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1.

ANÀLISI DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS TIPOLOGIES I SECTORS
D’ACTIVITAT A CATALUNYA1

1.1.

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

L’any 2013, i amb els nous resultats de l'estimació de l'EPA feta segons la base poblacional que ofereix el cens
del 2011, el nombre de persones que treballen per compte propi a Catalunya se situa en 497.672,2 unes 7.255
persones més que les que treballaven l'any anterior. Per primer cop, doncs, des que va esclatar la crisi, el nombre
d'autònoms s'estima que ha augmentat, i ho ha fet l’1,5%.
Atès que en el mateix període el nombre de persones assalariades ha disminuït el 2,7%, el pes del col·lectiu sobre
el conjunt dels ocupats ha augmentat fins al 16,8%. Amb aquest és el segon any consecutiu en què el col·lectiu
d'autònoms es comporta millor que el del conjunt dels ocupats. Si l'any anterior la caiguda va ser menys intensa
entre els autònoms, enguany el col·lectiu fins i tot ha evitat la caiguda que encara ha afectat el conjunt dels ocupats, fet pel qual ha tornat a guanyar pes sobre la població ocupada.
GRÀFIC IV- 1.
Nombre total de treballadors i treballadores autònoms i percentatge d’aquests sobre la població
ocupada. Catalunya, 2010-2013
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat.
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Aquest augment del nombre d’autònoms s’explica sobretot per l'augment del nombre d'empresaris sense assalariats, que han augmentat el 5,1%. A diferència de l’any anterior, els empresaris amb assalariats han disminuït intensament, amb una caiguda del 9,8%. Aquesta evolució ha fet que el nombre d'empresaris sense assalariats hagi augmentat el seu pes dins del col·lectiu fins a situar-se en el 68,4% (vegeu la taula següent). La resta de categories, que inclouen els cooperativistes i les ajudes familiars i que també han augmentat, no són, per la seva poca presència dins del col·lectiu i com a conseqüència d'una mostra excessivament petita, estadísticament significatives.

1

L’anàlisi que s’efectua en aquest primer apartat pren com a base l’estimació del nombre de persones que treballen per compte propi que
s’efectua a partir de l’Enquesta sobre població activa (EPA). Les dades de l’EPA difereixen de les que s’analitzen en l’apartat següent, que procedeixen dels registres de la Seguretat Social. Mentre que el primer ofereix una dada estimada, el segon és un registre de les persones afiliades en règims de treball per compte propi.
2 Amb la nova estimació realitzada amb la base estadística dels cens del 2011 el nombre d'autònoms ha augmentat en 18,5 milers de persones, el 3,9% més, atès que l'antiga base 2001 estimava un total de 479,2 milers de persones per al mateix any 2013. (Vegeu INE).
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GRÀFIC IV- 2.
Variació interanual i distribució de les persones que treballen per compte propi segons tipologia
del treball autònom que desenvolupen. Catalunya 2011-2013
Variació interanual

Distribució percentual
2012
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Empresaris sense assalariats

Empresaris amb assalariats

Altres*
2011-12

-1,3

2012-13
5,1

-0,7
-9,6

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

1.2.

2013

66,1

Empresaris sense
assalariats

Empresaris amb
assalariats

68,4
31,3
27,9

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

EL PES DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DESENVOLUPADA PELS AUTÒNOMS A CATALUNYA

El gràfic següent intenta valorar quin és l’impacte que té sobre l’economia catalana el treball autònom. Per fer-ho
s’emprenen dues aproximacions per valorar la suma de les rendes mixtes generades pels autònoms a Catalunya.3
Tal i com es pot observar, l’any 2011 l’activitat econòmica dels autònoms generava a Catalunya uns 25.901 o
27.263 milions d’euros, en funció de si emprem un mètode d’estimació o altre. Aquesta retribució dels ocupats
autònoms suposava aproximadament el 13,3% o el 14% del PIB, en funció de l’estimació que s’empri.
Per a l’any 2012, any pel qual només podem aplicar un dels dos mètodes aproximatius, s’observa que, respecte
dels anys precedents, l’evolució marca una tendència a l’alça de les rendes mixtes generades pels autònoms a
Catalunya. Aquesta evolució a més, en un context en el qual el PIB no va augmentar, hauria suposat un augment
de la participació de les rendes mixtes en el VAB, atès que sembla que s’haurien començat a recuperar ja des de
l’any 2010.
Tot i la lleugera recuperació que sembla que deixen entreveure les dades analitzades, cal subratllar que tot sembla indicar que el percentatge de valor afegit que genera el col·lectiu encara es troba lluny del que hauria generat
durant els anys de precrisi, atès que el darrer any del qual disposem de dades, que és 2008, i per tant que recull
ja els efectes dels inicis del canvi de cicle, ens mostra un percentatge de participació del 14,7% o del 15,3%, més
alt que el que sembla que mostra actualment.

3 Atès que no disposem d’una estimació per part de l’INE de les rendes mixtes generades per al conjunt dels treballadors autònoms a Catalunya, atès que s’estima conjuntament amb l’excedent brut d’explotació, s’ha optat, d’una banda, per aproximar-ho emprant la remuneració mitjana per autònom ocupat a partir de les estimacions que sí que ofereixen per al conjunt d’Espanya. De l’altra, també s’ha aproximat a partir
del percentatge que suposen les rendes mixtes sobre el conjunt total de les rendes mixtes més l’EBE per al conjunt d’Espanya. L’estimació
s’ha fet simplement extrapolant aquestes partides a Catalunya, a partir de les estimacions macroeconòmiques que ens ofereix la Comptabilitat regional publicada per l’INE.
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GRÀFIC IV- 3.
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Unitats: percentatges i milions d’euros.
Font: elaboració pròpia a partir de la Comptabilitat Nacional de l’INE (CN, INE) i de la Comptabilitat regional, també de l’INE (CRE, INE). Atès
que es tracta d’una aproximació, es presenten dos mètodes aproximatius diferents, a fi i efecte de valorar el possible biaix que s’hi incorpora:
A: Es fa servir la mitjana de renda mixta per autònom que tenim en el conjunt de l'economia espanyola (CN, INE), i es multiplica pel nombre de
treballadors autònoms que s'estimen per a Catalunya (CRE, INE).
B: S'agafa el percentatge de rendes mixtes que inclou la suma de rendes mixtes i excedent brut d'explotació en el conjunt d'Espanya (CN, INE)
i s'aplica a la suma de rendes mixtes més EBE de l'economia catalana segons CRE, INE.

1.3.
1.3.1.

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

L’any 2013, el nombre d’autònoms ha augmentat només a les branques d’activitat de Construcció, Transports i
comunicacions i altres serveis.4 La branca de la construcció és l’única que torna a repetir el creixement de l'any
anterior, atès que la resta de sectors que han crescut enguany no ho havien fet l’any anterior.

4 El concepte “altres serveis” és el resultat d'agregar els àmbits sectorials d’Activitats financeres i d'assegurances, Activitats immobiliàries,
Activitats administratives i serveis auxiliars, Educació, Activitats sanitàries i de serveis socials, Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment i finalment un sector residual anomenat precisament Altres serveis.
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GRÀFIC IV- 4.

Variació interanual del treball autònom segons l’activitat. Catalunya, 2011-2013
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Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat.

L'augment del nombre d’autònoms s’explica sobretot per la forta aportació del sector altres serveis5 (3 pp), seguida de l'aportació de la construcció (2 pp) i finalment la dels sector transports i comunicacions (1,3 pp). Les activitats industrials són el sector que han fet l'aportació negativa més intensa (-2,2 pp), seguida per l'hoteleria (-1,4
pp) i les activitats científiques i tècniques (-1,3 pp).
Com a conseqüència d’aquesta evolució dels autònoms en els sectors de transports, altres serveis, i construcció
el pes d’aquestes activitats dins del col·lectiu ha augmentat. Tal i com mostra el gràfic IV-5, el sector altres serveis
passa a representar el 18,6%, el de la construcció, el 13,2%, i el del transport i les comunicacions, el 9,8%. El sector que pesa més dins del col·lectiu continua essent el del comerç, que tot i que no ha patit cap pèrdua d'autònoms ha sofert una lleugera baixada en la seva importància relativa fins a representar el 23,6% del col·lectiu.
GRÀFIC IV- 5.

