Nota de premsa

Només el 10,8% de les dones treballen per
compte propi enfront del 20% d’homes
Mentre la bretxa s’ha anat corregint progressivament en el
treball assalariat, no ha estat així en el treball autònom. Les
dones representen el 32,6% del col·lectiu d’autònoms,
mentre que en el treball assalariat representen el 49,9%,
gairebé la paritat
Barcelona, 21/10/2021.- El treball autònom a Catalunya s’ha incrementat lleugerament el
darrer exercici en un 0,2%, trencant la tendència al declivi que venia experimentant des
del 2015, mentre que el treball assalariat ha disminuït el 3,6%.
El creixement es deu sobre tot a l’augment d’homes, de més de 55 anys, de nacionalitat
espanyola, amb nivell d’estudis assolits de secundària i dels sectors de la
construcció o bé d’activitat professionals, tècniques i científiques.
Els nous autònoms ho són sense assalariats al càrrec com la majoria de persones
d’aquest col·lectiu, el 71,6 del total.

Pensions
L’any 2020, la quantia mitjana de les pensions contributives del règim especial de
treballadors autònoms (RETA) és de 732,5 euros, el 2,3% més que l’any anterior. La pensió
mitjana de les dones és de 615,3 euros, per sota de la mitjana, i suposa el 70,1% de
la dels homes (867,6 euros).
Altrament, la pensió mitjana del RETA és el 37,4% més baixa que la de l’RG (1.170,6 euros).
La causa principal és que el 85,9% dels autònoms persones físiques cotitzen per la base
mínima.
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El CTESC ha recomanat en informes anteriors que s’hauria d’establir un sistema de
cotització proporcional als rendiments de l’activitat econòmica, per la qual cosa
valora el nou sistema de cotització al RETA en funció dels ingressos, fruit de l’acord entre
Govern i agents socials d’1.07.2021, el qual es preveu implantar de manera gradual a
partir de l’1.01.2022 i que tindrà efectes econòmics a partir del 2023. Això no obstant,
caldrà esperar el resultat de la negociació.

Treball autònom per edats
Només el 14,3% dels autònoms tenen menys de 35 anys. El 57,6%, entre 35 i 54 anys i el
28,1% restant, 55 o més. Aquesta darrera categoria de persones de més edat és
precisament l’única que ha augmentat, i ho ha fet amb intensitat (12,6%).

Per comarques
A les comarques interiors és on el percentatge d’autònoms és més alt, tal com es
mostra al mapa. La importància relativa del treball autònom perd pes a les comarques més
urbanitzades.
Les comarques on han crescut més les afiliacions al RETA han estat la Cerdanya i el Pallars
Sobirà. Destaca, sobretot, la forta caiguda de la Segarra, on les regularitzacions n’han fet
baixar el nombre. Les comarques interiors són les que, en termes generals, mostren les
evolucions més negatives.
El percentatge d’ afiliacions al RETA del sector agrari és més important a les comarques
interiors de Tarragona i Lleida.

Comarques i sectors
La indústria adquireix una rellevància més destacada en algunes comarques del centre
de Catalunya, tot i que les regularitzacions han modificat la seva presència aquest cop a les
comarques del sud de Lleida.
Els serveis tendeixen a ser més importants en termes relatius a la costa, en algunes
comarques pirinenques i en les més poblades.
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La construcció tendeix a ser menys important a les comarques més occidentals i també a
les més urbanitzades, segurament pel pes més elevat que hi adquireixen altres sectors.
Les afiliacions al RETA es distribueixen sectorialment d’aquesta manera: indústria, 7,0%,
construcció, 12,5%; agricultura, 4,1% i serveis 76,4%.

Baixa la capitalitzacio de l’atur


La pandèmia ha provocat un descens significatiu (més del 30%) del nombre de
persones que utilitzen la prestació d’atur com a recurs per finançar l’inici d’una
activitat per compte propi. S’ha intensificat la davallada que ja es registrava en anys
anteriors en les persones que capitalitzen. Les dades apunten a una preferència per
les opcions que permeten mantenir en el temps la prestació, com a garantia
d’ingressos en el moment d’emprendre.



El pes de les persones que utilitzen la prestació d’atur contributiva per iniciar una
activitat per compte propi sobre el total de persones beneficiàries de la prestació ha
fluctuat de manera significativa els darrers anys: Ha passat del 19,5% el 2014 al
47,6% el 2016 (valor més alt). L’any 2020 cau fins a l’11,3%.



El CTESC reitera la necessitat d’analitzar els motius d’aquesta evolució. Les
conclusions de l’anàlisi haurien de permetre redefinir aquesta mesura per adequarla a les necessitats de les persones que hi opten

Recomanacions
El CTESC fa 68 recomanacions al Govern, entre les quals, millorar la informació sobre les
conseqüències tributàries de les ajudes rebudes. Destaquen les relatives a digitalització
i innovació amb la necessitat de formació (ja cotitzen per FP) i ajuts al finançament dels
mitjans.




Executar (amb pressupost) el Pla de xoc contra la bretxa digital i per a la inclusió i
capacitació de la ciutadania
També veu necessari dinamitzar el Consell del Treball Autònom de Catalunya per al
diàleg social.
Revisar el programa Consolida’t i millorar-ne la difusió
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 Pel que fa a la governança, el CTESC recomana que les polítiques i accions relatives
al treball autònom i l’emprenedoria, actualment gestionades per la Direcció General
de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral (Secretaria de
Treball) i la Direcció General d’Innovació i Emprenedoria (Secretaria d’Empresa i
Competitivitat), respectivament, s’unifiquin en una única unitat administrativa.

Enllaç al text de l’informe

Paraules clau
Treball autònom, Igualtat de gènere, Capitalització de l'atur, Bretxa digital, Pensió
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