,9

Educació 
primària*

Educació 
secundària 1a 

etapa

Educació 
secundària 2a 

etapa

Educació superior

2011 2012

 
Unitats: percentatges. 

Nota: La categoria d’educació primària inclou també el col·lectiu 

d’analfabets, que no és estadísticament representatiu degut al seu 

poc pes dins del col·lectiu. (*) Categoria estadísticament no significa-

tiva. 

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

cat. 

Resumint doncs, el col·lectiu d’autònoms ha disminuït el 2,1%. La disminució s’ha produït sobretot per la reducció 

del nombre d’empresaris sense assalariats, atès que els empresaris amb assalariats enguany han augmentat. El 

sector de transport, emmagatzematge i comunicacions ha estat la categoria que més autònoms ha perdut. Pel 

que fa a la categoria professional, els directors i gerents són la categoria que més autònoms ha perdut.  La dismi-

nució d’autònoms s’explica només per la disminució dels homes, atès que les dones han augmentat lleugerament 

dins del col·lectiu. Les cohorts d’edat més joves i més grans són les que expliquen la disminució. Tot i això, aquest 

comportament és atribuïble sobretot als homes, atès que les dones no experimenten una disminució en les co-

horts d’edat més avançada. La categoria de fins a estudis primaris concentra la disminució dels autònoms del 

col·lectiu. Pel que fa a la categoria d’estudis de secundària de segona etapa trobem un augment de les dones que 

es compensa amb una disminució dels homes. A diferència d’altres anys, s’observa un augment de les dones en 

el col·lectiu que no és atribuïble a la sectorialització de la crisi, atès que sembla clar que aquesta evolució trenca 

amb la dinàmica per activitats del conjunt del col·lectiu. 
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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 l’any 2012 teníem registrades a Catalunya 519.167 persones que cotitzaven pel règim especial de 

treballadors autònoms (RETA). Les xifres a finals d’any evidencien doncs un descens del nombre d’afiliats del RE-

TA  del -2%. Aquesta disminució ha estat més intensa que la de l’any anterior, que fou del -1,5%, però menys in-

tensa que la dels treballadors per compte aliè, que ha disminuït el -5,1%.  

Dins del col·lectiu d’afiliats per compte propi hi trobem també els afiliats a la modalitat del règim especial de tre-

balladors de mar (REM), que representen el 0,1% i enguany han augmentat lleugerament (1,6%). Dins del RETA el 

3% de les persones afiliades es regeixen pel Sistema especial de treballadors agraris (SETA). Els autònoms que es 

regeixen pel SETA són els que han experimentat una disminució més intensa, del -3,7%. A Tarragona i a Lleida 

són les demarcacions on els afiliats al RETA han disminuït més (en ambdós casos per sobre de la mitjana del con-

junt de Catalunya. A Girona, amb una disminució del 1,5%, és on els cotitzants han disminuït menys.(Vegeu la tau-

la següent).  

El sector de la construcció torna a ser el sector on la contracció torna a ser més intensa. La disminució d’afiliats al 

sector de la construcció és més intensa a les demarcacions de Barcelona i Tarragona que al conjunt de Catalu-

nya, on disminueixen de mitjana el 8%. 

La disminució d’afiliats es repeteix a tots els sectors. En el cas de la industria (-2,8%), l’agricultura (-2,5%) i la 

construcció, abans esmentada, la disminució és més intensa que la del global de l’economia. El sector serveis, on 

els afiliats cauen el 0,7%, és el sector on menys disminueixen. En el cas dels serveis, la demarcació de Barcelona, 

i sobretot la de Lleida, registren una disminució més accentuada que la del conjunt de Catalunya. En el cas de la 

indústria, l’única demarcació que se salva de la caiguda d’autònoms és la de Girona, on els afiliats del sector 

augmenten lleugerament en el 0,3%. 

TAULA IV- 1. Variació del nombre de persones que cotitzen pel RETA per províncies, Catalunya 2012 

  Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Total -2 -1,5 -2,6 -2,5 -2 

Agricultura -2,5 -2,8 -2,0 -3,5 -2,5 

Indústria -3,4 0,3 -3,5 -3,4 -2,8 

Construcció -8,2 -6,4 -7,6 -9,2 -8,0 

Serveis -0,8 -0,3 -1,5 -0,7 -0,7 
Unitats: taxes de creixement anual (percentatges). 

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

La majoria dels afiliats treballen al sector serveis (73,6%). Aquesta proporció ha tornat a augmentar enguany, 

atès que la contracció dels afiliats del sector ha estat menys intensa que la del conjunt de l’economia. A Barcelo-

na és on el pes del sector serveis entre els afiliats al RETA és més alt. En el cas de l’agricultura, la presència 

d’autònoms del sector més important la trobem a les demarcacions de Lleida i de Tarragona, mentre que a Barce-

lona hi tenen un pes clarament per sota de la mitjana de Catalunya. Els afiliats al sector industrial, que suposen el 

8,7% dels afiliats al RETA a Catalunya, representen un percentatge més alt a les demarcacions de Barcelona i Gi-

rona. En relació a la construcció, té una importància relativa més gran a les províncies de Tarragona i Girona.   
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 TAULA IV- 2. Distribució sectorial de les persones afiliades al RETA per províncies. Catalunya, 2012 

  Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Agricultura 1,6 6 25,9 10,4 4,8 

Indústria 9,0 9,8 6,9 6,7 8,7 

Construcció 12,0 16,7 12,9 14,8 12,9 

Serveis 77,4 67,4 54,3 68,2 73,6 
Unitats: percentatges. 

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

Tal i com mostra el mapa (figura IV-1), la importància relativa dels autònoms respecte del total de treballadors os-

cil·la entre un ventall ampli que va des de menys del 15% fins a gairebé el cinquanta. El pes de les activitats agrà-

ries és un factor que incideix en aquesta distribució.  

FIGURA IV- 1. Percentatge de cotitzants del RETA distribuïts territorialment per comarques. Catalunya 2012 

22.9

42.3
40.9

34.5
37.6

35.3
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27.5

34.5
22.7

30.7
39.1

21.7
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24.7
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29.230.5
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24.125.8

26.042.8

18.1

19.2
20.220.4
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39.8 12.622.3

29.8

27.4

56.7

34.1

 

Unitats: percentatges. 

Dades de desembre. 

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

La xifra identifica el percentatge de cotitzants del RETA sobre el conjunt que formen els cotitzants del RETA i del règim general; no inclou la 

resta de règims de cotització. 

 

En aquest sentit, la importància relativa dels cotitzants RETA no està relacionada amb la seva evolució. Aquest 

darrer any 2012 només trobem tres comarques on els cotitzants RETA hagin augmentat (vegeu la figura IV-2). A 

Osona, Vall d’Aran i Alta Ribagorça, la dinàmica del col·lectiu ha estat moderada però positiva. A la resta de com-

arques ha disminuït; en alguns indrets aquesta disminució és força intensa i propera al -4%. A les comarques més 

urbanes, i especialment a les que encabeixen les capitals de província, la disminució ha estat més moderada i en 

la majoria dels casos propera al -1%. 
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FIGURA IV- 2. Variació percentual del nombre de cotitzants del RETA per comarques a Catalunya, 2011-2012 
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Unitats: taxes de creixement anual (percentatges). 

Dades desembre. 

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

 

A finals del 2012 hi havia registrades a la Segureta Social 45.941 persones estrangeres que cotitzaven pel RETA, 

de les quals el 60% eren de nacionalitat extracomunitària. El col·lectiu de persones estrangeres afiliades com a 

autònoms ha tingut un augment del 5,4% durant l’any 2012. Aquest augment contrasta amb la davallada del con-

junt total de cotitzants del RETA. Dins del col·lectiu de cotitzants estrangers del RETA el pes dels afiliats extraco-

munitaris ha augmentat, igual que l’any passat, per la contribució més alta que fan les persones de procedència 

extracomunitària, que augmenten el 7,6%, mentre que les de procedència comunitària, que també han augmen-

tat, ho han fet a un ritme menor (2,2%).  

TAULA IV- 3. Nombre de persones estrangeres afiliades al RETA. Catalunya 2011 i 2012 

  2011 2012 variació 2011-2012 

Total 43598 45941 5,4 

Comunitaris 17.972 18.359 2,2 

Extracomunitaris 25.626 27.582 7,6 
Unitats: persones i taxes de creixement. 

Dades 28 de desembre. 

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Estadístiques, pressupostos i estudis. 

 

La majoria dels afiliats estrangers al RETA es troben a la província de Barcelona. La província de Girona és on el 

percentatge de cotitzants estrangers és més alt. A la província de Barcelona és on el percentatge d’estrangers ex-

tracomunitaris és més alt i és l’única província on el seu pes se situa per sobre de la mitjana de Catalunya; a Gi-

rona és on el pes dels estrangers comunitaris és més elevat.   
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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, 2012 

  

Persones afiliades Distribució provincial 

% sobre els co-

titzants RETA 

sobre el total 

d’RG i RETA 

Procedència 

comunitaris/es extracomunitaris/es 

 CATALUNYA   45.941 100 16 40 60 

Barcelona   33576 73,1 15,3 35,4 64,6 

Girona 6463 14,1 19,2 57,5 42,5 

Lleida 1932 4,2 10,1 43 57 

Tarragona   3970 8,6 15,7 48,1 51,9 

Unitats: persones i percentatges. 

Dades 28 desembre. 

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Estadístiques, pressupostos i estudis. 

 

Per altra banda, trobem 1.437 persones que es declaren econòmicament dependents dins del conjunt de perso-

nes afiliades a la Seguretat Social a Catalunya que treballen per compte propi.  Enguany aquest registre ha aug-

mentat el 36% respecte de l’any anterior, una taxa de creixement molt més alta que la de l’any anterior (20,3%)  i 

que evidencia una progressió continua en el procés de regularització d’aquesta nova figura. 

Aquestes persones representen el 22,4% dels treballadors autònoms econòmicament dependents (TAED) que 

trobem registrats en el conjunt d’Espanya (6.410). Atès que la progressió del col·lectiu per al conjunt d’Espanya ha 

estat més moderada que per al cas de Catalunya, aquest percentatge ha augmentat l’any 2012 en gairebé 2 

punts percentuals. 

Els homes TAED han augmentat el 40,3% en el decurs del darrer any, mentre que les dones ho han fet en el 22%. 

Aquest augment més intens dels homes ha augmentat el seu percentatge dins del col·lectiu fins al 78%, una pro-

porció més alta que la que representen en el conjunt d’Espanya (73%).  

El creixement més intens dels treballadors TAED s’ha produït a la província de Tarragona, on han augmentat el 

63,6% les persones registrades en aquesta categoria des de l’any passat. En qualsevol cas, la taxa de creixement 

a Girona i a Lleida arriba en ambdós casos i, fins i tot, supera en el primer cas el 50% (51,4% i 50% respectiva-

ment), mentre que a Barcelona, que és la província amb més persones registrades (82%), el creixement s’ha situ-

at al 32,4%. A les províncies de Girona, Lleida i Tarragona hi trobem, respectivament el 8%, el 4% i el 6% dels TA-

ED.  A Tarragona és on el percentatge de dones entre els TAED és més baix (15,6%), mentre que a Lleida és on és 

més alt (40,4%).6   

2.1.1. ANÀLISI DEL COL·LECTIU D’AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS AFILIATS A LA SEGURE-

TAT SOCIAL. 