Distribució del treball autònom segons l’activitat. Catalunya 2012 i 2013
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat.

5

Vegeu nota anterior.
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1.3.2.

EVOLUCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM SEGONS EL TIPUS D’OCUPACIÓ

Per categories professionals, l'augment del nombre d'autònoms s'ha traduït en un augment de tècnics i professionals de suport, treballadors dels serveis de restauració, serveis personals, serveis de protecció i venedors, i artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres o de la construcció. Només hi ha hagut tres categories professionals que no han augmentat el nombre de persones; es tracta de treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals o pesqueres, tècnics i professionals científics i intel·lectuals, i directors i gerents.
D'aquestes tres categories, la de directors i gerents ha estat la que més ha caigut aquest darrer any 2013
(13,1%), després d'haver disminuït també l'any immediatament anterior. Aquesta evolució es correspon amb la
disminució del nombre d'empresaris amb assalariats que hem vist abans.
GRÀFIC IV- 6.

Variació interanual del treball autònom segons tipus d'ocupació. Catalunya, 2011-2013
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Tècnics i professionals científics i intel·lectuals
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venedors

7,6
1,3

Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes,
forestals i pesqueres

-1,3

Artesans i treballadors qualificats de les indústries
manufactureres i de la construcció (excepte operadors
d'instal·lacions i màquines)
Altres

16,7
8,2
-20,7
5,7

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

La variació del conjunt del col·lectiu s’explica sobretot per l’augment del col·lectiu de treballadors de serveis de
restauració, personals, protecció i venedors, amb una aportació d’1,9 pp., i la dels artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i de la construcció, amb 1,3 pp., que permeten més que compensar
l’aportació de -2,3 pp. de la categoria de directors i gerents.
Al gràfic següent trobem la distribució dels autònoms per categories professionals en aquests darrers dos anys.
La categoria més important entre el col·lectiu és la dels treballadors dels serveis de restauració, personals, de protecció i venedors, que aplega més del 28,5% de les persones. Aquesta categoria, a més, ha augmentat significativament aquest darrer any. La que havia estat la segona categoria més important, la dels directors i gerents, ha
caigut fins a representar només el 15,8% del col·lectiu, passant al tercer lloc i superada per la categoria de artesans i treballadors qualificats del sector manufacturer o la construcció, que han passat a ser la segona més important amb el 16,6%.
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GRÀFIC IV- 7.

Distribució del treball autònom segons tipus d’ocupació. Catalunya. 2012 i 2013
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat.

1.3.3.

EVOLUCIÓ SEGONS EL GÈNERE

L'augment del nombre total d’autònoms de l’any 2013 s’explica únicament i exclusivament per la forta incorporació de dones al col·lectiu, atès que les dones que treballen per compte propi han augmentat el 6,1%, mentre que
la categoria d'homes ha disminuït el 0,8%. Com a conseqüència, la participació de la dona dins del col·lectiu ha
pujat des del 33,1% al 34,6%.
Les dones han augmentat en conjunt a la branca d'altres serveis,6 a la de transport, emmagatzematge i comunicacions, a la de comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes, construcció i activitats
industrials. D'altra banda han disminuït en conjunt als sectors d'activitats professionals, científiques i tècniques,
hostaleria, i agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca. Els homes han disminuït sobretot a les activitats professionals, científiques i tècniques, a l'hostaleria, al comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes i a les activitats industrials.7

6

Que en l'anàlisi inclou també les activitats financeres i d'assegurances, les activitats immobiliàries, les activitats administratives, els serveis
auxiliars, l'educació, les activitats sanitàries i de serveis socials, i les activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment.
7 Elaboració pròpia a partir de la base de dades facilitada per Idescat.
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GRÀFIC IV- 8.

Variació interanual i distribució del treball autònom segons sexes. Catalunya 2011-2013
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat.

66,9
Home
65,4

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

Pel que fa a les categories ocupacionals, el fort augment en el nombre de dones del col·lectiu es produeix pels
augments del nombre de dones dins de les categories d'activitat d'artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i de la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines), de treballadors de serveis
de restauració, personals, protecció i venedors, de tècnics i professionals de suport i de directors i gerents.8

1.3.4.

EVOLUCIÓ SEGONS L’EDAT

Una anàlisi del col·lectiu per categories d'edat ens permet observar que l'augment que ha experimentat el
col·lectiu s'ha produït gràcies sobretot a l'augment de persones d'entre 35 i 54 anys, atès que la categoria d'autònoms més joves, tot i no caure, ha augmentat poc, i la categoria de persones de 55 anys o més ha disminuït clarament.
Tot i això, aquesta variació amaga un comportament per gènere molt diferenciat, tal i com podem veure al gràfic
IV-11. Mentre que entre els homes només ha augmentat la categoria d'edat més jove, la de 18 a 34 anys, en el
cas de les dones, i tot i que els resultats per a la cohort més jove no són estadísticament significatius, només han
augmentat les categories d'edat d'entre 35 i 54 anys i les de 55 anys o més.
En termes d’aportacions, l’única categoria que fa una aportació positiva significativa és la de persones d’entre 35
i 54 anys, que aporta 2 pp. Tot i créixer, la categoria més jove fa una aportació pràcticament nul·la, i en canvi, la
categoria d’edat més avançada resta 0,6 pp. La categoria central d’edats creix únicament per l’aportació de les
dones (2,3pp)

8

Ibídem.
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GRÀFIC IV- 9.

Variació interanual del treball autònom segons l’edat. Catalunya, 2011-2013
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de l’EPA. Dades facilitades per Idescat.

Com a conseqüència d'aquesta evolució, el nombre d'autònoms d'entre 35 i 54 anys ha adquirit més importància
dins del col·lectiu, passant a representar ja el 58,7% del total, mentre que la resta de categories n'han perdut. La
categoria d'edats més jove, tot i que no ha vist disminuir el nombre de persones que la configuren, ha perdut pes
estructural passant a representar només el 18,4% del total. La categoria de persones de 55 anys o més també ha
baixat des del 25,9% de l'any 2012 al 24,9% del 2013.
GRÀFIC IV- 10. Distribució del treball autònom segons l’edat. Catalunya, 2012 i 2013

2013
58,7

2012

57,6

24,9

16,4

25,9

16,6

De 16 a 34 anys

De 35 a 54 anys

De 55 anys o més

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

Si es repeteix la mateixa anàlisi tenint en compte la categoria de sexe i la d'edat, s'observa que només augmenten el seu pes estructural les categories d'homes d'entre 18 i 34 anys i les de dones d'entre 35 i 54 anys i de 55
anys i més (vegeu el gràfic següent). Aquestes categories coincideixen amb les que, tal i com mostra el gràfic, han
augmentat des de l’any 2012.
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GRÀFIC IV- 11. Variació interanual del treball autònom segons l’edat i el sexe. Catalunya 2011-2013

11,8
2012-13
6,5

4,9

2011-12
1,8

1,4

-0,7

-1,7
-5,4

-7,0

-9,7
De 16 a 34 anys

De 35 a 54 anys De 55 anys o més De 16 a 34 anys*
Homes

De 35 a 54 anys De 55 anys o més
Dones

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

GRÀFIC IV- 12. Distribució del treball autònom segons l’edat i el sexe. Catalunya 2012 i 2013

37,3

2013

38,2

2012

21,4
16,8
11,3

18,0

19,4

10,7

De 16 a 34 anys

8,1

De 35 a 54 anys De 55 anys o més De 16 a 34 anys*
Homes

7,8

De 35 a 54 anys De 55 anys o més
Dones

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

1.3.5.

