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El treball autònom segons l’EPA
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 Segons l’EPA, el nombre de persones que treballen per 

compte propi es situa al voltant de les 522.630.

 Aquest darrer any han augmentat el 0,9%,

tot i el context advers.

 Suposa el 15,7% del total de persones ocupades.

Tipologia Distribució (%) Creixement (%)

Sense assalariats a càrrec 71,6 3,7

Amb assalariats a càrrec 25,6 -7,2

Activitats principals Distribució (%) Creixement (%)

Comerç i reparació

de vehicles 20,7 -4,2

Activitats científiques i 

tècniques 15,9 9,8

Construcció 11,3 14,2

Logística i comunicacions 10,1 -2,8

Franges d'edat Distribució (%) Creixement (%)

De 16 a 34 anys 14,3 -4,7

De 35 a 54 anys 57,6 -3,7

De 55 anys o més 28,1 12,6

Educació assolida Distribució (%) Creixement (%)

Educació superior 43,7 -2,9

Educació secundària

II Etapa 23,9 11,7

Educació secundària

I Etapa 27,4 1,6

Gènere Distribució (%) Creixement (%)

Homes 67,4 3,4

Dones 32,6 -5,7

Nacionalitat Distribució (%) Creixement (%)

Espanyola 85,4 1,8

Estrangera 14,6 -8

Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.

Unitats: percentatges (taxes de creixement 2019-2020). 3 / 27
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El treball autònom afiliat a la Seguretat Social (1/3)

Percentatge

de treball autònom 

sobre el total 

d’afiliacions

 El treball autònom suposa el 16,3% de les afiliacions a la 

Seguretat Social.

 A les comarques interiors és on el percentatge de treball 

autònom és més alt. 

 Les comarques on han crescut més les afiliacions al RETA 

l’any 2020 han estat la Cerdanya i el Pallars Sobirà. 

Destaca la forta caiguda de la Segarra, on les 

regularitzacions n’han fet baixar el nombre.

Taxa de creixement 

de les afiliacions

al RETA

Afiliació a la Seguretat Social Nombre Creixement (%)

Afiliació com a T. Compte propi 549.798 -0,2

Dels quals al RETA 549.004 -0,1

Dels quals SETA 12.418

I la resta 794

Afiliacions de persones estrangeres al RETA Nombre Creixement (%)

Comunitaris 26.704 -8,0

Extracomunitaris 53.625 11,1

Altres tipologies d’afiliacions Nombre Creixement (%)

TRADE 1.721 -15,6

Cooperativistes 6.858 -24,3
Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.

Unitats: percentatges (taxes de creixement 2019-2020). 4 / 27
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El treball autònom afiliat a la Seguretat Social (2/3)

Distribució de les afiliacions al RETA

per sectors d’activitat i comarques 2020
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Font: elaboració pròpia a partir d’Idescat.

Unitats: percentatges (taxes de creixement 2019-2020).

 El percentatge d’afiliacions al RETA del sector agrari és més 

important a les comarques interiors de Tarragona i Lleida.

 La indústria adquireix una rellevància més destacada en algunes 

comarques centrals, 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.

Afiliacions al RETA Distribució(%) Creixement(%)

Indústria 7,0 -3,0

Construcció 12,5 0,9

Agricultura 4,1 -1,6

Serveis 76,4 0,0

Afiliacions d'APD Distribució(%) Creixement(%)

Indústria 4,7 -1,5

Construcció 12,1 1,8

Agricultura 4,9 -2,6

Serveis 78,3 0,3
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El treball autònom a Catalunya respecte de la resta de comunitats autònomes

Percentatge de 

treball autònom 

per CA, 2020
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Font: elaboració pròpia a partir de la informació disponible a l’INE

Unitats: percentatges i punts percentuals (en la variació)

 A Catalunya el pes del treball autònom

és baix en termes relatius. 

 Però se situa prop de la mitjana espanyola

tant pel que fa a pes relatiu del col·lectiu

com a la seva variació en els darrers dos anys.

 En general el pes de les dones ha augmentat

en la majoria de comunitats autònomes.