El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social publica trimestralment les dades sobre la composició del col·lectiu 

d’autònoms pròpiament dits. Aquestes dades sobre el col·lectiu d’autònoms pròpiament dits són fins al moment 

l’única informació estadística disponible que ens permet acostar-nos a la composició del col·lectiu d’afiliats per 

compte propi. El col·lectiu d’autònoms pròpiament dits representa el 59,6% del total d’afiliats per compte propi al 

sistema de la Seguretat Social.  

El nombre d’autònoms pròpiament dits en alta va disminuir en 8.728 persones durant l’any 2012. Aquesta evolu-

ció ha suposat una davallada  del -2,7%, més intensa que la de l’any anterior i més intensa que la del conjunt 

d’afiliats per compte propi al sistema, que tal i com s’ha analitzat anteriorment ha baixat el 2%.  

                                                           
6 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. Dades a 31 de desembre de 2012. 
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GRÀFIC IV- 16. Proporció de persones afiliades classificades com a autònoms pròpiament dits respecte del total 

de persones afiliades als règims per compte propi. Catalunya, 2012 

40,4%

59,6%

Resta d' autònoms

Autònoms pròpiament dits

 
Unitats: percentatges.  

Dades en data de 31 de desembre.  

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat d’Ocupació. 

La caiguda del 2,7% dels autònoms pròpiament dits s’explica sobretot per la disminució del nombre d’afiliats tant 

del sector serveis com del sector de la construcció, que fa una aportació del 38,3%  i del 37,4% respectivament a 

la disminució d’afiliats d’aquest col·lectiu, i que conjuntament expliquen tres quartes parts de l’ajust.  

Tot i que la disminució d’afiliats del sector serveis és lleugerament superior, però molt similar a la del sector de la 

construcció, el pes estructural molt més alt del primer (75,7% ) fa que la intensitat amb què es redueixen els afili-

ats d’un i altre sector siguin molt diferents. De fet, amb una disminució del -1,4%, els afiliats al sector serveis han 

estat els que menys han disminuït, atès que al sector de la construcció han caigut el 8,1%, al sector primari el -

3,9%, i finalment, al sector industrial el -6,7%. 

Com a resultat d’aquesta evolució, a finals del 2012 el percentatge d’autònoms pròpiament dits que treballen al 

sector serveis ha augmentat, mentre que el de la construcció, el de l’agricultura i el de la indústria han baixat, 

fruit d’aquesta pèrdua més intensa d’afiliats. 
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 GRÀFIC IV- 17. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit 

d’alta a la Seguretat Social segons sectors. Catalunya, 2012 
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11,9
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Serveis 

Construcció

Agricultura

Indústria

 
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 2011-2012 

-38,3

-37,4

-9,7

-14,7
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Construcció
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Indústria

 
Unitats: percentatges. 

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat 

d’Ocupació. Dades en data de 31 de desembre.   

Tal i com es pot observar al gràfic següent, l’any 2012 la contribució dels homes a la reducció del col·lectiu ha es-

tat un altre cop superior a la de les dones, així com també força més intensa que la que els correspondria en fun-

ció del pes que ostenten dins del col·lectiu. 

GRÀFIC IV- 18. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit 

d’alta a la Seguretat Social segons sexe. Catalunya, 2012 

Distribució 2012 

66,6

33,4

Homes

Dones

  
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 2011-2012 

 

-81,2

-18,8

Homes

Dones

 
Unitats: percentatges. 

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat 

d’Ocupació. Dades en data de 31 de desembre.   

Tal i com es pot visualitzar al gràfic anterior, més del 80% de la disminució dels afiliats ha estat protagonitzada 

pels homes, mentre que les dones expliquen només el 18,8% de les baixes netes. Tot i que les dones també han 

disminuït, ho han fet en una intensitat menor a la dels homes.  Com a conseqüència d’aquesta disminució menys 

intensa de les dones, el pes que tenen dins del col·lectiu ha augmentat algunes dècimes, fins al 33,4%. 
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GRÀFIC IV- 19. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit 

d’alta a la Seguretat Social segons si tenen assalariats o no a Catalunya, 2012 

Distribució 2012  

80,5

19,5

Sense assalariats

Amb assalariats

 
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 2011-2012 

-148,6

48,6

Sense assalariats

Amb assalariats

 
Unitats: percentatges. 

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat 

d’Ocupació. Dades en data de 31 de desembre.   

En la mateixa línia del que s’observava amb les dades de l’EPA sobre autònoms, els afiliats confirmen l’evolució 

positiva dels autònoms amb assalariats i la negativa dels autònoms sense assalariats. La pèrdua neta d’afiliats 

s’explica únicament i exclusivament per la categoria de sense assalariats (-148%), mentre que la categoria 

d’afiliats amb assalariats compensa la caiguda dels sense assalariats amb un augment de gairebé la meitat de la 

seva magnitud. 

De fet, les taxes de creixement encara són més reveladores sobre aquesta dinàmica diametralment oposada en-

tre els afiliats de les dues categories. Mentre que la categoria d’afiliats sense assalariats disminueix el 4,9%, la 

d’afiliats amb assalariats augmenta en el 7,5%, una intensitat inesperadament elevada en un context de crisi 

com l’actual. 

Aquestes dinàmiques tan oposades han generat un augment destacable del pes dels empresaris amb assalariats 

dins del col·lectiu d’afiliats, atès que la categoria d’afiliats amb assalariats ha passat de representar l’any 2011 el 

17,6% a representar el 2012 el 19,5%. 

GRÀFIC IV- 20. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit 

d’alta a la Seguretat Social segons si tenen pluriactivitat o no. Catalunya, 2012 

Distribució 2012 

 

95,4

4,6

Sense pluriactivitat

Amb pluriactivitat

 
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 2011-2012 

 

-90,8

-9,2

Sense pluriactivitat

Amb pluriactivitat

 
Unitats: percentatges. 

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat 

d’Ocupació. Dades en data de 31 de desembre. 
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 D’altra banda, el gràfic IV-20 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. En aquest cas, tant els afiliats 

amb pluriactivitat com els afiliats sense pluriactivitat han disminuït. No obstant això, fixem-nos en què la contribu-

ció dels afiliats amb pluriactivitat és més intensa que el pes que tenen en el conjunt del col·lectiu; això implica ne-

cessàriament que la intensitat de la disminució en la categoria d’afiliats amb pluriactivitat sigui més alta que la 

del conjunt del col·lectiu i òbviament també que la de l’altra categoria. 

Per edats, el col·lectiu d’edats compreses entre els 25 i 39 anys són els que més aportació fan a l descens del 

nombre d’afiliats. A més es tracta de l’únic col·lectiu que mostra una aportació per sobre del seu pes estructural. 

La seva caiguda doncs, que és del -4,8%, és la més intensa de totes, i supera la mitjana del conjunt del col·lectiu. 

De la resta de categories, la segona en intensitat de disminució és la de 55 anys i més, que baixa el 2,6%. 

Amb aquesta evolució, la categoria d’entre 25 i 39 anys és l’única que perd pes dins del col·lectiu d’afiliats autò-

noms pròpiament dits. Tot i que amb matisos, atès que les categories no són comparables, aquest comportament 

també permetria la seva comparació amb la dinàmica que mostraven les dades procedents de l’EPA, per franges 

d’edat, de l’epígraf anterior. 

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 edat a Catalunya, 2012 

Distribució 2012 

1,5

27,5

44,4

26,6

menors de 25 anys

de 25 a39 anys

de 40 a 54 anys

de 55 anys o més

  
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 2011-2012 

 

-0,8

-49,0

-24,7

-25,5

menors de 25 anys

de 25 a39 anys

de 40 a 54 anys

de 55 anys o més

 
Unitats: percentatges. 

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat 

d’Ocupació. Dades en data de 31 de desembre.   

També en consonància amb els resultats obtinguts a l’anàlisi de les dades procedents de l’estimació de l’EPA, els 

afiliats autònoms pròpiament dits registrats mostren un augment de les persones estrangeres i una disminució de 

les persones amb nacionalitat espanyola.  

En aquest cas, els afiliats estrangers han augmentat el 2,8%, mentre que els afiliats amb nacionalitat espanyola 

han disminuït el 3,2%. 

Aquesta evolució ha tornat a fer augmentar la proporció d’estrangers dins del col·lectiu, que a finals de 2012, tal i 

com mostra el gràfic IV-22, se situava en el 8,8%. Aquesta dinàmica ha estat recurrent aquests darrers anys de 

crisi, atès que des de l’any 2009 les persones estrangeres afiliades considerades autònoms pròpiament dits han 

augmentat cada any, mentre que els de nacionalitat espanyola han disminuït.7 

No obstant això, cal tenir en compte que aquest percentatge encara continua estant per sota del que suposen en 

el conjunt dels afiliats (incloent-hi els treballadors per compte d’altri).8  Aquest procés de convergència pot ser 

perfectament comprensible des d’aquesta perspectiva. 

 

                                                           
7 Vegeu els registres de les anteriors versions de l’MSEL que publica el CTESC.  
8 En data de 28 de desembre de 2012 el percentatge de afiliats estrangers sobre el total d’afiliats tenint en compte tots els règims se situava 

en el 12,4%, segons dades de la Secretaria de Seguretat Social del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.  
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GRÀFIC IV- 22. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit 

d’alta a la Seguretat Social segons nacionalitat. Catalunya, 2012 

Distribució 2012 

91,2

8,8

Espanyols

Estrangers

 
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 2011-2012 

-108,5

8,5

Espanyols

Estrangers

 
Unitats: percentatges. 

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat 

d’Ocupació. Dades en data de 31 de desembre.   

El gràfic següent exposa la distribució dels autònoms afiliats del col·lectiu segons l’antiguitat del seu negoci i 

l’aportació a la reducció del treball autònom pròpiament dit categoritzada segons el mateix criteri.  

Recordem que l’any 2011 el perfil que mostrava l’evolució del col·lectiu segons aquestes categories d’antiguitat 

permetia resseguir una dinàmica de certa recuperació, en la qual s’observava una progressiva entrada de nous 

afiliats que progressivament s’anaven incorporant al col·lectiu. Tres anys enrere només era la categoria de menys 

de 6 mesos la que havia registrat una evolució positiva; fa dos anys també s’hi va afegir la de menys d’un any, i 

l’any passat aquesta evolució positiva ja s’havia traslladat a la categoria d’entre un any i 3 anys d’antiguitat, fet 

que evidenciava la prolongació de l’entrada de noves persones afiliades dins del col·lectiu. No obstant això, en-

guany trobem per primer cop una aportació lleugerament negativa del col·lectiu d’afiliats amb menys de sis mesos 

d’antiguitat que s’hauria d’interpretar com una frenada en aquest procés de recuperació de la normalitat. A més, i 

de la mateixa manera que l’any passat, observem que la categoria de persones amb entre 3 i 5 anys en el negoci 

són l’únic col·lectiu, a banda dels de menys de sis mesos, que hem vist que ho feia poc, que retrocedeix clara-

ment. No disminueixen en canvi els autònoms de més de 5 anys d’antiguitat.  