EVOLUCIÓ SEGONS EL NIVELL D’ESTUDIS ASSOLIT

Per nivells d’estudis assolits, l'augment del nombre d’autònoms a Catalunya s’explica per l'evolució positiva de les
categories de persones amb educació primària i analfabets, que creix el 4,2%, la d'educació secundària de primera etapa, que creix el 10,1% i de la d'educació superior, que creix només l’1,4%. La categoria d'educació secundària de segona etapa és l’única on ha disminuït el nombre de persones (-7,9%).
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GRÀFIC IV- 13. Variació interanual i distribució del treball autònom segons el nivell d’estudis assolits. Catalunya,
2011-2013
Variació interanual

Distribució percentual

2011-12

2012-13

2012
0,3

Educació superior

1,9

-0,4
10,1

-17,0
Educació primària

34,8
26,8

Educació secundària 2a
etapa

-7,9

Educació secundària 1a etapa

34,8

Educació superior

1,4

Educació secundària 2a etapa

2013

4,2

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 Idescat.

24,3
25,3

Educació secundària 1a
etapa
Educació primària

27,5
13,1
13,5

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 Idescat.

Tot i això, la categoria amb el percentatge d'autònoms més alt continua essent la d'educació superior, que a més
ha mantingut el mateix pes estructural. Pel que fa al col·lectiu de persones que han assolit l’educació secundària,
els que tenen assolits estudis de segona etapa baixen fins a suposar el 24,3%, els de primera etapa augmenten
el seu pes fins a representar el 27,5%, capgirant la situació que s'havia donat el 2012. El grup d'analfabets i persones amb estudis assolits de primària han augmentat fins a suposar el 13,5% del col·lectiu.
GRÀFIC IV- 14. Variació interanual i distribució del treball autònom segons nivell d’estudis assolits. Homes, Catalunya, 2011-2013
Variació interanual

Distribució percentual

2011-12

2012

1,7

Educació superior

Educació secundària 2a etapa

2013

2012-13

-1,7

-17,4
Educació primària

33,0
22,9

Educació secundària
2a etapa

-13,7

Educació secundària 1a etapa

33,2

Educació superior

-0,3

0,4
10,4

0,9

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

26,3
29,6

Educació secundària
1a etapa
Educació primària

26,6
14,3
14,1

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

L’aportació més intensa al creixement del col·lectiu ha vingut derivada sobretot de l’augment dels autònoms amb
estudis assolits d’educació secundària de primera etapa (2,6 pp.), però també dels d’educació primària (0,6 pp.) i
els d’educació superior (0,5 pp.). Les aportacions positives d’aquestes tres categories han permès compensar
l’aportació negativa al creixement del conjunt d’autònoms del col·lectiu de persones amb estudis assolits
d’educació secundària de segona etapa (-2,1 pp).
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Si discriminem per gèneres, tal i com analitzem a continuació, observem que, en el cas dels homes, la disminució
de la categoria es produeix només per la reducció en el nombre de persones representades per la categoria d'educació secundària de segona etapa, que és l’única que perd persones reproduint el comportament general del
col·lectiu.
De fet, els dos gràfics anteriors mostren la dinàmica del col·lectiu d'homes segons el nivell d’estudis assolit. Fixem-nos en aquest cas que estaríem parlant d’una disminució que es concentra en la categoria de secundària de
segona etapa, que passa de ser la segona categoria més important entre els homes, per darrere de la d'estudis
universitaris assolits, a ser-ne la tercera, en benefici de la categoria d'estudis d'educació secundària de primera
etapa.
En el cas de les dones, el seu augment s’explicaria bàsicament per l'augment del nombre de treballadores per
compte propi de totes les categories. Tot i que la categoria de dones amb uns estudis assolits de primària no resulta estadísticament representativa, la resta de categories han mostrat un augment del nombre de dones entre
2012 i 2013. Fruit d'aquesta evolució tan similar, la distribució per categories d'estudis assolits pràcticament no
ha variat d'un any a l'altre dins del col·lectiu de dones.
GRÀFIC IV- 15. Variació interanual i distribució del treball autònom segons nivell d’estudis assolits. Dones, Catalunya, 2011-2013
Variació interanual
2011-12

Educació superior

Distribució percentual
2012-13

2012

-2,0

37,8
38,4

Educació superior

4,5
9,7

Educació secundària 2a etapa

Educació secundària 1a etapa

2013

3,1
-2,3
9,3

Educació primària

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

Educació secundària
2a etapa
Educació secundària
1a etapa

27,1
27,8
23,3
22,6

Educació primària

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

Per contra, aquesta evolució tan similar en el cas de les dones ens permet assegurar que la forta caiguda general
que s'ha produït en el cas dels autònoms amb estudis de secundària de segona etapa s'ha produït bàsicament
per l'efecte de l'evolució del col·lectiu d'homes, atès que el comportament de les dones no ha tingut pràcticament
incidència.
De fet, i tal i com mostra el gràfic següent, la majoria dels autònoms, distribuïts per categories de gènere i nivells
educatius assolits, es concentren en les categories d'homes amb educació superior (21,7%), homes amb educació secundària de primera etapa (19,4%) i homes amb educació secundària de segona etapa (15%), situant-se la
primera categoria de dones, la que agrupa les dones amb educació superior, en quarta posició, representant el
13,1% del col·lectiu.
Tal i com mostra també el mateix gràfic, podem observar que el nivell d'estudis assolits mitjà dels homes segurament tendiria a ser més baix que el de les dones, atès que les dones mostren un pes més elevat en termes relatius de les categories que requereixen més anys mínims de dedicació.
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GRÀFIC IV- 16. Distribució del treball autònom total segons el sexe i el nivell formatiu assolit. Catalunya 2012 i
2013

21,7 22,1
19,4

17,8

2013

17,6

2012

15,0

13,1 12,7
9,4

9,4

Educació
primària

9,4 9,2

8,1 7,5

Educació
Educació
secundària 1a secundària 2a
etapa
etapa

Educació
superior

Educació
primària

Educació
Educació
secundària 1a secundària 2a
etapa
etapa

Homes

Educació
superior

Dones

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

1.3.6.

EVOLUCIÓ SEGONS NACIONALITAT

Si analitzem l'evolució del col·lectiu segons nacionalitat observem que enguany, i a diferència de l'any anterior,
l'evolució que han experimentat tant la categoria d'espanyols com la d'estrangers és molt similar, atès que en tots
dos casos han augmentat al voltant de l‘1,5%.
Aquesta evolució tan similar no ha fet variar la distribució segons nacionalitat, que ha continuat en un 90,4% per
als de nacionalitat espanyola i el 9,6% per als de nacionalitat estrangera.
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GRÀFIC IV- 17. Variació interanual i distribució del treball autònom segons nacionalitat. Catalunya 2011-2013
Variació interanual

Distribució percentual
2012
9,6

5,1

2013

Estrangera

Estrangera

9,6

1,4
2011-12
-2,8

90,4

2012-13

Espanyola

Espanyola
90,4

1,5

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

1.3.7.

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

EVOLUCIÓ SEGONS JORNADA LABORAL

També resulta significatiu analitzar l'evolució del col·lectiu en funció de la jornada laboral que acaben treballant.
En aquest cas sorprèn força el fet que l’única categoria que creixi sigui precisament la que aglutina aquells que
responen que treballen només a jornada parcial, que augmenta el 27%.
Aquesta evolució ha permès que aquest darrer any, els autònoms que treballen a jornada parcial hagin augmentat fins a representar el 10,3% del col·lectiu. Per altra banda, això també ens alerta en certa manera del perfil de
les persones que expliquen l'augment del col·lectiu.
GRÀFIC IV- 18. Variació interanual i distribució del treball autònom segons tipus de jornada. Catalunya 20112013
Variació interanual

Distribució percentual
2012

-4,5

8,2

2013

Parcial

Parcial
27,0

10,3

2011-12
-1,9
Completa

2012-13

-0,8

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

1.3.8.