A Catalunya, tot i que aquest percentatge ha 

augmentat, ho ha fet de manera molt minsa en els 

darrers dos anys.

 El col·lectiu a Catalunya

es mostra molt terciaritzat.

 Catalunya mostra una contribució relativa de la 

indústria en el treball autònom lleugerament per 

sota de la mitjana espanyola. Les regularitzacions 

laborals dels darrers anys n’han fet baixar el pes.

6 / 27



#TreballAutònomCTESC

La protecció social del treball autònom (1/4) 

Evolució de les altes i baixes de pensions al RETA. Catalunya, 2016-2020
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Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

2019-2020 

-11,4% altes

+16,9% baixes
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#TreballAutònomCTESC

La protecció social del treball autònom (2/4)

Distribució de les pensions del RETA i del RG per trams de quantia. Catalunya, 2020
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Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Any 2020 

El 85,9%

de les cotitzacions al RETA

són per la base mínima
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#TreballAutònomCTESC

La protecció social del treball autònom (3/4)

Principals magnituds

de la prestació de cessament d’activitat.

Catalunya, gener-juny 2020

Unitats: nombres absoluts

Principals magnituds Nombre

Sol·licituds 863

Desistiments 33

Resolucions desfavorables 416

Concessions 250

Causes de les resolucions desfavorables

de la prestació de cessament d’activitat.

Catalunya, gener-juny 2020

Unitats: percentatges. 

No acreditar 
correctament el 

cessament : 
71,9

No tenir cobert 
el període 
mínim de 

cotització : 16,8

Altres causes : 
10,8

No estar al 
corrent del 

pagament de 
quotes: 0,5

Font: elaboració pròpia a partir del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 9 / 27



#TreballAutònomCTESC

La protecció social del treball autònom (4/4)

Prestacions extraordinàries amb motiu de la pandèmia

 A Catalunya, s’han concedit 243.958 prestacions extraordinàries de cessament activitat

(vigent del 14.03.2020 al 30.06.2020), amb una protecció del 43% del col·lectiu

 A escala estatal, a 31.05.2021 s’han concedit 359.448 prestacions compatibles amb l’activitat,

78.373 per baixos ingressos, 3.696 per suspensió d’activitat i 829 al treball per compte propi de temporada.

En l’àmbit de Catalunya, només es disposa de dades globals a 26.04.2021: 74.682 prestacions aprovades. Aquestes 

prestacions s’han prorrogat fins al 28.02.2022
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#TreballAutònomCTESC

La protecció social del treball autònom. Recomanacions (1/2)

Seguretat Social

 Garantir l’actualització de la informació i eines de la Seguretat Social, en especial l’autocàlcul de la pensió de jubilació 

 Valoració positiva del nou sistema de cotització al RETA en funció ingressos

 Corregir la infra o sobrecotització a través de la declaració renda 

 Possibilitat de fer aportacions voluntàries deduïbles fiscalment

 Fer pedagogia sobre importància d’incrementar gradualment la cotització

 Possibilitat que l’autònom societari pugui optar a deduir la cotització bé a l’IRPF o a Impost Societats

 Ampliar la jubilació activa a tots els autònoms

 Bonificar la contractació d’assalariats per part d’autònoms en situació de jubilació activa

 Establir mecanismes per a que autònoms amb deutes amb la Seguretat Social puguin accedir a jubilació

(línies de finançament i pactes amb la Seguretat Social)

 Evitar llacunes de cotització en passar del RG a RETA

 Revisar requisits per accedir a subsidi per a majors 52 anys o regular subsidi específic per a autònoms

 Reformular tarifa plana i vincular-la a projectes lligats a un pla de viabilitat
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#TreballAutònomCTESC

La protecció social del treball autònom. Recomanacions (2/2)

Cessament d’activitat

 Concedir-la sempre que es compleixi el període de cotització requerit i reconfigurar-la per garantir millors taxes de concessió 

 Aclarir els criteris utilitzats per denegar-la amb motiu de “no haver acreditat correctament el cessament”

 Garantir que, un cop finalitzades les prestacions extraordinàries motivades per la COVID-19,

no s’hagi consumit el període de carència per accedir a la prestació ordinària

Mesures COVID-19

 Equiparar períodes de cura de fills/es afectats per COVID-19 a la IT per contingències professionals