La distribució de les categories d’antiguitat mostra que la categoria d’autònoms d’entre 1 i 3 anys d’antiguitat ga i-

rebé dobla la d’entre 3 i 5 anys. Aquesta evidència, juntament amb el fet que sigui precisament aquesta darrera 

l’única categoria que fa una aportació absolutament negativa, d’una banda ens podria indicar que, tal i com afir-

men alguns estudis, és a partir del tercer any de negoci en què la iniciativa es consolida o fracassa,9 i de l’altra, 

que una part important d’aquestes noves incorporacions han experimentat un índex de fracàs alt.  

                                                           
9 Vegeu GEM Espanya 2011, p. 8. L’informe, articulat en la metodologia pròpia del projecte GEM, estableix la categoria d’empreses consolida-

des a partir dels 42 mesos (3,5anys); això vindria a corroborar que el llindar decisiu en què l’empresa es decanta o bé per la desaparició o bé 

per la consolidació es trobaria entre els 3 i 4 anys d’antiguitat.   
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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 antiguitat en el negoci. Catalunya, 2012 

Distribució 2012 

6,6

6,2

15,1

8,5

63,6

menys de 6 mesos

de 6 a 11 mesos

d' 1 a 3 anys

de 3 a 5 anys

més de 5 anys

 
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 2011-2012 

-1,9

4,6

31,0

-191,1

57,5

menys de 6 mesos

de 6 a 11 mesos

d' 1 a 3 anys

de 3 a 5 anys

més de 5 anys

 
Unitats: percentatges. 

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat 

d’Ocupació. Dades en data de 31 de desembre.   

Finalment, el gràfic IV-24 ens mostra la distribució l’any 2012 i la contribució al creixement del col·lectiu 

d’autònoms pròpiament dits també durant aquest darrer any segons la seva base de cotització. Tal i com es pot 

veure, l’aportació negativa principal la fan les categories amb menor base de cotització, i la disminució és especi-

alment intensa en el cas dels cotitzants que es troben entre 1,5 i 2 cops la base mínima. No obstant això, fixem-

nos que el gruix important d’afiliats es troba encara en la franja de cotització per la base mínima. 

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 base de cotització. Catalunya, 2012 

Distribució 2012 

81,9

4,4

4,0

8,3

1,4

base mínima

entre b/mínima i 1,5 
cops b/mínima

entre 1,5 i 2 cops 
b/mínima

entre 2 i 3 cops 
b/mínima

més de 3 cops 
b/mínima

 
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 2011-2012 

-35,3

-42,9

-238,8

219,0

-2,1

base mínima

entre b/mínima i 1,5 cops b/mínima

entre 1,5 i 2 cops b/mínima

entre 2 i 3 cops b/mínima

més de 3 cops b/mínima

 
Unitats: percentatges. 

Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Secretaria d’Estat 

d’Ocupació. Dades en data de 31 de desembre.   

Recapitulant, el nombre d’autònoms afiliats ha disminuït enguany el 2%. Aquesta disminució s’ha produït a tots 

els sectors, i el sector de la construcció ha estat el que ha experimentat la davallada més intensa. Els estrangers 

afiliats com a autònoms en canvi han augmentat, tant aquells de procedència extracomunitària com aquells de 

procedència comunitària. Els treballadors autònoms dependents declarats han continuat augmentant enguany, i 

ho han fet a una intensitat més alta que la de l’any anterior.  

Pel que fa al col·lectiu d’autònoms pròpiament dits, la davallada més intensa s’ha produït al sector de la construc-

ció, que amb molt menys pes dins del col·lectiu explica gairebé la mateixa magnitud de baixes que el sector ser-

veis. Els homes han disminuït més que les dones, tant en termes absoluts com relatius. Mentre que els autònoms 

sense assalariats al càrrec han disminuït, els que tenen assalariats al càrrec han augmentat. Han disminuït amb 

més intensitat els afiliats amb pluriactivitat que no pas els sense pluriactivitat. Tot i que en general la davallada 
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ha afectat tots els grups d’edat, el grup d’edat més afectat és el d’entre 25 i 39 anys. Els menors de 40 anys, que 

representen només el 29% del col·lectiu, sumen gairebé el 50% de les baixes. Les xifres confirmen doncs que la 

disminució és més intensa entre els autònoms més joves i els negocis menys consolidats, atès que la disminució 

més important la protagonitzen els negocis d’entre 3 i 5 anys d’antiguitat.   
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 3. LA PROTECCIÓ SOCIAL DEL TREBALL AUTÒNOM 

El treball autònom és un sector important en el conjunt del sistema de la Seguretat Social des del punt de vista de 

la protecció social. La inclusió del treball autònom en la Seguretat Social s’ha portat a terme d’acord amb un cri-

teri de flexibilitat derivat de la singularitat d’aquest col·lectiu. No obstant això, en els darrers anys s’observa una 

tendència vers la convergència en aportacions, drets i prestacions amb el règim general de la Seguretat Social.  

Les prestacions de protecció obligatòria en el règim del treball autònom són les següents: l’assistència sanitària 

en el cas de maternitat, la malaltia comuna i, en el cas d’autònoms dependents, l’accident de treball i la malaltia 

professional; les prestacions econòmiques per incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs, 

risc durant la lactància natural, incapacitat permanent, jubilació, mort i supervivència (viduïtat, orfenesa i en favor 

de familiars) i prestacions familiars per fill a càrrec; i prestacions de serveis socials.    

D’altra banda, la Llei 32/2010, de 5 d’agost, estableix un sistema específic de protecció per cessament 

d’activitat del treball autònom,10 que comprèn una prestació econòmica i la cotització de la Seguretat Social del 

treballador autònom, a més de la formació i l’orientació professional de les persones beneficiàries amb vistes a la 

seva recol·locació. Per poder accedir a la prestació, és un requisit necessari tenir coberta la protecció per contin-

gències derivades d’accident de treball i malalties professionals, a més de la protecció per cessament d’activitat 

durant un període mínim de 12 mesos continuats i immediatament anteriors al cessament.11 La cobertura de les 

contingències professionals, en un principi opcional, s’estableix com a obligatòria a partir de l’1 de gener del 

2013.12 No obstant això, aquesta obligatorietat s’ha aplaçat almenys un any, com a conseqüència de la conjuntu-

ra econòmica.13   

Davant la manca de dades oficials sobre el nombre de treballadors autònoms amb les contingències professio-

nals cobertes, un càlcul aproximat14 permet afirmar que un total de 81.500 treballadors autònoms han optat per 

cobrir les contingències professionals l’any 2012 (mitjana anual), xifra que representa el 15,5% del col·lectiu. 

Aquesta xifra ha augmentat en un any, atès que l’any 2011 van ser 75.500 treballadors autònoms, el 14,2% del 

col·lectiu, els que van optar per cobrir les contingències professionals.   

A continuació, s’analitzen les pensions contributives percebudes en el marc del règim especial del treball autò-

nom (RETA), atès que la informació sobre pensions del règim especial del treball del mar (REM) no es troba desa-

gregada segons si els treballadors i treballadores són per compte propi o per compte d’altre. També cal tenir en 

compte que, a partir de l’1 de gener del 2008, les persones treballadores per compte propi del règim especial 

agrari (REA) s’integren en el RETA, en el que es crea un sistema especial del treball autònom agrari, en relació 

amb el qual no es disposa de dades sobre pensions.   

Les pensions contributives poden ser de jubilació, viduïtat, incapacitat, orfenesa i en favor de familiars. A 31 de 

desembre del 2012, el nombre de pensions contributives del RETA registrades a Catalunya és de 294.687, que 

suposa un increment de l’1,8% respecte de l’any 2011, un percentatge similar al dels darrers anys. D’altra banda, 

les pensions del RETA suposen el 18,2% del total de pensions contributives percebudes a Catalunya i són les més 

nombroses després de les pensions del règim general. Així mateix, suposen el 15,6% del total estatal de pensions 

del RETA. 

L’increment de les pensions del RETA s’explica fonamentalment per l’evolució de les pensions de jubilació, que 

tot i no ser les que més creixen en termes relatius l’any 2012, sí que són les que més creixen en termes absoluts, 

atès que suposen la majoria de les pensions contributives del RETA (el 65,6%). Segueixen en importància les 

pensions de viduïtat, que suposen el 25,4% del total; les pensions d’incapacitat permanent suposen el 6,5%, les 

d’orfenesa, el 2,4%, i les pensions en favor de familiars, el 0,1%.   

                                                           
10 Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la que s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms 

(BOE núm. 190, de 06.08.2010).  
11 Tenint en compte que la Llei 32/2010, de 5 d’agost, entrava en vigor el novembre del 2010, el període de carència per als primers autò-

noms que haguessin optat per cotitzar per cessament d’activitat finalitzava el mes de novembre del 2011.   
12 Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social (BOE núm. 184, de 02.08.2011). 
13 Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013 (BOE núm. 312, de 28.12.2012).  
14 El nombre de treballadors autònoms amb les contingències professionals cobertes s’obté a partir de la diferència entre les dues xifres se-

güents (en mitjana anual de l’any 2012 i en l’àmbit de Catalunya): el nombre de persones afiliades que tenen les contingències professionals 

cobertes (pertanyents al règim general, règims especials de la mineria del carbó, agrari i del mar i treballadors del règim especial d’autònoms 

que han optat per cobrir les contingències professionals) i el nombre de persones afiliades amb l’excepció del règim especial del treball autò-

nom i del règim especial del treball de la llar (és a dir, el nombre de persones afiliades dels règims amb cobertura obligatòria de les contingèn-

cies professionals).  
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TAULA IV- 5. Evolució de les pensions contributives del RETA per classe de pensió. Catalunya 2011-2012 

  2012 Pes  2011-2012 2011-2012 (%) 

Total 294.687 100,0 5.291 1,8 

Jubilació 193.428 65,6 4.639 2,5 

Viduïtat 74.988 25,4 103 0,1 

Incapacitat 19.047 6,5 8 0,0 

Orfenesa 7.063 2,4 551 8,5 

Favor familiars 161 0,1 -10 -5,8 
Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

L’any 2012, la distribució de les pensions del RETA segons el sexe de la persona perceptora mostra que el per-

centatge de dones (el 56,6%) és lleugerament superior al d’homes.15 Segons la classe de pensió, el 80,7% de les 

pensions percebudes pels homes són de jubilació, mentre que les de viduïtat representen només el 6,6%. En el 

cas de les dones, el 54,1% de les pensions percebudes són de jubilació, mentre que les pensions de viduïtat su-

posen el 39,9%. A més, les dones estan menys representades entre les persones perceptores de pensions substi-

tutives de salaris o rendes, atès que el 53,4% i el 65,3% de les persones perceptores de pensions de jubilació i 

incapacitat permanent, respectivament, són homes; en el cas de les pensions d’incapacitat permanent, la majoria 

masculina encara és més elevada en el RETA que la que es registra per al total del sistema, en el qual els homes 

suposen el 56,3% de les persones perceptores de la incapacitat permanent. En canvi, la pensió de viduïtat i la 

pensió en favor de familiars són pensions feminitzades en el RETA, atès que el 88,7% i el 83,9%, respectivament, 

de les persones que les perceben són dones. La distribució de les pensions segons el sexe en el RETA segueix 

una estructura similar a la del total del sistema, i s’explica fonamentalment per les diferències existents entre do-

nes i homes en la seva trajectòria laboral, a la qual està estretament lligat el sistema de pensions.  