91,8
Completa
89,7

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

RECAPITULACIÓ

Resumint doncs, el col·lectiu d’autònoms ha augmentat l’1,5%. L'augment s’ha produït sobretot per l'increment
del nombre d’empresaris sense assalariats, atès que els empresaris amb assalariats enguany han disminuït. El
sector genèric d'altres serveis, que 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, i les activi-
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tats artístiques, recreatives i d'entreteniment entre d'altres, ha estat on més ha crescut el nombre d'autònoms, si
bé a la construcció l'evolució també ha estat molt positiva.
Pel que fa a la tipologia de les ocupacions que més han augmentat, els serveis de restauració, personals, de protecció i venedors, juntament amb els artesans i treballadors qualificats de la indústria manufacturera i la construcció han estat les més dinàmiques.
L'augment ha vingut derivat únicament per l'increment del nombre de dones dins del col·lectiu, atès que els homes han disminuït, en un context que es repeteix, de manera estructural, en els darrers anys. A més, les noves incorporacions reflecteixen el perfil d'una dona de mitjana edat, atès que és precisament la categoria de dones
d'entre 35 i 54 anys la que determina l'evolució general del col·lectiu, que creix sobretot per l'aportació d'aquesta
categoria d'edats intermèdia.
Per categories d'estudis assolits la pauta la marca el fort creixement que experimenten aquells que tenen uns estudis assolits de secundària de primera etapa. L'aportació principal dins d'aquesta categoria la realitzen els homes, atès que el creixement de les dones en termes d'educació ha resultat més transversal.
Finalment cal destacar que per primer cop l'augment dels autònoms espanyols s'equipara al dels estrangers. No
obstant això, destaca el fet que l'augment es deriva principalment d'un augment dels autònoms que declaren treballar a jornada parcial.

18

MEMÒRIA
SOCIOECONÒMICA
I LABORAL DE
CATALUNYA 2013

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 CATALUNYA

A finals de desembre del 2013 hi havia afiliades per compte propi a la Seguretat Social un total de 521.477 persones, el 0’3% més que a finals de l’any anterior.9 Amb aquest registre s’observa que, per primer cop des que es
va encetar la crisi, el nombre d’afiliats per compte propi no ha disminuït.
La majoria d’aquests afiliats, 520.935, s’han concentrat al règim especial de treballadors autònoms (RETA). La
resta, només el 0,1%, cotitzen en la modalitat del règim especial de treballadors de mar (REM), i aquest darrer
any han experimentat una disminució del 3,7%. Dins del col·lectiu d’afiliats del RETA, el 2,9% cotitzen dins del Sistema Especial de Treballadors Agraris (SETA). Aquest col·lectiu ha disminuït el 2,7% aquest darrer anys.10
Per províncies, Lleida, amb una caiguda del 0,8% del nombre d’afiliats per compte propi, ha estat la província que
ha registrat la pitjor evolució. Les altres tres províncies han augmentat el nombre d’afiliats amb major o menor intensitat. A Tarragona, l’increment ha estat de només 18 persones, imperceptible en valor percentual. A Barcelona
i a Girona, però, s’ha situat en el 0,5% i el 0,3% respectivament (vegeu la taula següent).
Sectorialment, només s’aprecia un augment del nombre d’afiliats autònoms en el sector serveis, que es reprodueix també quan baixem als quatre àmbits provincials. La disminució més intensa s’ha tornat a produir en el sector
de la construcció, que ha mostrat un retrocés del nombre d’afiliats del 3,8%. La indústria i l’agricultura han estat
també dos sectors on ha caigut el nombre d’afiliats, en l’1,9% i l ‘1,6% respectivament. No obstant això, la caiguda en els afiliats del sector industrial, a diferència del que ha succeït a l’agricultura, no s’ha reproduït per a totes
les demarcacions provincials, atès que a Girona els autònoms afiliats del sector industrial han augmentat l’1,2%
TAULA IV-1.

Variació del nombre de persones que cotitzen pel RETA per províncies, Catalunya 2013
Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya

Total

0,5

0,3

-0,8

0,0

0,3

Agricultura

-0,9

-2,1

-1,2

-2,7

-1,6

Indústria

-2,6

1,2

-2,3

-1,6

-1,9

Construcció

-3,6

-3,5

-4,7

-4,3

-3,8

Serveis

1,5

1,3

0,6

1,6

1,5

Unitats: taxes de creixement anual en percentatges.
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Observatori del Treball i elaboració pròpia. Dades a data 31 de desembre.

De fet, Girona és a la província on el pes dels autònoms afiliats que treballen al sector industrial és més elevat,
del 9,9%, per sobre del pes que representen a la resta de demarcacions (vegeu la taula següent).
TAULA IV-2.

Agricultura

Distribució sectorial de les persones afiliades al RETA per províncies. Catalunya, 2013
Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Catalunya

1,5

5,9

25,8

10,1

2,2

Indústria

8,8

9,9

6,8

6,6

9,5

Construcció

11,5

16,1

12,4

14,1

8,0

Serveis

78,2

68,1

55,0

69,2

80,4

Unitats: percentatges.
Font: Departament d’Empresa i Ocupació, Observatori del Treball i elaboració pròpia. Dades a data 31 de desembre.

D’altra banda, la major presència en termes relatius de persones afiliades al RETA en relació al total d’afiliats a la
Seguretat Social, no ha estat determinant a l’hora d’explicar la disminució del nombre de persones afiliades, atès
9 Comparativa dels registres de 28 de desembre de 2012 i 30 de desembre de 2013. Seguretat Social, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.
10 Ibídem.
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que, tal i com es pot observar als mapes, aquelles comarques amb un major pes dels afiliats al RETA no coincideixen exactament amb aquelles on hi una major disminució relativa del col·lectiu.
MAPA IV-1. Importància i evolució territorial dels autònoms afiliats al RETA a Catalunya, 2012-2013
Percentatge de cotitzants del RETA sobre el total
d’afiliats per comarques, 2013

Variació percentual del nombre de cotitzants del RETA
per comarques, 2012-2013

21.8
40.3

-1.6
42.0

-.9

-1.7
34.4

38.1

.6
23.1

34.5
32.0

38.9

21.5

23.0
30.6 29.6
19.2
43.3

27.7

25.9

-1.6

30.2

23.3

34.1

25.9
-.5

-1.2

.1

-.4
-1.2

26.3
19.313.0
21.7
20.6
30.3 32.6

-.9
.5

49.0
22.4 12.8
40.6

-1.3
-.3

.4

-.4
.4
1.2

2.8

.3

-2.3
-.2
1.2

.3

.5 .3

1.2

-2.7

28.6

-.3

33.0

-2.2

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament
d’Empresa i Ocupació, 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.
Dades a 31 de desembre.

-.9

1.1

1.4
-.1

.4
-.8

24.4
30.2
18.5

58.2

.4

-1.0

15.0 30.7
24.7

.1

-1.7

-2.4

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

Les comarques amb una presència més alta de cotitzants de RETA en termes relatius se situen sobretot a les
comarques més occidentals de la província de Lleida i de la de Tarragona. A mesura que ens acostem a les comarques més urbanitzades el percentatge disminueix. Tal i com indica el mapa següent, tot i que s’han produït
disminucions més intenses a les comarques de l’interior, la distribució de les variacions no coincideix exactament
amb la distribució de la presència relativa de cotitzants del RETA.
En general, i amb excepcions evidents, és a les comarques litorals on l’evolució del col·lectiu d’afiliats s’ha comportat millor. Per contra, les comarques interiors, especialment les de muntanya, mostren majoritàriament evolucions negatives del nombre d’afiliats. Tot i això, entre les comarques que millor evolució presenten no en destaquen especialment les litorals, sinó algunes d’interiors, com són el cas del Gironès (2,8%), Osona (1,4%), Vallès
Occidental (1,2%), Pla de l'Estany (1,1%), Cerdanya (0,6%), Alt Camp (0,5%), la Segarra (0,4%) o la Garrotxa (0,4).
Per contra, entre les comarques litorals que pitjor es comporten destaquen les del Montsià (-2,2%) o Ribera
d’Ebre (-0,3%). També destaquen amb caigudes intenses, de més del 2%, les comarques de la Selva (-2,3%), l’Alt
Urgell (-2,4%) i la Terra Alta (-2,7%).
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MAPA IV-2. Percentatge de cotitzants al RETA a cada gran sectors d’activitat per comarques. Catalunya, 2013
Agricultura, ramaderia i pesca
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14.9

13.5

9.9
1.9

5.9

22.7

24.8

7.7

5.2

29.5 22.9
42.4

3.4

15.0

9.3
5.6

6.6

8.2

5.1

8.9

8.0

35.5

5.0

67.3

76.0

72.1
75.6

78.3 85.7
65.5
72.2 79.8

73.2 80.7

33.0

14.6

66.9

11.4

63.6

Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Empresa i Ocupació, Observatori del Treball.