 Alternativament, crear un “Bonus Baby Sitter”

 Millorar la informació sobre la tributació de les ajudes rebudes 
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#TreballAutònomCTESC

Foment i consolidació del treball autònom

Conclusions generals

 Impacte significatiu de la pandèmia de la COVID-19

 Coexistència de mesures excepcionals amb les de trajectòria consolidada en el temps

 L’anàlisi dels indicadors de les mesures consolidades ha d’incorporar l’efecte distorsionador de la pandèmia

Tipus de mesures COVID-19

 Mesures de xoc

 Mesures de rescat

 Mesures de reactivació
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#TreballAutònomCTESC

Foment i consolidació del treball autònom. Mesures dirigides a persones treballadores autònomes (1/2) 

Persones beneficiàries de la prestació d’atur contributiva i opcions per iniciar 

una activitat per compte propi. Catalunya, 2009-2020

32.695   32.343   31.113   30.259   30.534   30.467   28.589   24.458   19.100   16.031   13.914   9.499   

276   1.509   1.337   15.102   17.032   19.491   21.585   
13.791   

2.019   1.999   1.722   20.054   12.089   12.267   13.515   
10.438   

299.141   

269.193   

239.507   234.636   
215.182   

174.206   

139.433   
125.256   119.014   124.288   

134.555   

299.314   
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Suspensió
Compatibilització
Capitalització
Persones beneficiàries prestació d'atur contributiva

Recomanació

Analitzar els motius i redefinir la mesura

per adequar-la a les necessitats de les persones que hi opten

Unitats: nombres absoluts. 

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

Any 2020 

▲122,4% 

percepció 

prestació d’atur 

contributiva

▼31,7% 

capitalitzen

▼36,1% 

compatibilitzen

▼22,8%

suspenen
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#TreballAutònomCTESC

Foment i consolidació del treball autònom. Mesures dirigides a persones treballadores autònomes (2/2) 

Aspectes que dificulten l’accés als ajuts

 La definició concreta dels requisits exigits per tenir-hi dret. 

 Conseqüències:

 Els ajuts no arriben a tothom que els necessita

 Pressupost pendent d’atorgar

 Considerar com a únic criteri d’atorgament el moment de presentació de la sol·licitud.

Solucions adoptades

 Modificar requisits

 Ampliar el termini per presentar sol·licituds

 Obrir una nova convocatòria

 Inscripció prèvia al registre
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#TreballAutònomCTESC

Foment i consolidació del treball autònom. Mesures dirigides a altres formes de treball autònom (2/2) 

Resum de les línies d’ajut vinculades a la COVID-19 per sectors específics d’activitat. Catalunya, 2020-2021

Variables Sol·licituds
Ajuts 

atorgats
Import

Persones 

beneficiàries

Persones 

jurídiques

Persones 

físiques

Sector primari 1.758 1.459 8.441.239,1 1.456 568 887

Comerç, artesania, moda 72.937 66.320 112.632.129,5 33.097 12.409 20.688

Cultura n.d. 1.724 22.001.936,4 1.414 1.242 172

Turisme (1) 11.010 10.852 54.140.000,0 7.268 n.d. n.d.

Indústria manufacturera i de serveis a la producció 1.988 1.148 1.722.000,0 n.d. n.d. n.d.

Lleure educatiu i activitats extraescolars (2) 3.028 2.187 8.155.500,0 2.187 n.d. n.d.

Total (3) 90.721 83.690 207.092.805 45.422 14.219 21.747

Unitats: nombres absoluts i imports en euros.

Nota (1): en els ajuts al turisme, el nombre de sol·licituds no inclou les inadmeses, les desistides i les anul·lades.

Nota (2): no s'inclouen tots els ajuts convocats per manca de dades. 

Nota (3) el total del nombre de sol·licituds i de persones beneficiàries només inclou les línies sobre les què es disposa de dades.

Font: elaboració pròpia.