Respecte de l’any 2011, les pensions percebudes per homes augmenten més (el 3,1%) que les percebudes per 

dones, que s’incrementen el 0,9%. Pel que fa a les pensions substitutives de salaris (incapacitat permanent i jubi-

lació), se segueix la tendència de l’any anterior: les pensions d’incapacitat permanent disminueixen en el cas de 

les dones i les de jubilació augmenten més en el cas dels homes, amb la qual cosa s’accentua encara més la 

menor representació de les dones entre les persones perceptores de pensions substitutives de salaris, sobretot 

en el cas de la incapacitat permanent.  

GRÀFIC IV- 25. Pensions contributives del RETA per sexe i classe de pensió. Catalunya, 2011-2012 
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Unitats: percentatges. 

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

Amb relació a la quantia de les pensions contributives, aquesta ve determinada en funció de les cotitzacions rea-

litzades, tenint en compte les quanties màximes i mínimes que s’estableixen amb caràcter anual en la correspo-

                                                           
15 Cal assenyalar que una mateixa persona pot ser beneficiària de més d’una pensió, situació que s’associa fonamentalment a la pensió de 

viduïtat, percebuda majoritàriament per dones.  
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 nent Llei de pressupostos generals de l’Estat. Si la quantia de la pensió és inferior a la que s’estableix com a mí-

nima, s’incrementa amb el complement de mínims corresponent.  

L’any 2012, les pensions s’han revalorat l’1 per cent amb caràcter general.16. Així mateix, s’estableix que les per-

sones perceptores de complements de mínims percebin una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió 

percebuda al llarg del 2011 i la que hagués correspost si s’hagués aplicat a les quanties mínimes d’aquestes 

pensions l’increment del 2,9 per cent, corresponent a l’IPC real del període comprès entre el mes de novembre 

del 2010 i el mes de novembre del 2011. Aquesta previsió també s’estableix que sigui d’aplicació a les pens ions 

SOVI no concurrents.  

Pel que fa a l’evolució de la quantia mitjana de les pensions contributives, aquesta no depèn només de la seva 

revaloració, sinó que s’han de tenir en compte altres factors, sobretot l’efecte substitució derivat de la renovació 

del col·lectiu pensionista, atès que la quantia de les altes de pensions supera la de les baixes. 

Tenint en compte les consideracions anteriors, l’any 2012 la quantia mitjana de les pensions del RETA se situa en 

els 598,7 euros, que suposa un increment del 3,5% respecte de l’any 2011. Aquesta quantia és el 30,8% més 

baixa que l’import mitjà de les pensions del conjunt del sistema, que se situa en els 865,2 euros, i el 39,5% més 

baixa que la quantia mitjana de les pensions del règim general, que és de 989,3 euros. Aquestes diferències pe-

rò, s’estan escurçant en relació amb els anys anteriors, tal com s’observa al gràfic següent, com a conseqüència 

d’un increment interanual més elevat en els darrers anys de la quantia mitjana de les pensions del RETA en rela-

ció amb l’increment de les pensions del règim general i de les pensions del conjunt del sistema.  

 

 

 

 

 

GRÀFIC IV- 26. Quantia mitjana de les pensions del RETA, del règim general i del total del sistema. Catalunya, 

2010-2012 

Evolució de la pensió mitjana del RETA, del règim gene-

ral i del total del sistema. Catalunya, 2011-2012 
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Total sistema  865,2 26,9 3,2 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

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

L’evolució de la quantia mitjana de les pensions del RETA, del règim general i del conjunt del sistema en el darrer 

decenni mostra que la quantia mitjana augmenta progressivament en els tres casos; no obstant, les pensions del 

                                                           
16 Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 

dèficit públic. BOE núm. 315, de 31.12.2011. 
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règim general i del conjunt del sistema han augmentat més que les del RETA en el període considerat: les del rè-

gim general, el 58,5%; les del total del sistema, el 61,4%; i les del RETA, el 56,8%. Com a conseqüència, la dis-

tància entre la quantia mitjana de les pensions del RETA i la corresponent al règim general i al total del sistema 

s’ha incrementat en el període de referència: si l’any 2002, la pensió mitjana del RETA representava el 61,2% de 

la del règim general i el 71,3% de la del conjunt del sistema, l’any 2012, representa el 60,6% i el 69,2%, respect i-

vament. No obstant això, aquesta distància està disminuint en els darrers anys, com a conseqüència de 

l’increment interanual més elevat de les quantia mitjana de les pensions del RETA, com ja s’ha comentat anteri-

orment.    

GRÀFIC IV- 27.  Evolució de la quantia mitjana de les pensions del RETA, del règim general i del total del siste-

ma. Catalunya, 2002-2012 
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Unitats: euros. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 

 

D’altra banda, si es considera el sexe de les persones beneficiàries de les pensions del RETA, s’observa que les 

dones perceben una pensió mitjana de 504,6 euros l’any 2012, que suposa el 70% de la pensió mitjana dels 

homes, que se situa en els 721,5 euros. Això es deu a una major presència de dones entre les persones percep-

tores de les pensions de viduïtat i en favor de familiar, de menor quantia que les pensions d’incapacitat perma-

nent i jubilació, de majoria masculina. Com a conseqüència, les dones perceben amb major mesura que els ho-

mes pensions que requereixen d’un complement de mínims per no assolir la quantia mínima establerta legal-

ment.  

Pel que fa a la distribució de les pensions contributives del RETA per trams de quantia l’any 2012, s’aprecien dife-

rències importants si es posa en relació amb la distribució de les pensions del conjunt del sistema i encara més 

respecte de la distribució de les pensions del règim general. Així, les pensions per sota dels 500 euros són més 

nombroses en el cas del RETA que en el conjunt del sistema i en el règim general, i suposen el 33,3%, el 25,2% i 

el 15,4% del total, respectivament. Però el que més destaca en el cas del RETA és el baix nombre de pensions per 

sobre dels 1.000 euros, les quals suposen el 7,9% del total, mentre que en el conjunt del sistema aquestes pen-

sions representen el 29,5% del total i en el règim general, el 38,8% del total.    

No obstant això, l’any 2012 les pensions del RETA segueixen amb la tendència que s’observa també en el conjunt 

del sistema: les pensions de menys de 500 euros tendeixen a disminuir, mentre que les que són superiors a 

1.000 euros augmenten progressivament. En aquest sentit, l’any 2011 les pensions de menys de 500 euros su-

posaven el 34,5% del total i les de més de 1.000 euros, el 6%. L’any 2007 la distribució de les pensions del RETA 

era la següent: les de menys de 500 euros suposaven el 64,4% del total i només el 4% eren superiors als 1.000 

euros.  
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 GRÀFIC IV- 28. Distribució per trams de quantia de les pensions del RETA, del règim general i del total del siste-

ma. Catalunya, 2012     
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Unitats: percentatges. 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS.           

 

Si es fa una anàlisi de les pensions del RETA d’acord amb una divisió més detallada dels trams de quantia, 

s’observa que les pensions del RETA es concentren en els trams més baixos de la distribució: la concentració més 

elevada es troba entre els 400 i  els 800 euros, amb el 60,6% de les pensions i, a partir dels 800 euros, el nom-

bre de pensions disminueix progressivament fins al punt que, a partir dels 2.000 euros, el percentatge de pensi-

ons és del 0,6%. En el cas del conjunt del sistema i del règim general, la concentració més elevada de pensions 

es troba també entre els 400 i els 800 euros, però, tal com s’observa en el gràfic següent, la disminució de pen-

sions a partir dels 800 euros no és tan important com en el cas del RETA i, sobretot, el percentatge de pensions 

de quantia elevada (més de 2.000 euros) no és tan baixa: el 6,1% de les pensions són de més de 2.000 euros en 

el conjunt del sistema i, en el cas del règim general, aquest percentatge és del 8,3%.  

En conclusió, es posa de manifest que la quantia mitjana de les pensions del RETA segueix sent bastant inferior a 

la del conjunt del sistema, en especial si es posa en relació amb la quantia mitjana de les pensions del règim ge-

neral, la qual cosa deriva d’unes trajectòries laborals amb cotitzacions més baixes en el cas del treball autònom.                                         
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GRÀFIC IV- 29. Distribució per trams de quantia de les pensions del RETA, del règim general i del total del siste-

ma. Catalunya, 2012 
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Font: elaboració pròpia a partir de l’INSS. 
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 4. FOMENT DE L’EMPRENEDORIA  

En l’actual context de crisi econòmica i alt atur l’emprenedoria ha adquirit una rellevància pública que no havia 

gaudit abans en el nostre país ni en la majoria de països europeus. Moltes instàncies la presenten com una de les 

sortides a la crisi, atès que la creació d’empreses pot aportar riquesa i fomentar la creació de llocs de treball, a 

banda d’autoocupar la persona que endega el procés emprenedor.  

Els indicadors de demografia empresarial que publica el Departament d’Empresa i Ocupació i que contenen els 

gràfics següents reflecteixen per segon any una rotació empresarial més alta en comparació a la registrada l’any 

anterior. És a dir, cada trimestre de l’any 2012 (només es disposa de dades fins al tercer) s’han creat i s’han des-

truït més empreses que el 2011. Així mateix, la taxa neta d’entrada fluctua igual que ho va fer el 2011 i el 2010: 

és negativa el primer trimestre, positiva el segon i negativa els dos darrers (si bé per al 2012 no es disposa 

d’aquesta informació). 

Pel que fa al nombre absolut de les empreses existents, les dades constaten com el primer i el tercer trimestre es 

destrueixen més empreses que no pas se’n creen, mentre que el segon trimestre el saldo és positiu.  

GRÀFIC IV- 30. Indicadors de demografia empresarial. Catalunya, 2012 
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocu-

pació. 
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i que, a més, no estaven actives en cap dels 8 trimestres anteriors. 

Empreses reactivades: empreses que no estaven actives en el tri-

mestre (t-1) però sí apareixen com actives en el trimestre t i que, a 

més, han estat actives en algun dels 8 trimestres anteriors. 

Baixes del trimestre t: empreses que no estan actives en el trimes-
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Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocu-

pació. 

La darrera edició de l’informe GEM per a Catalunya17 reflecteix la mateixa situació: l’any 2012 creix la taxa de 

nous emprenedors (passa del 2,64% al 2,86%),18 és a dir, creixen les empreses existents, però al mateix temps 

s’incrementen els abandonaments empresarials (passen de ser el 2,17% al 2,49%).19 L’informe constata que 

aquest fet pot condicionar la renovació futura de l’estructura empresarial. També alerta que cal prestar atenció a 

les característiques qualitatives dels emprenedors, atès que aquestes condicionen el tipus d’empresa creada, el 

sector d’activitat, el grau d’innovació, la vocació d’internacionalització, etc. Malgrat l’increment de 

l’abandonament empresarial, el darrer informe registra una millora en el capital humà dels emprenedors (mesu-

rat pel seu nivell formatiu), un perfil innovador més marcat i un major ús de les noves tecnologies per part de les 

empreses creades. 