Un cop d’ull a la importància relativa que adquireix l’adscripció sectorial dels afiliats al RETA de cada demarcació
comarcal ens permet observar que la composició sectorial del col·lectiu no és igual a totes les comarques. Els afiliats adscrits al sector de l’agricultura, la ramaderia i la pesca adquireixen un pes més important a les comarques
de ponent, tant a la província de Lleida com a la de Tarragona, on el pes de l’activitat agrària hi és més important.
Els afiliats al sector industrial també mostren una importància relativa més gran a les comarques centrals, essent
la comarca d’Osona, amb el 22%, la que presenta un pes més elevat dels autònoms en aquest sector. Finalment,
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els sectors de la construcció i dels serveis, tot i que es distribueixen potser amb un patró més homogeni, destaquen per adquirir més importància a les zones costaneres i de muntanya, més orientades al turisme residencial,
en el primer cas, i a les zones més urbanitzades en el segon cas.
Si analitzem la nacionalitat dels cotitzants, trobem registrades a la Seguretat Social 48.943 persones estrangeres
que cotitzen pel RETA, de les quals el 61% són de nacionalitat extracomunitària. Tal i com es pot observar a la
taula IV-3 el col·lectiu de persones estrangeres afiliades al RETA ha augmentat el 6,5%. Aquest augment es torna
a produir sobretot, igual que l’any passat, per la contribució més alta que fan els estrangers de procedència extracomunitària, que augmenten el 8,2%, un augment lleugerament menys intens que l’any anterior. Els de procedència comunitària en canvi han augmentat el 4%, un ritme més modest, però més intens que el que havien mostrat en anys anteriors.
TAULA IV-3.

Nombre de persones estrangeres afiliades al RETA. Catalunya 2012 i 2013

Total

2012
45.941

2013
48.943

variació 2012-2013
6,5

Comunitaris

18.359

19.097

4,0

Extracomunitaris

27.582

29.846

8,2

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

La majoria dels afiliats estrangers al RETA es troben a la província de Barcelona. Tal i com podem observar a la
taula següent, a la província de Girona és on el percentatge de cotitzants estrangers és més alt; el segueixen la de
Barcelona, la de Tarragona i finalment la de Lleida. A la província de Barcelona és on el percentatge d’estrangers
extracomunitaris és més alt, i és l’única província on el seu pes se situa per sobre de la mitjana de Catalunya. No
obstant això, Girona també és la província on el pes dels extracomunitaris és menys majoritari.
TAULA IV-4.
Nombre de persones estrangeres afiliades al RETA per províncies i distribució segons província
de residència i procedència. Catalunya, 2013
% sobre els coProcedència
titzants RETA
sobre el total de
RG i RETA
comunitaris/àries extracomunitaris/àries
17,1
39,0
61,0

Persones afiliades

Distribució provincial

Catalunya

48.943

100,0

Barcelona

35.998

73,6

17,0

34,8

65,2

Girona

6.710

13,7

20,8

55,5

44,5

Lleida

2.027

4,1

11,1

44,5

55,5

Tarragona

4.208

8,6

17,5

46,6

53,4

Unitats: persones i percentatges.
Font: Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Estadístiques, pressupostos i estudis. Dades 31 desembre.

Una dada també rellevant és l’evolució i la distribució de les persones que s’han declarat treballadores autònomes econòmicament dependents (TAED). Trobem 1.437 persones que es declaren econòmicament dependents
dins del conjunt de persones afiliades a la Seguretat Social a Catalunya que treballen per compte propi. Aquest
registre s’ha incrementat el 9% respecte de l’any anterior, un augment que tot i que és considerable és significativament inferior en intensitat al del mateix període de l’any anterior, atès que va augmentar el 62,5%. Aquestes
persones representen el 20,5% de TAED que trobem registrats en el conjunt d’Espanya (7.646). El 77,5% dels
treballadors autònoms que es declaren dependents a Catalunya són homes, un percentatge més elevat que al
conjunt de l’Estat (71,4%). A les províncies de Barcelona (77,8%) i Tarragona (84,9%) és on el percentatge
d’homes és més alt. Els treballadors autònoms dependents catalans es localitzen sobretot a la província de Barcelona, on hi trobem el 82,4% dels afiliats TAED. A Girona, a Lleida i a Tarragona hi trobem, respectivament, el
7,5%, el 5,2% i el 6,8% dels TAED afiliats a Catalunya. A Tarragona és on el percentatge de dones entre els TAED
és més baix (15,1%), mentre que a Lleida és on és més alt (37,7%).11

11

Les dades de registre de treballadors autònoms dependents han estat cedides pel Servei d’Estudis i Estadístiques de la Direcció General de
l’Economia Social, del Treball Autònom i de la Responsabilitat Social de les Empreses.
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TAULA IV-5.

Treballadors autònoms econòmicament dependents (TAED) registrats, 2012-2013
2013
Dones

Espanya
Catalunya
Barcelona

Variació 2012-2013

Homes

Total

Dones

Homes

Total

2.189

5.457

7.646

24,4

17,3

19,3

352

1.215

1.567

13,5

7,8

9,0

287

1.004

1.291

14,8

8,2

9,6

Girona

29

88

117

26,1

-1,1

4,5

Lleida

20

33

53

-13,0

-2,9

-7,0

Tarragona

16

90

106

14,3

18,4

17,8

Font: elaboració pròpia a partir de dades cedides pel Servei d’Estudis i Estadístiques de la Direcció General de l’Economia Social, del Treball
Autònom i de la Responsabilitat Social de les Empreses. Dades a 31 de desembre.

Enguany ha estat el primer cop que, a més de frenar-se l’augment del nombre d’autònoms TAED en el conjunt de
Catalunya, s’han registrat descensos en una de les províncies. A la província de Lleida s’ha registrat, per primer
cop des que es va iniciar el registre, un descens dels TAED del 7%, que s’ha produït tant entre les dones (-13%)
com entre els homes (2,9%). A Tarragona és on el registre d’autònoms TAED ha augmentat més (17,8%).
El creixement del nombre de TAED registrat a Catalunya ha tornat a situar-se per sota del conjunt de l’Estat. En
general el nombre de dones ha crescut més que el d’homes, tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat. A Girona
és on el nombre de dones registrades ha crescut més.

2.1.1.

ANÀLISI DEL COL·LECTIU D’AUTÒNOMS PRÒPIAMENT DITS AFILIATS A LA SEGURETAT SOCIAL.

