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El CTESC recomana el restabliment dels ajuts 

als autònoms per a la contractació de joves 

dins del programa de Garantia juvenil 

A la presentació de l‘informe El treball autònom a Catalunya 

el CTESC també adverteix que l’any 2022 finalitza el 

període de carència de les línies d’avals COVID de l’ICO i 

recomana a les autoritats competents anticipar-se a 

eventuals escenaris d’impagaments 

Barcelona, 30/09/2022.- L’informe fa aquesta advertència, atès que finalitza el període de 

carència de les  línies d’avals COVID-19 de l’ICO, establert en un màxim de 24 mesos, 

independentment que s’hagi sol·licitat o no l’ampliació del termini de venciment.  

Aquestes són dues de les 65 recomanacions i consideracions del CTESC en l’Informe que 

anualment lliura al Govern. 

Llei rider 

Per altra banda, tenint en compte els canvis en l’organització del treball produïts per les 

noves tecnologies que han donat pas a  la Llei rider per garantir els drets laborals de les 

persones dedicades al repartiment en les plataformes digitals, el CTESC assenyala que 

“el debat sobre l’existència d’una relació laboral segueix obert per a altres col·lectius, com 

succeeix en els supòsits d’utilització fraudulenta de la subcontractació de serveis a través 

de cooperatives de treball associat”. 
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La situació del treball autònom 

Segons l’EPA, s’estima que hi ha un total de 522.779 persones que treballen per compte 

propi a Catalunya i, tot i que des del 2015 i fins al 2019 aquesta xifra havia anat baixant, 

des de llavors s’ha mantingut lleugerament a l’alça. 

A diferència de l’any anterior, l’any 2021 no ha sofert l’impacte dels confinaments tan 

severs, i la recuperació de l’activitat ha fet que l’ocupació assalariada s’hagi recuperat 

amb força. Això, sumat al feble increment de l’ocupació per compte propi, ha fet que el 

pes del treball autònom sobre el total hagi baixat novament fins a situar-se altre cop en el 

15,2%, el mateix nivell que mantenia abans de la pandèmia. 

La majoria de les persones que treballen en el col·lectiu ho fan sense assalariats al càrrec 

(el 71,4%). El col·lectiu  amb assalariats suposa l’any 2021 el 26,1%. La resta la 

conformen altres figures societàries, entre les que destaquen els cooperativistes. 

Augmenten les dones autònomes 

En el conjunt del col·lectiu de persones que treballen per compte propi, les dones han 

estat les úniques que han experimentat un augment (el 6,3%), enfront d’una reducció del 

5,7% l’any 2020. Els homes han experimentat un decreixement del 3% l’any 2021, enfront 

d’un creixement del 3,4% l’any anterior.  

Aquesta dinàmica ha situat el nombre de dones que treballen per compte propi en 

180.973, mentre que els homes en 341.805, fent pujar el percentatge de dones fins al 

34,6%, mentre que el d’homes ha baixat al 65,4%. 

Amb tot, el pes de les dones en el col·lectiu encara ha quedat lluny del que mantenen en 

el treball assalariat, on el 49,7% són dones. 

Gairebé una de cada quatre persones (el 24,5%) que són beneficiàries de la prestació 

d’atur contributiva l’han utilitzada per endegar una activitat per compte propi. La majoria 

de persones en compatibilitzen la percepció amb l’inici de l’activitat (el 43,0%), mentre que 

la resta o bé la suspenen (el 28,5%) o bé la capitalitzen (el 28,4%). 
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Pensions més baixes 

Les diferències més grans s’observen en les pensions de jubilació, les quals són el 39,2% 

més baixes en el règim especial del treball autònom que en el règim general  (la quantia 

de les pensions de jubilació del RETA és de les més baixes del sistema).  

El CTESC demana ampliar la jubilació activa, és a dir, la possibilitat de compaginar el 100 

per cent de la pensió de jubilació amb el treball per compte propi, a tots els treballadors i 

treballadores autònoms, amb independència que tinguin o no assalariats a càrrec. 

Augmenta el pes de les persones treballadores autònomes i 
micropimes  en els indicadors de crèdit de l’Institut Català de 
Finances  

A més, l’informe també destaca que augmenta de manera significativa l’import de les 

diferents mesures de suport al treball autònom de les entitats de l’economia social. 

Paraules clau 

Treball autònom, Garantia Juvenil, Informe del CTESC, Llei rider, Institut Català de 

Finances 
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