                                                           
17 Global entrepreneurship monitor: resum executiu Catalunya 2012. Vaillant, Y. i Lafuente, E. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departa-

ment d'Empresa i Ocupació; Diputació de Barcelona, Àrea de Desenvolupament Econòmic, 2013. 
18 Els nous emprenedors són aquells que han creat una empresa en els tres anys anteriors a l’enquesta. 
19 Els abandonaments empresarials inclouen tant els tancaments (l’empresa cessa la seva activitat) com els traspassos (l’empresa continua 

la seva activitat sense l’emprenedor). 
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Amb caràcter previ a la descripció de la política de foment de l’emprenedoria (seguint la classificació de mesures 

de l’Estatut del treball autònom) cal destacar la recent aprovació del Reial decret llei 4/2013 de mesures de su-

port a l’emprenedor així com l’elaboració de l’Avantprojecte de llei de suport als emprenedors i la seva internacio-

nalització. En la propera edició d’aquesta Memòria es podrà fer una anàlisi més detallada de les principals mesu-

res aprovades en aquest àmbit. 

D’altra banda, en l’àmbit català cal destacar l’aprovació del Programa Catalunya Emprèn,20 que va néixer amb la 

finalitat de fomentar l’esperit emprenedor i promoure la cultura de l’empresa a Catalunya. Per la qual cosa, el 

programa pretén crear i sostenir una xarxa públicoprivada de col·laboració de tots els agents del país comprome-

sos en la creació d’empreses. El programa tenia una vigència inicial de tres anys (2012-2014), si bé no s’ha dut a 

terme cap actuació durant el 2012. Al maig del 2013 s’ha aprovat una reorientació del programa que es pretén 

desenvolupar al llarg del 2013 i 2014.21 

Així mateix, cal tenir en compte les actuacions que preveu el Pla d’actuacions industrials i empresarials22 relacio-

nades amb el foment de l'emprenedoria i que es detallaran en els apartats següents en funció de la categoria en 

la que es poden incloure.   

Per últim, cal tenir en compte que atesa la disminució del 57% del pressupost transferit per l’Estat central i dest i-

nat a les polítiques actives d’ocupació, el Departament d’Empresa i Ocupació ha derogat, per manca de finança-

ment, les ordres reguladores de dos programes tradicionalment associats al suport de l’emprenedoria: les sub-

vencions per a la promoció de l’ocupació autònoma i l’abonament de les quotes de la SS als treballadors que ha-

gin capitalitzat la prestació d’atur.23 

4.1. PROMOCIÓ DE LA CULTURA EMPRENEDORA 

La cultura emprenedora es pot promoure mitjançant tres tipus de mesures principalment: les centrades en la de-

cisió d’emprendre, en la gestació de la idea i aquelles que pretenen millorar el reconeixement i el suport social 

dels emprenedors. 

Pel que fa a les mesures centrades en la decisió d’emprendre, al llarg de l’any s’han organitzat jornades de sen-

sibilització, borses d’idees, tallers de creativitat i de generació d’idees, així com accions per millorar la idea inicial, 

a través de les anàlisis de viabilitat i la realització d’estudis de mercat. Aquestes actuacions les impulsen tant en-

titats locals (ajuntaments, consorcis de promoció econòmica, consells comarcals, diputacions), com autonòmi-

ques i privades (cambres de Comerç, associacions empresarials i sindicals). En aquest sentit, cal destacar el cicle 

de seminaris “Reinventa’t, transforma i crea” organitzat per Foment del Treball Nacional, que té l’objectiu de faci-

litar espais de “networking” i intercanvi de coneixements entre els empresaris actuals i/o amb una trajectòria pro-

fessional consolidada i els nous emprenedors.  

D’altra banda, cal destacar les ajudes atorgades pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme en el marc del Pro-

grama “Emprendemos juntos” i que van destinades als organismes que duen a terme accions de foment de 

l’emprenedoria. Del total dels 925.296,1 euros atorgats a 19 projectes, quatre projectes catalans han rebut 

183.093€ (el 19,8%).24 Aquest programa es duu a terme des de l’any 2006 i l’any 2012 ha finalitzat la seva vi-

gència. 

Classificables tant com a mesures de promoció de l’emprenedoria centrades en la decisió d’emprendre i com en 

la gestació de la idea emprenedora poden situar-se les accions de sensibilització, informació i orientació que du-

en a terme les entitats integrants de la Xarxa Inicia, i que resumeix la taula següent. Cal destacar la davallada ge-

neralitzada tant del nombre d’actuacions dutes a terme com dels seus beneficiaris, sobretot els dos darrers anys. 

                                                           
20 Acord GOV/92/2012, de 25 de setembre. DOGC núm. 6221, de 27.09.2012. 
21 Nota de premsa dels acords de Govern de 28.05.2013. 
22 Acord GOV/7/2012, de 14 de febrer. DOGC núm. 6069, de 17.02.2012. 
23 Ordre EMO/410/2012, de 22 de novembre, de declaració de finalització dels procediments iniciats basant-se en l'Ordre TRE/139/2002, de 

16 d'abril, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions consistents en l'abonament de les quotes de la Seguretat Social 

als treballadors que hagin capitalitzat la prestació d'atur, i en l'Ordre TRE/605/2010, de 22 de desembre, per la qual s'estableixen les bases 

reguladores que han de regir la concessió de subvencions per a la promoció de l'ocupació autònoma. DOGC núm. 6274, de 14.12.2012. 
24 Resolució de 14 de setembre de 2012, de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual es publiquen les 

ajudes concedides l’any 2012 del Programa “Emprendemos juntos”. BOE núm. 233, de 27.09.2013. 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=617104&type=01&language=ca_ES
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/govern/consell-executiu/acords-govern/notapremsa-200489.html?mode=static
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=599621&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=623540&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=623540&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=623540&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=623540&type=01&language=ca_ES
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/27/pdfs/BOE-A-2012-12121.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/27/pdfs/BOE-A-2012-12121.pdf
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 TAULA IV- 6. Accions realitzades en el marc del Pla Inicia: per a la creació d’empreses (I). Catalunya, 2009-

2012 

  2009 2010 2011 2012 
Variació 

2009-2010 

Variació 

2010-2011 

Variació 

2011-2012 

Accions de sensibilització  2.791 4.251 2.525 1.431 52,3 -40,6 -43,3 

Persones beneficiàries 299.425 73.807 53.009 26.312 -75,4 -28,2 -50,4 

Accions d'informació i orientació 13.968 20.790 18.015 11.305 48,8 -13,3 -37,2 

Persones beneficiàries 108.376 39.343 37.939 22.456 -63,7 -3,6 -40,8 

Unitats: nombres absoluts i variació en percentatges. 

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

Les iniciatives centrades en la gestació de la idea comporten la realització d’accions per analitzar la viabilitat del 

projecte i l’elaboració d’estudis de mercat, entre d’altres. En aquest àmbit cal destacar els programes específics 

que organitza Barcelona Activa, com ara “Idees amb futur”. 

Des d’una perspectiva més àmplia, en aquesta categoria de mesures podríem incloure el Programa “Erasmus per 

a emprenedors”, impulsat per la Comissió Europea, atès que es tracta d’un programa d’intercanvis internacionals 

que proporciona a joves emprenedors l’oportunitat d’aprendre d’empresaris amb experiència que dirigeixen peti-

tes empreses en altres estats membres de la UE. L’objectiu del programa és proporcionar als joves emprenedors 

les habilitats necessàries per dirigir una petita o mitjana empresa així com la possibilitat d’aprendre de l’entorn 

econòmic i social d’un altre país. En principi està previst que aquest intercanvi es doni abans que el jove iniciï 

l’activitat empresarial, per tant en el moment de gestació de la idea i elaboració del pla de negoci. 

Les dades disponibles25 mostren com Espanya concentra el major percentatge de joves emprenedors que han fet 

aquestes estades (el 26%), seguida d’Itàlia (23%) i, a més distància, Grècia (5,6%), França (5,4%) i Romania 

(4,7%). Al mateix temps, els empresaris amb experiència participants també provenen en gran mesura d’Espanya 

(22,1%) i Itàlia (20,6%), així com Anglaterra (9,5%), Alemanya (7,2%) i Bèlgica (6,1%). Des d’un punt de vista quali-

tatiu, els participants valoren positivament la participació en el programa, per la seva contribució a la decisió 

d’obrir una nova empresa.  

Cal tenir en compte que aquestes dades es refereixen a tot el període de vigència del programa (des de febrer del 

2009 fins al setembre del 2012, data de publicació de les estadístiques). L’alt atur que han registrat els països 

amb més participants (Espanya i Itàlia) podria explicar aquest major interès per emprendre dels joves. 

Per últim, cal tenir presents també les mesures de reconeixement i suport social dels emprenedors. En aquest 

sentit, destaca la celebració anual del Biz-Barcelona, esdeveniment concebut com una plataforma global per aco-

llir les diferents cites anuals consolidades de l’emprenedoria i la innovació: actes destinats a promoure la cultura 

emprenedora, assessorament i serveis a emprenedors, vies de finançament, etc. El Biz-Barcelona està organitzat 

per Fira Barcelona, amb el suport d'entitats públiques (com ara l’Ajuntament de Barcelona, de mà de Barcelona 

Activa, la Generalitat de Catalunya, la Cambra de Comerç de Barcelona, la Diputació de Barcelona i Caixa Bank).  

D’altra banda, en aquesta categoria de mesures s’hi inclouen els vivers d’empreses, els clubs de persones em-

prenedores i també premis o concursos que tenen per finalitat reconèixer l’activitat emprenedora i promocionar-

ne el seu valor. Es pot citar com a exemple, la xarxa social virtual “Barcelona Connecta”,26 creada el 2012 i que té 

per finalitat servir de suport a empreses i emprenedors per tal que puguin fer “networking” professional, cooperar 

i generar oportunitats de negoci.  

Cada vegada es convoquen més premis i concursos, molts d’ells dirigits als joves, i organitzats tant per instituci-

ons públiques com privades. En aquest sentit es pot destacar el Programa “Emprendre en valors”,27 dirigit a 

l’alumnat de secundària de Barcelona i el seu professorat, i que entre d’altres activitats organitza el concurs 

“Mashup”, que inclou tallers presencials a l'aula, visites a empreses i conferències. Altres exemples són el premi 

                                                           
25 Erasmus for youngentrepreneurs. Statistics. Comissió Europea, 2012. Consulta a http://www.erasmus-

entrepreneurs.eu/press/STATISTICS_2012_v2_50f6d26e3110d.pdf 
26 Barcelona connecta. Ajuntament de Barcelona. Consulta a http://www.barcelonaconnecta.cat/ 
27 Impulsat per l'Ajuntament de Barcelona (Barcelona Activa), el Consorci d'Educació de Barcelona, la Fundació Barcelona Formació Professio-

nal i FemCat. 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/press/STATISTICS_2012_v2_50f6d26e3110d.pdf
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/press/STATISTICS_2012_v2_50f6d26e3110d.pdf
http://www.barcelonaconnecta.cat/
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Jove emprenedor de la Segarra,28 que l’any 2012 ha arribat a la desena edició i està organitzat pel Consell Co-

marcal de la Segarra i la Generalitat, els premis “FPemprèn”,29 organitzats per la Fundació BCN Formació Profes-

sional, i el concurs nacional de joves emprenedors “Inspiringyoungentrepreneurs”, organitzat per ESADE Entre-

preneurship Institute i dirigit a joves menors de 30 anys. 