En aquest epígraf analitzarem la configuració i l’evolució del col·lectiu d’autònoms pròpiament dits en alta, que a
finals del 2013 englobava un total de 310.430 afiliats a Catalunya, el 59,5% del total d’afiliats per compte propi.
Entre finals del 2012 i finals del 2013, aquest col·lectiu ha augmentat en 647 persones, un augment que tot i ser
modest (0,2%), és el primer que es produeix des de l’esclat de la crisi.
GRÀFIC IV- 19. Proporció de persones afiliades classificades com a autònoms pròpiament dits respecte del total
de persones afiliades als règims per compte propi. Catalunya, 2013

Resta d' autònoms

Autònoms pròpiament dits

40,5%

59,5%

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

El col·lectiu d’autònoms pròpiament dits ha registrat un lleuger augment de 647 persones. Aquest, tal com s’ha
comentat, és el primer creixement des de fa temps. Si analitzem sectorialment quina ha estat la composició
d’aquest augment observarem que s’ha produït únicament i exclusiva com a conseqüència de l’augment d’afiliats
al sector serveis, atès que a la resta de sectors, el nombre d’afiliats ha disminuït.
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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 sectors. Catalunya, 2013
Distribució 2013

Contribució a la variació 2012-2013

In dústria

5,5

In dústria

Agricultura

6,4

Agricultura

Construcció

Construcció

11,6

Serveis

76,5

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

-122,1

-94,4

-143,3

Serveis

459,8

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

Aquesta evolució ha portat a situar el pes dels afiliats autònoms pròpiament dits al sector serveis en el 76,5%,
mentre que el de la construcció, el de l’agricultura i el de la indústria han baixat lleugerament fins a situar-se en el
11,6%, 6,4% i 5,5% respectivament.
GRÀFIC IV- 21. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit
d’alta a la Seguretat Social segons sexe. Catalunya, 2013
Distribució 2013

Dones

Homes

Contribució a la variació 2012-2013

Dones

33,9

66,1

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

Homes

284,7

-184,7

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

Tal com es pot observar al gràfic anterior, els homes han disminuït dins del col·lectiu, fet que fa que l’augment del
nombre de dones, superior en termes absoluts a la disminució d’homes, hagi estat el factor que expliqui l’evolució
positiva del col·lectiu; tot i això, les dones, amb el 33,9% del total, encara hi són minoritàries.
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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 si tenen assalariats o no a Catalunya, 2013
Distribució 2013

Contribució a la variació 2012-2013

Amb assalariats

19,0

Sense assalariats

Amb assalariats

81,0

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

-204,8

Sense assalariats

304,8

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

A diferència de l’any anterior, aquest darrer any els autònoms pròpiament dits sense assalariats han augmentat.
No ha succeït el mateix, però, amb el cas dels autònoms amb assalariats, que han continuat decreixent. És per
aquest motiu que l’augment dels autònoms pròpiament dits s’explica únicament i exclusiva com a resultat de
l’augment del col·lectiu d’autònoms sense assalariats.
Fruit d’aquesta evolució, el col·lectiu d’autònoms pròpiament dits sense assalariats ha passat a representar el
81% del total, mentre que els autònoms amb assalariats han baixat fins al 19%.
GRÀFIC IV- 23. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit
d’alta a la Seguretat Social segons si tenen pluriactivitat o no. Catalunya, 2013
Distribució 2013

Amb pluriactivitat

Sense pluriactivitat

Contribució a la variació 2012-2013

175,9

Amb pluriactivitat

5,0

95,0

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

Sense pluriactivitat

-75,9

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

D’altra banda, el gràfic IV-23 analitza la distribució de les persones registrades segons si desenvolupen activitats
complementàriament o no. El concepte de pluriactivitat permet separar aquelles persones afiliades com a treballadors per compte propi que treballen en una segona ocupació per compte d’altri.
A diferència de l’any anterior, aquest darrer grup de persones amb pluriactivitat ha permès compensar la davallada del col·lectiu d’autònoms sense pluriactivitat que, tot i ser majoritaris, han augmentat. Això significa que el pes
dels autònoms amb pluriactivitat ha augmentat lleugerament fins a situar-se en el 5% del conjunt d’autònoms
pròpiament dits.
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GRÀFIC IV- 24. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit
d’alta a la Seguretat Social segons edat a Catalunya, 2013
Distribució 2013

Contribució a la variació 2012-2013

de 55 anys o m és

de 40 a 54 anys

44,5

de 25 a39 anys

menors de 25 anys

de 55 anys o m és

26,1

27,6

-211,1

de 40 a 54 anys

88,7

de 25 a39 anys

78,5

menors de 25 anys

1,8

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

143,9

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

Per edats, el creixement s’explica per a totes les franges d’edat menys per als majors de 55 anys, que han disminuït. El col·lectiu que més augmenta és el dels joves de menys de 25 anys, que expliquen el 143,9% de la variació
del total d’autònoms pròpiament dits.
El fet que siguin els menors de 25 els que més hagin augmentat en termes absoluts resulta una singularitat absolutament destacable, atès que només representen l’1,8% del total. Això vol dir que, atès la seva aportació, el seu
creixement ha estat molt intens. La conseqüència d’aquesta pauta de comportament és la pèrdua de pes de les
categories de més de 55 anys; mentre que sobretot ha guanyat pes la categoria de menors de 25 anys.
GRÀFIC IV- 25. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit
d’alta a la Seguretat Social segons nacionalitat. Catalunya, 2013
Distribució 2013

Estrangers

Espanyols

Contribució a la variació 2012-2013

236,9

Estrangers

9,3

90,7

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

Espanyols

-136,9

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

D’altra banda, si analitzem l’evolució segons nacionalitat, el col·lectiu d’autònoms de nacionalitat estrangera ha
tornat a augmentar tal i com es pot comprovar al gràfic anterior, mentre que el col·lectiu d’autònoms de nacionalitat espanyola ha tornat a disminuir. Aquesta evolució ha deixat la proporció d’autònoms de nacionalitat estrangera en el 9,3% a finals del 2013.
El gràfic següent exposa la distribució dels autònoms afiliats segons l’antiguitat del seu negoci i l’aportació a la
reducció del treball autònom pròpiament dit, categoritzada segons el mateix criteri. Tal com hem vingut observant
aquests darrers anys, el perfil que mostra l’evolució del col·lectiu segons aquestes categories d’antiguitat referma
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el canvi de tendència que han experimentat en els darrers anys de crisi. Si fa 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 afegia la de menys
d’un any, i l’any passat la categoria d’entre 1 any i 3 anys d’antiguitat, enguany també ha mostrat una aportació
positiva la categoria d’entre 3 i 5 anys d’antiguitat. A més, per primer cop, les aportacions positives de les categories d’antiguitat inferior als 5 anys han permès compensar la caiguda en el col·lectiu d’autònoms amb una antiguitat superior.
El resultat d’aquesta evolució ha estat una nova estructura del col·lectiu, que a finals del 2013 mostrava un pes
més alt de les empreses més joves. Aquest comportament evidencia sens dubte el procés de renovació propi que
es dóna en un context de crisi, i també referma la solidesa de la recuperació del col·lectiu, atès que mostra una
solidesa en el temps de les iniciatives endegades durant els darrers 5 anys.
GRÀFIC IV- 26. Distribució i contribució a la variació respecte del darrer any del treball autònom pròpiament dit
d’alta a la Seguretat Social segons antiguitat en el negoci. Catalunya, 2013
Distribució 2013