Finalitats

de les mesures 

vinculades

a la COVID-19

 Compensar 

pèrdues i 

despeses

 Reactivació 

del sector
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#TreballAutònomCTESC

Foment i consolidació del treball autònom. Recomanacions (1/4)

Innovació

 Compra pública que reconegui i potenciï el treball autònom

 Digitalització dades professionals autònoms millora de la informació millora definició mesures

 Col·laboració públicoprivada

 Avaluar resultats

Digitalització

 Executar (amb pressupost) el Pla de xoc contra la bretxa digital i per a la inclusió i capacitació de la ciutadania

 Formació subvencionada per la capacitació digital

 Mecanismes de finançament per la infraestructura digital

 Millorar accés i coneixement de les eines per operar en un entorn digital (certificats digitals, signatura digital, etc.)
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#TreballAutònomCTESC

Foment i consolidació del treball autònom. Recomanacions (2/4)

Mesures generals de suport i consolidació (1/2)

 Plataforma pública que enviï alertes als potencials beneficiaris de les ajudes i subvencions

 Crear línies ICO amb imports mínims inferiors als vigents 

 Millora línies finançament per inversió i circulant

 Línia d’ajuts per persones amb rendiments inferiors SMI

 Línia d’ajuts per a persones amb més de 45 anys

 Fons d’aval per facilitar la continuïtat, reconversió o reestructuració de l’activitat amb la constitució d’una societat 

d’autònoms de base col·lectiva

 No establir condicions diferents en les línies de finançament de l’ICF i AVALIS ni obligar a contractar productes financers

 Revisar les condicions de les licitacions públiques perquè els professionals autònoms puguin concórrer-hi

 Restablir els ajuts als professionals autònoms per contractar joves inscrits en el programa Garantia Juvenil

 Equiparació deduccions com a àngel inversor en les cooperatives

 Més informació sobre modalitats de finançament alternatiu i finances ètiques i solidàries
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#TreballAutònomCTESC

Foment i consolidació del treball autònom. Recomanacions (3/4)

Mesures generals de suport i consolidació (2/2)

 Reforç suport a inversions en immobilitzat material i immaterial, sobretot inversions per transformació digital, software lliure, 

comuns digitals i transició energètica

 Mantenir subvencions dels programes de creació d’ocupació i d’incorporació de persones sòcies per a autònoms i 

autònoms col·lectius, quan hagin demanat un ERTO o la prestació extraordinària del RETA.

 Ajuts per fer adaptacions dels locals i l’adquisició de materials de protecció

 Mantenir ajuts en cas d’aturada total o parcial de l’activitat
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#TreballAutònomCTESC

Foment i consolidació del treball autònom. Recomanacions (4/4)

Formació i competitivitat

 Revisar l’oferta formativa dirigida als professionals autònoms

 Dotar de recursos el programa Itineraris Educatius, per promoure l’educació emprenedora

 Revisar el Consolida’t i millorar-ne la difusió

 Subvencions per l’acompanyament i assessorament especialitzat

 Subvencions per elaborar plans estratègics i de viabilitat sobre el sistema productiu que també incloguin la conciliació dels

professionals autònoms
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#TreballAutònomCTESC

Altres consideracions i recomanacions (1/2) 

Dades

 Enquesta específica treball autònom

 Informació estadística longitudinal

 Col·lectius específics

 Resultat actuacions Inspecció de Treball

Participació i diàleg social

 Dinamitzar el Consell Català del Treball Autònom

Governança

 Unificar gestió polítiques dirigides al treball autònom

 Oficina del treball autònom

Adequació normativa

 Seguretat jurídica en la definició del treball autònom

 Actualitzar regulació TRADE

 Incorporar treball autònom al Pla anual Inspecció Treball
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#TreballAutònomCTESC

Altres consideracions i recomanacions (2/2) 

Altres

 Seguiment reforma llei concursal

 Negociació extrajudicial

 Dret justícia gratuïta

 Pla de contingència

en el procediment segona oportunitat 

 Règim sancionador Llei morositat

 Potenciar associacionisme i cooperativisme

 Regular cooperatives foment empresarial

 Promoure l’economia col·laborativa

 Eines per a la prevenció riscos laborals

 Potenciar bones pràctiques 
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