Per tal de donar més visibilitat als premiats en els concursos de l’àmbit de l’FP, enguany el Departament 

d’Educació ha organitzat la primera mostra de projectes emprenedors en l’FP que hagin estat premiats en algun 

concurs. 

4.2. DISMINUCIÓ DE COSTOS A L’INICI DE L’ACTIVITAT 

L’inici de l’activitat empresarial és un moment crucial en la vida de l’empresa i on els costos juguen un paper de-

terminant. En aquest apartat s’exposen diferents mesures per reduir aquests costos, ja sigui per l’estalvi en 

temps que poden suposar com per l’estalvi en diners.  

En primer lloc, i coincidint amb una de les demandes clàssiques del sector empresarial, cal tenir en compte les 

iniciatives dutes a terme per reduir els costos administratius i de gestió inherents a l’inici d’una activitat. 

L’informe del Banc Mundial Doing business 201330 constata que Espanya ocupa el lloc 136è del total de 185 pa-

ïsos analitzats pel que fa a les facilitats per obrir un negoci i que és necessari realitzar (de mitjana) 10 tràmits que 

ocupen 28 dies (de mitjana). Amb aquestes dades, l’informe afirma que és més fàcil iniciar una activitat empresa-

rial en altres països, com ara Albània, Burundi, Iran, Kosovo, Kènia, Marroc, Nepal, Nicaragua, Ruanda, Senegal, 

Tanzània, Iemen o Zàmbia, que a Espanya. 

En el marc de les competències que reconeix l’Estatut d’autonomia a la Generalitat, el Govern ha impulsat la Fi-

nestreta Única Empresarial (FUE), tal com es va comentar en l’anterior edició d’aquesta Memòria, també prevista 

en el Pla d’actuacions industrials i empresarials. El gràfic següent conté la informació facilitada pel Departament 

relativa al grau d’execució del projecte l’any 2012. 

GRÀFIC IV- 31. Grau d’execució del projecte Finestreta Única Empresarial. Catalunya, 2012 
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Unitats: nombres absoluts. 

Font: Departament d’Empresa i Ocupació. 

En el marc d’aquest projecte, la Generalitat impulsa també l’administració electrònica, per tal de facilitar 

l’accessibilitat de tots els ciutadans, l’estalvi econòmic i de temps, un augment de l’eficiència i una simplificació 

                                                           
28 X Premi jove emprenedor/a de la Segarra: bases. Consell Comarcal de la Segarra. Consulta a: http://www.ccsegarra.cat/baners/bases-jove-

emprenedor-2012 
29 FPemprèn. Fundació BCN Formació Professional. Consulta a: http://www.fundaciobcnfp.cat/index.php/ca/projectes/350-fpempren 
30 Doing business 2013. Washington: Banc Mundial, 2013. Consulta a 

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf  

http://www.ccsegarra.cat/baners/bases-jove-emprenedor-2012
http://www.ccsegarra.cat/baners/bases-jove-emprenedor-2012
http://www.fundaciobcnfp.cat/index.php/ca/projectes/350-fpempren
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf
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 administrativa. Es preveu la creació d’eines electròniques com ara el Canal Empresa,31 els registres electrònics o 

la creació de sistemes alternatius als certificats digitals. 

Una segona mesura per abaratir els costos inicials és facilitar la disponibilitat de capital per iniciar l’activitat. En 

aquest sentit, la capitalització de la prestació d’atur s’ha consolidat amb els anys com una de les principals mesu-

res per disposar d’aquest capital inicial.  

L’any 2012 han capitalitzat aquesta prestació 30.259 persones, el 2,7% menys que l’any anterior. Aquesta dada 

suposa el 12,9% del total de beneficiaris de la prestació d’atur de Catalunya. Igual que en anys anteriors la majo-

ria de les capitalitzacions es fan per constituir-se com a treballadors autònoms (el 96,4%). Cal destacar que des-

prés de dos anys d’incrementar el nombre de persones que es constitueixen com a socis de cooperatives o socie-

tats laborals (2009-2011) enguany el seu nombre decreix (el 5,1%).  

GRÀFIC IV- 32. Capitalització de la prestació d’atur contributiva. Catalunya, 2007-2012 
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Unitats: nombre de persones. 

Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d’Ocupació estatal. 

Tipus d’activitat per la qual es capitalitza 
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Unitats: nombre de persones. 

Font: elaboració pròpia a partir del Servei Públic d’Ocupació estatal. 

En tercer lloc cal fer esment al contracte indefinit de suport als emprenedors, modalitat contractual introduïda per 

la Llei 3/2012 de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.32 Aquest contracte 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% del seu 

import amb el salari. 

Des del febrer fins a finals del 2012 s’han signat a Catalunya 15.918 contractes d’aquesta modalitat, dada que 

suposa el 20,6% dels signats a nivell estatal (77.260) i el 16% del total de contractes indefinits signats a temps 

complet a Catalunya per al mateix període (99.567). D’aquests 15.918 contractes, el 43,7% han suposat la con-

tractació de menors de 30 anys, tal com recull la taula següent.  

El 58,1% dels treballadors contractats són homes, mentre que el 41,9% restant, dones. En el cas dels menors de 

30 anys la distribució per sexe és més equilibrada (51,9% vs. 48,1%). Per sectors d’activitat, els serveis concen-

tren la majoria dels contractes signats (el 78,8%), seguits per la indústria (12,9%), la construcció (6,9%) i el sector 

primari (1,4%). En el cas dels treballadors menors de 30 anys, el pes dels serveis és superior, en detriment de la 

resta (83,7%, 10,4%, 4,8% i 1,1%, respectivament). 

Tal com s’ha comentat, aquesta modalitat contractual comporta l’aplicació d’una sèrie de deduccions fiscals que 

han estat aplicades en el 15,6% dels contractes signats (el 23,4% dels contractes signats amb menors de 30 

anys). 

                                                           
31 És un portal corporatiu que ha de contenir tota la informació i els serveis que les administracions ofereixen a les empreses, per tal 

d’identificar els tràmits necessaris per a la realització d’una activitat determinada i, a més, la seva realització. 
32 BOE núm. 162, de 07.07.2012. Aquesta Llei prové de la tramitació parlamentària del Reial decret llei 3/2012. BOE núm. 36, 

d’11.02.2012. Per a més informació, vegeu l’apartat 5.1.2 d’aquesta Memòria. 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-9110
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2076
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2076
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TAULA IV- 7. Contractes indefinits de suport als emprenedors signats a Catalunya, 2012 

  Total Menors de 30 anys 

Total contractes signats 15.918 6.951 

Sexe 
Homes 9.253 3.610 

Dones 6.665 3.341 

Sector d'activitat 

Sector primari 222 78 

Indústria 2.055 723 

Construcció 1.102 334 

Serveis 12.539 5.816 

Deduccions fiscals 
Amb 2.476 1.628 

Sense 13.442 5.323 
Unitats: nombres absoluts. 

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 autònoms i 

emprenedors, seguint l’Estatut del treball autònom: les encaminades a integrar la promoció de la iniciativa em-

presarial dins del sistema educatiu, la formació i readaptació professional dels autònoms i la informació i asses-

sorament tècnic per a la creació, consolidació i renovació d’iniciatives empresarials. 

4.3.1. MESURES PER INTEGRAR DINS DEL SISTEMA EDUCATIU LA PROMOCIÓ DEL TRE-

BALL AUTÒNOM 

La promoció del treball autònom i/o l’emprenedoria en el sistema educatiu es duu a terme amb diferents actua-

cions, tant en l’ensenyament no universitari com universitari. 

Pel que fa a l’ensenyament no universitari, cal tenir en compte els programes ja citats a l’apartat 5.1 de foment 

de la cultura emprenedora entre l’alumnat de diferents etapes educatives (com ara el Programa “Emprendre en 

valors” o els premis “FPemprèn”). Així mateix, es pot incloure en aquesta tipologia de mesures el Programa “Start-

UP School”,33 organitzat per l’Institut d’Educació de Barcelona, la Fundació Escola Emprenedors i Gild Internatio-

nal, amb el suport de l’associació Barcelona Loves Entrepreneurs i IEDEA-UPC, amb la finalitat de promoure 

l’esperit emprenedor i la iniciativa empresarial entre els estudiants d’ESO i batxillerat, mitjançant la identificació 

de 20 bones idees empresarials i el seu “mentoratge” per part d’un grup d’emprenedors i empresaris professio-

nals. 

Un exemple de com l’emprenedoria s’integra en el sistema educatiu és la previsió d’una nova optativa per 

l’alumnat de tercer d’ESO centrada en aquests temes. Aquesta assignatura ha estat regulada enguany34 i s’ha 

implantat per primera vegada el curs 2012-2013, amb la finalitat de desenvolupar les capacitats, les competèn-

cies i les actituds de l’alumnat respecte de la seva formació i les seves possibilitats d’inserció laboral posterior. 

En l’àmbit de la formació universitària, cal destacar de nou les actuacions i programes que duen a terme la majo-

ria d’universitats catalanes que integren la Xarxa d’Emprenedoria Universitària,35 ja referenciada en l’anterior edi-

ció d’aquesta Memòria.  

Algunes universitats han creat també centres específics que coordinen i aglutinen tota l’activitat de foment de 

l’emprenedoria de la universitat. Un exemple n’és el Entrepreneurship Institute,36 al campus de Sant Cugat, 

d’ESADE i la Universitat Ramon Llull.  

D’altra banda cal citar l’aprovació a finals del 2012 d’un programa d’àmbit estatal per impartir cursos 

d’emprenedoria als estudiants de màster. Aquestes assignatures no estaran integrades als currículums dels màs-

ters i s’impartiran de manera gratuïta. L’objectiu és proporcionar a aquests estudiants unes nocions bàsiques so-

                                                           
33 Start up school. Fundació Escola Emprenedors. Consulta a: http://www.escolaemprenedors.org/startup/ 
34 Decret 51/2012, de 22 de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de 

l'educació secundària obligatòria. DOGC núm. 6135, de 24.05.2012. Per a més informació vegeu l’apartat relatiu a la normativa i iniciatives 

públiques en l’àmbit de l’Educació d’aquesta Memòria. 
35 Xarxa d’Emprenedoria Universitària. Servei d’Ocupació de Catalunya. Consulta a: http://www.xeu.cat/  
36 ESADE Entrepreneurship Institute (EEI). ESADE. Consulta a: http://www.esade.edu/research-webs/cat/eei  

http://www.escolaemprenedors.org/startup/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=608491&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=608491&type=01&language=ca_ES
http://www.xeu.cat/
http://www.esade.edu/research-webs/cat/eei
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 bre la creació d’empreses com a possible sortida professional. És una iniciativa conjunta dels ministeris 

d’Educació, Cultura i Esport i Indústria, Energia i Turisme.  