Contribució a la variació 2012-2013

més de 5 anys
de 3 a 5 anys

60,3
9,0

de 1 a 3 anys
de 6 a 11 m esos
menys de 6 mesos

més de 5 anys
de 3 a 5 anys

15,4
6,9
8,4

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

de 1 a 3 anys
de 6 a 11 m esos
menys de 6 mesos

-1536,3
260,9
160,9
323,8
890,7

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

Finalment, el darrer gràfic ens mostra la distribució per a l’any 2013 del col·lectiu segons la seva base de cotització, i la contribució al creixement del total del col·lectiu en funció de la mateixa variable. L’evolució d’enguany dels
registres d’afiliats autònoms mostra un augment dels professionals que cotitzen per la base mínima en detriment
d’aquells que cotitzen per bases superiors.
Amb aquesta evolució, els autònoms pròpiament dits que cotitzen per la base mínima se situen en el 83% del total, seguits pels que ho fan per una base d’entre 2 i 3 cops superior (7,7%), i els que tenen una cotització fins a
un 50% superior a la mínima (4,4%).
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GRÀFIC IV- 27. Distribució del treball autònom pròpiament dit d’alta a la Seguretat Social l’any 2013 segons base de cotització a Catalunya, i aportació a la variació entre 2012 i 2013
Distribució 2013

més de 3 cops b/mínima
entre 2 i 3 c ops b/mínima

Contribució a la variació 2012-2013

1,4

més de 3 cops b/mínima

7,7

entre 2 i 3 c ops b/mínima

entre 1,5 i 2 c ops b/mínima

3,5

entre 1,5 i 2 c ops b/mínima

entre b/mínima i 1,5 cops
b/mínima

4,4

entre b/mínima i 1,5 cops b/mínima

base mínima

-5,1

83,1

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

base mínima

-281,9
-263,5
-4,5
655,0

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

Resumint, el nombre d’autònoms pròpiament dits ha augmentat en 641 persones, el primer augment des que va
esclatar la crisi. Aquest s’explica bàsicament per l’augment del nombre de persones del col·lectiu que treballen al
sector serveis. Per sexes, l’augment s’explica íntegrament per les dones, atès que els homes han tornat a disminuir. L’augment també s’explica únicament pels autònoms sense assalariats i per les persones amb pluriactivitat,
fet que implica que en molts casos aquestes incorporacions són complementàries a altres feines ja desenvolupades per compte d’altri.
A part, es produeix un rejoveniment del col·lectiu, atès que el grup d’edats que més augmenta en termes absoluts
és el dels més joves, i l’únic que disminueix és el de majors de 55 anys. Si tenim en compte la nacionalitat,
l’augment es produeix gràcies sobretot a l’evolució dels estrangers dins del col·lectiu, atès que els de nacionalitat
espanyola han tornat a caure. Creix també només el nombre d’autònoms pròpiament dits que cotitzen per la base
mínima.
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3.

LA PROTECCIÓ SOCIAL DEL TREBALL AUTÒNOM

La protecció social en el règim especial del treball autònom (RETA) inclou una sèrie de prestacions de caràcter
obligatori: l’assistència sanitària en els casos de maternitat, malaltia comuna o professional i accidents, siguin o
no de treball; i les prestacions econòmiques en les situacions d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc
durant l’embaràs i la lactància natural, incapacitat permanent, jubilació, mort i supervivència i prestacions familiars per fill a càrrec; i les prestacions de serveis socials. Els treballadors autònoms dependents (TRADE) i els qui
desenvolupen una activitat amb un risc elevat de sinistralitat han d’incorporar obligatòriament, dins de l’àmbit de
l’acció protectora de la Seguretat Social, la cobertura de les contingències professionals, en la qual està inclosa la
cobertura per cessament d’activitat.
La Llei 32/2010, de 5 d’agost,12 incorpora al sistema de protecció social del treball autònom la protecció per cessament d’activitat, per a l’accés a la qual és un requisit necessari tenir coberta la protecció per contingències professionals, a més de la protecció per cessament d’activitat, durant un període mínim de 12 mesos continuats i
immediatament anteriors al cessament. La cobertura de les contingències professionals, en un principi voluntària
excepte en el cas dels TRADE, s’estableix com a obligatòria a partir de l’1 de gener del 2013;13 no obstant això,
amb justificació en la conjuntura econòmica, aquesta obligatorietat s’ha aplaçat fins a l’1 de gener del 2015 mitjançant les successives lleis de pressupostos generals de l’Estat per als anys 2013 i 2014.14 En qualsevol cas,
l’any 2013, la protecció front a les contingències professionals, inclosa la cobertura de la protecció per cessament d’activitat, s’estableix com a voluntària per als treballadors autònoms menors de 30 anys15.
Actualment, es troba en tramitació l’Avantprojecte de llei de mútues de la Seguretat Social,16 en el qual el Govern
ha inclòs l’obligatorietat de cobrir la contingència per cessament d’activitat. Es preveu flexibilitzar els requisits
exigits per percebre la prestació, així com ampliar la seva cobertura als administradors de societats que siguin
expulsats de la seva activitat retribuïda, als familiars de l’autònom en els quals concorri la mateixa circumstància i
als autònoms que per les característiques de la seva activitat s’assimilen als TRADE, però que no tenen la qualificació legal per manca de les formalitats establertes a l’efecte.

3.1.

PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT

D’acord amb les dades del Ministeri de Treball i Seguretat Social, un total de 68.484 treballadors afiliats al RETA
han optat per cotitzar per la cobertura de les contingències professionals a Catalunya a 31 de desembre del
2013, xifra que representa el 13,1% del col·lectiu. El 68,7% dels autònoms que han optat per la cobertura de les
contingències professionals són homes, un percentatge lleugerament superior a la participació masculina en
l’afiliació al RETA (el 65,4%).
D’altra banda, cal tenint en compte que la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’establia la protecció per cessament d’activitat, entrava en vigor el novembre del 2010 i establia un període de carència d’un any; els autònoms que haguessin optat per cotitzar per cessament d’activitat haurien generat el dret a la prestació a partir del
novembre del 2011.
A continuació, s’analitzen les dades disponibles amb relació a aquesta prestació, corresponents a l’any 2013.
Aquesta prestació està gestionada per les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat
Social (MATEPSS), pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i per l’Institut Social de la Marina (ISM), amb la
col·laboració dels serveis públics d’ocupació de les comunitats autònomes.
Al llarg de l’exercici 2013 s’han presentat 846 sol·licituds de la prestació per cessament d’activitat, el 87,5% de
les quals (740) han estat gestionades per les MATEPSS (la resta de sol·licituds no es troben desagregades segons
si les ha gestionat el SEPE o l’ISM). Segons el col·lectiu de la persona sol·licitant, 783 sol·licituds (el 92,6%) són de
treballadors afiliats al RETA (sense SETA ni TRADE), 54 (el 6,4%) són de TRADE, 5 (el 0,6%) corresponen a treballadors del SETA i 4 sol·licituds (el 0,5%) les han realitzat treballadors afiliats al REM.