4.3.2. FOMENT DE LA FORMACIÓ I LA READAPTACIÓ PROFESSIONAL DELS TREBALLA-

DORS AUTÒNOMS 

Es poden incloure en aquest apartat totes aquelles accions formatives organitzades per les Institucions, ja siguin 

públiques i/o privades, destinades a cobrir les mancances formatives dels treballadors autònoms i propietaris de 

petites i mitjanes empreses. En aquest sentit, cal destacar la importància quantitativa dels cursos orientats als 

coneixements i aptituds financeres i de gestió, una de les principals mancances formatives que s’acostuma a de-

tectar en els emprenedors i que pot ser una de les causes d’alguna fallida empresarial.37 

4.3.3. INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT TÈCNIC PER A LA CREACIÓ, CONSOLIDACIÓ I 

RENOVACIÓ DE LES INICIATIVES 

Com ja s’ha comentat, existeix una pluralitat d’institucions tant de caràcter públic com privat que duen a terme d i-

ferents tipus de suport a l’activitat emprenedora. Algunes d’aquestes institucions s’han beneficiat de les ajudes 

que convoca el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per donar suport a aquests centres. Del total de les ajudes 

concedides el 2012 (1.484.848 euros distribuïts en 38 projectes),38 s’ha assignat un import de 191.287 euros a 

cinc projectes d’àmbit català. 

A Catalunya l’assessorament, la formació i l’assistència tècnica a les persones emprenedores es duu a terme 

principalment a través de les entitats adherides a la Xarxa Inicia, en el marc del Pla Inicia: per a la creació 

d’empreses. La taula següent resumeix la informació disponible pels quatre darrers anys. L’any 2012 destaca per 

registrar davallades en tots els tipus d’accions realitzades i també en el nombre de persones beneficiàries. Des-

prés d’un any on també van davallar les accions dutes a terme (el 2011), els decrements del 2012 són fins i tot 

més intensos (al voltant del 40% de mitjana).   

TAULA IV- 8. Accions realitzades en el marc del Pla Inicia: per a la creació d’empreses (II). Catalunya, 2009-

2012 

  2009 2010 2011 2012 

Variació 

2009-

2010 

Variació 

2010-

2011 

Variació 

2011-

2012 

Accions d'assessorament  28.568 63.761 43.693 24.639 123,2 -31,5 -43,6 

Persones assessorades 20.069 33.004 23.096 13.428 64,5 -30,0 -41,9 

Plans d'empresa 4.988 7.935 6.348 3.301 59,1 -20,0 -48,0 

Empreses creades 5.527 8.014 6.889 3.708 45,0 -14,0 -46,2 

Persones promotores 7.151 9.600 8.126 4.536 34,2 -15,4 -44,2 

Accions de formació  1.631 2.141 2.694 1.575 31,3 25,8 -41,5 

Persones participants 14.922 19.468 17.903 16.429 30,5 -8,0 -8,2 

Hores de formació realitzades 13.689 16.610 14.425 8.614 21,3 -13,2 -40,3 

Accions d'assistència tècnica per a la consolidació 5.642 7.789 7.123 4.494 38,1 -8,6 -36,9 

Empreses en procés de consolidació 4.162 5.128 5.582 4.139 23,2 8,9 -25,9 

Hores destinades 38.566 19.022 16.683 8.727 -50,7 -12,3 -47,7 

Unitats: nombres absoluts i percentatges. 

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

Una novetat significativa d’enguany és el Programa específic d’emprenedoria i qualificació professional, promogut 

pel Consorci per la Formació Contínua de Catalunya,39 amb la finalitat de qualificar i millorar l’ocupabilitat dels 

treballadors, amb especial atenció als joves menors de 30 anys en situació d’atur. El programa inclou 

l’organització d’activitats formatives en l’àmbit de l’emprenedoria, altres vinculades als certificats de professiona-

                                                           
37 Reinicia’t: balanç de resultats. Juny 2012. Consulta a http://reiniciat.files.wordpress.com/2012/02/propostes_politiques_conclusions1.pdf  
38 Resolució de 17 de gener de 2013, de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la que es publiquen les ajudes 

concedides l’any 2012 per a la promoció de centres de suport a emprenedors. BOE núm. 24, de 28.01.2013. 
39 Convocat per l’Ordre EMO/310/2012, d’1 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions pú-

bliques destinades al finançament d’un Programa específic d’emprenedoria i de qualificació professional. DOGC núm. 6235, de 18.10.2012. 

http://reiniciat.files.wordpress.com/2012/02/propostes_politiques_conclusions1.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/28/pdfs/BOE-A-2013-811.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/01/28/pdfs/BOE-A-2013-811.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=618608&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=618608&type=01&language=ca_ES
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litat i la capacitació professional sectorial. El pressupost previst pels projectes d’emprenedoria era de 

381.787,10 euros. Amb caràcter global, s’ha atorgat un total de 3.815.282,22 euros a 44 entitats, si bé la Reso-

lució que publica aquesta informació no detalla el programa en el quan s’assigna cada subvenció.40 

D’altra banda, en aquest apartat cal fer referència expressa a totes les accions formatives que duu a terme, entre 

d’altres centres de promoció econòmica locals, Barcelona Activa. Destaquen, entre d’altres, el Programa “Idees 

amb futur”, que presta assessorament personalitzat a aquells joves de 16 a 30 anys que volen endegar una acti-

vitat empresarial; així com el Programa “Grow in Barcelona”, obert a emprenedors de tot el món amb projectes 

empresarials en fase de llançament al mercat, i que reben assessorament professionalitzat i els serveis d’una in-

cubadora d’empreses. També cal citar el Programa “Yuzz, joves amb idees”, centrat en aquelles iniciatives em-

prenedores de joves en l’àmbit de la tecnologia i als que es proporciona formació i assessorament, una dotació 

econòmica d’entre 10.000 i 30.000 euros així com la possibilitat de fer un viatge a Silicon Valley (Califòrnia). 

Aquest programa, impulsat també per la Fundació Banesto, va iniciar-se a Catalunya i s’ha estès a la resta de 

l’Estat. 

D’altra banda, cal tenir en compte programes de suport dirigits a sectors d’activitat concrets, com ara el Programa 

“Agroemprén” de Pimec, que proporciona suport als emprenedors del sector agrari. 

Una de les principals crítiques que reben les mesures de suport al treball autònom pel que fa a l’assessorament i 

la formació professional és que generalment se centren en les fases inicials de l’activitat emprenedora, mentre 

que seria necessari prestar aquest suport un cop el negoci ja està endegat i està en fase de creixement i/o conso-

lidació. En aquest sentit, i en el marc del Programa Reinicia’t, cal citar dues accions específiques, una destinada a 

millorar la competitivitat de les pimes (“360º Model de negoci”) i l’altra, dirigida exclusivament a aquelles empre-

ses amb més de tres anys d’activitat, destinada a la seva consolidació i creixement (“360º Competitivitat”).  

En aquesta línia, cal citar el Programa “Emppersona”, organitzat per Pimec, que té l’objectiu de donar suport i fa-

cilitar la reinserció laboral al col·lectiu d’empresaris que per diferents causes ha tancat la seva empresa i volen 

iniciar una nova iniciativa empresarial. 

En el marc del Pla d’actuacions industrials i empresarials, al llarg del 2012 s’ha posat en marxa la primera acce-

leradora de creixement, integrant de la Xarxa d’Acceleradores de Creixement – Start up Catalonia. Aquesta acce-

leradora està ubicada a Girona, al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, i es configura com una 

prova pilot. La finalitat d’aquesta i la resta d’acceleradores és proporcionar un acompanyament en les fases de 

creixement de les empreses joves, mitjançant l’assessorament expert i especialitzat. 

Un altre exemple d’assessorament a emprenedors és el que es presta en el marc del Programa BioEmprenedorX-

XI,41 promogut per Caixa Bank, Barcelona Activa, Biocat, Fecyt i la Cambra de Comerç de Barcelona, que compta 

ja amb cinc edicions i es diferencia de la resta de concursos comentats anteriorment en el fet que els projectes 

premiats reben formació, assessorament i suport a la creació de les empreses projectades, totes elles de base 

tecnològica en l’àmbit de les ciències de la vida. Segons la nota de premsa de Barcelona Activa, des de l’inici del 

programa s'han acompanyat 81 projectes, dels quals més del 70% ja s'han constituït en empresa. En total, les 

empreses sorgides del programa des de 2008 han generat prop de 150 llocs de treball. Pel que fa al sector d'ac-

tivitat, els àmbits majoritaris són les tecnologies mèdiques (25%) i la biotecnologia (21%).  

4.4. SUPORT ECONÒMIC A LES NOVES INICIATIVES 

Les empreses poden tenir necessitat de suport econòmic tant a l’inici de la seva activitat com en fases més avan-

çades de desenvolupament empresarial. En general, es considera que la fase inicial comprèn els tres primers 

anys, atès que és el temps necessari per gestar la idea, desenvolupar el projecte, crear l’empresa i iniciar la pri-

mera activitat d’aquesta. Tradicionalment, les formules de suport econòmic s’havien centrat en la fase inicial, si 

bé els darrers anys s’incrementen els instruments focalitzats en les fases posteriors. 

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

En aquesta categoria s’hi inclouen tant els préstecs (amb condicions preferents), les garanties, les subvencions, 

els avals financers i també els microcrèdits. 

                                                           
40 Resolució EMO/1155/2013, de 24 de maig, per la qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions públiques per a dur a terme plans 

de formació d’oferta per a treballadors/es i els projectes específics d’emprenedoria i qualificació professional que promou el Consorci per a la 

Formació Contínua de Catalunya i atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya durant l’any 2012. DOGC núm. 6387, de 31.05.2013. 
41 BIOEmprenedorXXI. Caixa Emprenedor XXI. Consulta a: http://www.bioemprenedorxxi.cat/ 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=637138&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=637138&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=637138&type=01&language=ca_ES
http://www.bioemprenedorxxi.cat/
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 Igual que els anys anteriors, diferents organismes d’àmbit estatal han convocat i atorgat diferents ajudes econò-

miques dirigides a emprenedors en les fases inicials, com ara el Centre de Desenvolupament Tecnològic Industri-

al (CDTI) que atorga línies de crèdit preferent per a empreses de base tecnològica, en el marc de la iniciativa NE-

OTEC; l’Empresa Nacional d’Innovació, S.A. (ENISA), que disposa d’una línia específica per a joves emprenedors; 

la Companyia Espanyola de Refinançament (CERSA) que preveu la constitució de garanties financeres; i l’activitat 

de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), centrada sobretot en crèdits preferents per a autònoms i emprenedors. Lamen-

tablement, i a diferència d’anys anteriors, no es disposa d’informació quantitativa sobre els imports atorgats en el 

marc d’aquestes programes, si bé s’ha sol·licitat als organismes convocants. 

En l’àmbit català, cal citar les ajudes en forma de garantia per al finançament d’autònoms i microempreses con-

vocades pel Departament d’Empresa i Ocupació,42 amb l’objectiu de facilitar el seu accés al finançament bancari. 

Segons el Departament, s’han aprovat 365 expedients, que han rebut una subvenció total de 23.970.910,37 eu-

ros, la qual cosa significa que l’import mitjà de la subvenció ha estat de 65.673,73 euros. La majoria de les per-

sones beneficiàries han estat persones jurídiques (302 de les 365) i el restant (63), persones físiques. Hi ha més 

homes que dones (35 vs. 28) i gairebé la meitat d’aquestes persones tenen entre 40 i 54 anys (30 de 63). El se-

gon grup d’edat amb més beneficiaris és el comprès entre els 25 i els 39 anys (amb 23 persones beneficiàries).43 

L’empresa AVALIS de Catalunya SGR centra la seva activitat en proporcionar avals financers a les empreses cata-

lanes que els necessitin. Al llarg de l’any 2012 ha formalitzat 947 operacions d’aval, per un import global de 89 

milions d’euros, que ha suposat facilitar el finançament a 661 empreses, el 99% de les quals són pimes i autò-

noms. Els avals prestats són de tres tipus diferents: financers (davant d’entitats financeres), tècnics (davant or-

ganismes públics per licitar o executar contractes) i econòmics (per a clients, proveïdors i creditors, per garantir 

obligacions i pagaments davant de tercers). Aquesta activitat va permetre la creació de 77 noves empreses i la 

creació i/o manteniment de prop de 20.000 llocs de treball.44 

Una altra eina de suport econòmic a l’inici de l’activitat i a la qual cada any es fa esment en aquesta Memòria, 

són els microcrèdits.  

Durant el 2012 Microbank ha concedit un total de 11.185 microcrèdits per a emprenedors, per un import de 

116,4 milions d’euros, distribuïts en tres tipologies: socials (484 microcrèdits per un valor de 7,7 milions d’euros), 

financers (10.642 microcrèdits i 108,2 milions d’euros) i ecomicrocrèdits (59 productes i 511.475,3 euros).45 

Així mateix cal tenir en compte les conclusions qualitatives sobre el perfil de la persona beneficiària dels micro-

crèdits concedits per Microbank, així com del perfil de la microempresa finançada. L’anàlisi de les característ i-

ques d’aquestes persones permet constatar com el seu perfil ha anat evolucionant en passar de ser els col·lectius 

amb més dificultats d’inserció laboral46 a aproximar-se al perfil emprenedor identificat per altres informes especí-

fics en l’àmbit de l’emprenedoria (com ara els informes GEM per a Catalunya).47 D’altra banda, es constata com la 

majoria dels negocis estan dirigits per autònoms (el 79%) i que gairebé la meitat dels microcrèdits (el 48%) ser-

veixen per obrir negocis nous. La majoria d’aquestes empreses es concentren en el sector del petit comerç i dels 

serveis, si bé es detecta una diversificació creixent en el tipus de negoci creat (no hi ha tanta concentració de 

nous negocis en el sector de l’hoteleria i la restauració).  

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

Els instruments de suport econòmic en les fases de consolidació i creixement de l’activitat empresarial són els 

mateixos que en la fase inicial ja comentats (préstecs preferents, subvencions, ajuts, etc.). Un exemple de prés-

                                                           
42 Ordre EMO/167/2012, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finança-

ment d'autònoms i microempreses, i s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2012 per a la línia de finançament per a autònoms i comer-

ços. DOGC núm. 6155, de 22.06.2012. 
43 Aquesta distribució per edats és coherent amb l’edat mitjana de les persones emprenedores que acostumen a identificar molts informes 

sobre emprenedoria. Així, l’informe GEM per a Catalunya de l’any 2011 situava l’edat mitjana dels emprenedors en els 39 anys i el de l’any 

2012, en els 40,3 anys. 
44 Nota de premsa de 15.04.2013. Departament d’Economia i Coneixement. 
45 Informe sobre l’impacte dels microcrèdits 2012. Cordobés, M., Iglesias, M. Institut d’Innovació Social d’ESADE. Barcelona: Microbank, 

2012. Consulta a http://www.microbanklacaixa.com/deployedfiles/microbank/Estaticos/PDFs/Informe_impacto_microcreditos_2012_ca.pdf  
46 Dones vulnerables, immigrants, aturats de llarga durada, llars monoparentals, majors de 45 anys, discapacitats, minories ètniques, etc. 

(Cordobés, i Iglesias. Institut d’Innovació Social d’ESADE, 2012). 
47 El perfil majoritari ha passat a ser el d’un home (53%), de nacionalitat espanyola (77%), casat (56%), menor de 36 anys (40%), amb estudis 

secundaris (43%) i que ja treballava com a autònom abans d’iniciar l’empresa (43%); (Cordobés, i Iglesias. Institut d’Innovació Social d’ESADE, 

2012). 
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http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2013/04/15/12/22/50aa3226-8dc6-4a3f-8dc4-5b8d4f8604f0.pdf
http://www.microbanklacaixa.com/deployedfiles/microbank/Estaticos/PDFs/Informe_impacto_microcreditos_2012_ca.pdf
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tecs preferents són els que atorga el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) ja citat i del qual 

tampoc no es disposa d’informació quantitativa malgrat haver-la sol·licitat. 

Des de l’àmbit estatal cal també tenir en compte les subvencions que atorga el Ministeri d’Indústria, Energia i Tu-

risme per donar suport a les xarxes d’àngels inversors.48 L’any 2012 s’han finançat 16 projectes amb un total de 

327.333,6 euros, dels quals el 29,7% (97.070 euros) han anat destinats a 4 projectes d’àmbit català.49 

4.5. CONSIDERACIONS ADDICIONALS 

Com ja s’ha comentat a l’inici de l’apartat, els darrers anys l’emprenedoria es concep com un instrument útil per 

proporcionar ocupació i alhora crear riquesa i llocs de treball. En aquest context, el Consell de Treball, Econòmic i 

Social de Catalunya, a iniciativa pròpia, ha decidit aportar la seva visió, amb la finalitat darrera d’elaborar un se-

guit de consideracions i recomanacions al Govern en aquest àmbit, en compliment de la seva finalitat, reconegu-

da estatutàriament.  

Per la qual cosa, cal fer ressò en aquest apartat de l’elaboració al llarg de l’any 2013 d’un Informe sobre 

l’emprenedoria a Catalunya, i que en la propera edició d’aquesta Memòria es podran recollir les principals consi-

deracions i recomanacions en aquest àmbit que s’acordin en el si del Consell. 

Ara bé, cal avançar ja algunes consideracions de l’anàlisi de les dades d’aquest apartat. En primer lloc, que 

l’emprenedoria no és la solució a l’actual crisi, sinó un instrument més per superar-la, per la qual cosa les actua-

cions públiques dutes a terme haurien d’informar també als ciutadans dels riscos inherents a iniciar una activitat 

econòmica i l’elevat fracàs empresarial, que pot condicionar el present i futur de la persona emprenedora, tant a 

nivell persona, com social i econòmic i patrimonial.50  

En segon lloc, moltes de les iniciatives de suport a l’emprenedoria s’adrecen als joves (generalment fins als 30 

anys), mentre que l’edat mitjana de l’emprenedor se situa en molts casos al voltant dels 40 anys, per la qual cosa 

moltes persones no poden accedir a les mesures previstes i això planteja dubtes sobre la seva efectivitat. 

En tercer i darrer lloc, i ateses les llacunes identificades en molts estudis, s’aprecia un cert canvi en la fase en 

què se centren les actuacions públiques, en passar d’estar totes focalitzades a la fase inicial per diversificar-se 

lleugerament i posar l’èmfasi en la fase de consolidació i creixement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Convocades per la Resolució de 18 de juny de 2012, de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la que es 

convoquen per al 2012 les subvencions per a l’impuls de les xarxes de “Business Angels”. BOE núm. 155, de 29.06.2012. 
49 Resolució de 17 de gener de 2013, de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la que es publiquen els ajuts 

concedits el 2012 per a projectes acollits al Programa d’impuls a les xarxes de "Business Angels". BOE núm. 25, de 29.01.2013. 
50 En aquest sentit cal destacar la previsió en el Pla d’actuacions industrials i empresarials d’establir un mecanisme de col·laboració amb el 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per ajudar a reconduir la situació d’aquelles empreses que es puguin veure immerses en processos 

concursals, sobretot a través del mecanisme del “pre-concurs”, com a alternativa per fer de mitjancer entre les parts i avaluar les possibilitats 

d’assolir un conveni anticipat o la venda i liquidació de la unitat productiva a una nova capçalera industrial (Iniciativa 23 del Pla). 
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 5. NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES 

Enguany hi ha poques normes dirigides específicament als treballadors autònoms. A part de les disposicions que 

afecten els treballadors autònoms dins la normativa de desenvolupament de les previsions legals en matèria de 

cotitzacions per a 2012,51 la Llei 3/2012 de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral52 conté mesures 

que afecten els treballadors autònoms. En primer lloc, els familiars col·laboradors (cònjuge, parella de fet, famili-

ars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclòs) d’un treballador autònom podran donar-se d’alta al rè-

gim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social amb una bonificació del 50% de la quota durant 18 

mesos.53 En segon lloc, es modifica la Llei d’ocupació per afegir que en la planificació i disseny del subsistema de 

formació professional per a l’ocupació s’han de tenir en compte, a través de les seves organitzacions representa-

tives, les necessitats específiques dels treballadors autònoms. Finalment, la Llei 3/2012 augmenta, del 80% al 

100%, el percentatge de la prestació d’atur que pot ser capitalitzat pels homes fins als 30 anys i les dones fins als 

35 quan vulguin iniciar una activitat com a treballadors autònoms. 

Al marge de la Llei 3/2012, cal tenir en compte les mesures aprovades per millorar el finançament dels treballa-

dors autònoms en el marc de les mesures relatives al pagament de proveïdors de les entitats locals.54  

En matèria de convocatòries específiques de nivell estatal cal tenir en compte els ajuts a transportistes autònoms 

més grans de 58 anys que vulguin abandonar l’activitat de transport públic per carretera.55 

A Catalunya, s’aprova una línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament d’autònoms i microempreses, 

amb l’objectiu de facilitar el seu accés al finançament bancari.56 

                                                           
51 Ordre EES/184/2012 de 2 de febrer, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per 

cessament d’activitat, FGS i formació professional per a l’exercici 2012. BOE núm. 32, de 07.02.2012. 
52 BOE núm. 162, de 07.07.2012. Aquesta Llei prové de la tramitació parlamentària del Reial decret llei 3/2012. BOE núm. 36, 

d’11.02.2012. 
53 La Disposició final 13ª de la Llei 3/2012 modifica la regla 3ª, apartat 1 de la Disposició transitòria 4ª de la Llei 45/2002. 
54 Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un me-

canisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. BOE núm. 48, de 25.02.2012. 
55 Resolució de 17 d’abril de 2012, de la Secretaria d’Estat d’Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual es convoquen ajuts a trans-

portistes autònoms per carretera que abandonin l’activitat. BOE núm. 98, de 24.04.2012. 
56 Ordre EMO/167/2012, de 13 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finança-

ment d'autònoms i microempreses, i s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2012 per a la línia de finançament per a autònoms i comer-

ços. DOGC núm. 6155, de 22.06.2012. 
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