12

Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la qual s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.
BOE núm. 190, de 06.08.2010.
13 Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social. BOE núm. 184, de 02.08.2011.
14 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.
15 Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. BOE núm. 179, de
27.07.2013.
16 Aprovat pel Govern en la reunió del Consell de Ministres de 20.12.2013.
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Si s’analitzen els resultats agregats de totes les entitats i els col·lectius s’observa el següent: de les 846
sol·licituds que s’han presentat al llarg de l’any 2013, 50 han estat desistides. Amb relació a la resta (796
sol·licituds), el 65,6% (522) han estat resoltes desfavorablement en primera instància, el 27,5% (219) han estat
resoltes favorablement en primera instància i el 6,9% (55) estan pendents de resoldre.
La resolució desfavorable en primera instància de 522 sol·licituds ha vingut motivada en el 82,6% dels casos per
no acreditar correctament el cessament (431 sol·licituds); la resta de resolucions desfavorables vénen motivades
per no tenir cobert el període mínim de cotització (el 8%), per altres causes (el 7,5%) i per no estar al corrent del
pagament de les quotes (l’1,9%). Davant de les 522 resolucions desfavorables, s’han presentat un total de 82 reclamacions, és a dir, s’ha reclamat en el 15,7% dels casos; les reclamacions s’han desestimat en el 84,1% dels
casos.
Si es tenen en compte les resolucions favorables en primera instància (219) i les reclamacions estimades (9), es
conclou que al llarg de l’any 2013 s’han concedit un total de 228 prestacions per cessament d’activitat, la qual
cosa suposa el 26,9% de sol·licituds presentades al llarg de l’exercici (846). Pel que fa a les causes del reconeixement de la prestació, en el 81,6% dels casos és per motius econòmics, tècnics, productius i organitzatius, en l’
1,2% de les ocasions és per motius específics del col·lectiu, en 3 casos per força major, en 1 ocasió per pèrdua de
llicència i en un cas també per divorci o separació matrimonial.
Si s’analitzen els resultats segons l’entitat gestora, s’observa que el 67,6% de les sol·licituds que s’han presentat
davant les MATEPSS (i no desistides) han estat resoltes desfavorablement en primera instància; en el 86,8% dels
casos, la causa ha estat no acreditar correctament el cessament. Entre resolucions favorables i reclamacions estimades, s’han concedit 180 prestacions, la qual cosa suposa el 24,3 de les sol·licituds presentades (740). Pel
que fa a les sol·licituds gestionades pel SEPE-ISM, el 52% de les sol·licituds no desistides han estat resoltes desfavorablement en primera instància; la majoria dels casos de denegació (el 54,7) es deuen a “altres causes”17 i el
45,3 restant a no acreditar correctament el cessament. En total, s’han reconegut 48 prestacions (el 45,3% de les
sol·licituds presentades).
Si l’anàlisi es fa atenent els col·lectius, s’observa que el 65,7% de les sol·licituds presentades i no desistides per
treballadors del RETA (incloses les sol·licituds en el marc del SETA i del REM) han estat resoltes desfavorablement
en primera instància; en el 82,5% dels casos, la causa ha estat no acreditar correctament el cessament. Entre resolucions favorables en primera instància i estimacions de reclamacions, s’han concedit 226 prestacions, el
26,8% de les sol·licituds presentades. Pel que fa als TRADE, la majoria de les sol·licituds presentades i no desistides (el 59,2%) han estat resoltes favorablement; en 17 dels 18 casos en què la sol·licitud ha estat desfavorable,
ha estat per no acreditar correctament el cessament. En total, s’han reconegut 31 prestacions (el 57,4% de les
sol·licituds presentades).
TAULA IV-6.
Tramitació de les sol·licituds de la prestació per cessament d’activitat (agregat de totes les entitats i col·lectius). Catalunya, 2013
Sol·licituds
Sol·licituds presentades1 Sol·licituds desistides2
846

50

Sol·licituds resoltes favorablement en 1ª instància3

Sol·licituds resoltes
desfavorablement en
1ª instància4

Sol·licituds pendents de
resoldre5

219

522

55

Unitats: nombres absoluts.
NOTA: (1)-(2)=(3)+(4)+(5).
Font: MEYSS.

Causa de les resolucions desfavorables en primera instància
No tenir cobert el període mínim de cotització

No acreditar correctament el
cessament

No estar al corrent del pagament de les quotes

Altres causes

42

431

10

39

Unitats: nombres absoluts
Font: MEYSS.
17

Altres causes diferents a no tenir cobert el període mínim de cotització, a no acreditar correctament el cessament i a no estar al corrent en
el pagament de quotes.
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Reclamacions
Total de reclamacions davant
sol·licituds resoltes desfavorablement

Reclamacions estimades1

Reclamacions desestimades2

Reclamacions pendents3

82

9

69

4

Unitats: nombres absoluts.
NOTA: nombre total de reclamacions=(1)+(2)+(3).
Font: MEYSS.

Causes del reconeixement de la prestació
Motius econòmics,
tècnics, productius
o organitzatius1

Força major2

Pèrdua de llicència3

Violència de gènere4

Divorci o separació
matrimonial5

Motius específics
del col·lectiu6

186

3

1

0

1

37

Unitats: nombres absoluts.
NOTA: (1) a (6)= nombre de sol·licituds resoltes favorablement en primera instància+nombre de reclamacions estimades.
Font: MEYSS.

3.2.

PENSIONS CONTRIBUTIVES

A continuació, s’analitzen les pensions contributives del RETA, atès que la informació sobre pensions del règim
especial del treball del mar (REM) no es troba desagregada segons si els treballadors són per compte propi o per
compte d’altri. D’altra banda, el RETA integra des de l’1 de gener del 2008 les persones treballadores per compte
propi del règim especial agrari (REA), a través de la seva inclusió en un sistema especial del treball autònom agrari, en relació amb el qual no es disposa de dades sobre pensions. D’altra banda, totes les dades estan referides al
31 de desembre dels anys respectius.
L’any 2013, el nombre de pensions contributives del RETA a Catalunya és de 301.560, el 2,3% més respecte de
l’any 2012, un augment lleugerament més elevat que el registrat els darrers anys. D’altra banda, les pensions del
RETA a Catalunya suposen el 18,3% del total de pensions contributives l’any 2013 i el 15,8% del total estatal de
pensions del RETA.
Pel que fa a l’evolució de les pensions del RETA en l’últim decenni (2003-2013), s’observa un creixement progressiu de les mateixes, amb un augment important registrat l’any 2008 (del 36,8%), com a conseqüència de la
integració del treball per compte propi del REA en el RETA; a partir d’aquest any, els augments han oscil·lat entre
l’1,6% de l’any 2009, al 2,3% de l’any 2013.
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GRÀFIC IV- 28. Evolució de les pensions contributives del RETA. Catalunya, 2003-2013

146,6

148,3

149,9

151,6

153,5

155,8

Pensions 2013:
301.560

100,0

101,6

103,6

106,4

109,8

Pensions 2003:
182.690
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Unitats: taxa acumulada de creixement (base 2003).
Font: elaboració pròpia a partir del MEYSS.

Les pensions contributives poden ser de jubilació, viduïtat, incapacitat permanent, orfenesa i en favor de familiars. L’any 2013, la majoria de les pensions del RETA són de jubilació (el 66,3%), seguides de les de viduïtat (el
24,9%); respecte a la distribució de les pensions en el règim general i en el conjunt del sistema, el pes de la jubilació és lleugerament superior en el cas del RETA, mentre que el pes de les pensions d’incapacitat permanent és
inferior en aquest règim.
Respecte de l’any 2012, l’increment de les pensions del RETA s’explica bàsicament per l’evolució de les pensions
de jubilació, que són les responsables del 93,8% d’aquest creixement (si l’augment interanual és de 6.873 pensions, 6.449 són pensions de jubilació); d’altra banda, les pensions que més creixen en termes relatius són les
d’orfenesa (el 8,5%). Per contra, les pensions d’incapacitat permanent registren una disminució de l’1,5%.
TAULA IV-7.

Evolució de les pensions contributives del RETA segons classe de pensió. Catalunya, 2012-2013
2013

Pes

2012-2013

2012-2013 (%)

Total

301.560

100,0

6.873

2,3

Jubilació

199.877

66,3

6.449

3,3

Viduïtat

75.097

24,9

109

0,1

Incapacitat permanent

18.764

6,2

-283

-1,5

Orfenesa

7.661

2,5

598

8,5

161

0,1

0

0,0

Favor familiars
Unitats: nombres absoluts i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir del MEYSS.

La distribució de les pensions del RETA segons el sexe de la persona perceptora segueix una estructura similar a
la del conjunt del sistema i a la del règim general i s’explica fonamentalment per les diferències en la trajectòria
laboral entre homes i dones, a la qual està estretament lligat el sistema de pensions. En aquest sentit, l’any
2013, les dones estan menys representades entre les persones perceptores de pensions substitutives de salaris
o rendes, atès que són el 45,9% i el 33,7% de les persones perceptores de pensions de jubilació i d’incapacitat
permanent, respectivament; en canvi, el 88,6% de les pensions de viduïtat i el 85,1% de les pensions en favor de
familiars són de titularitat femenina. Si es fa l’anàlisi des de la perspectiva del pes de cada pensió segons el sexe,
s’observa que el 81,2% de les pensions percebudes per homes són de jubilació, mentre que el 6,4% són pensions
de viduïtat; en el cas de les dones, aquests percentatges són del 54,5% i del 39,5%, respectivament.

32

MEMÒRIA
SOCIOECONÒMICA
I LABORAL DE
CATALUNYA 2013

GRÀFIC IV- 29. Pensions contributives del RETA per sexe i classe de pensió. Catalunya, 2013
Distribució de les pensions segons el sexe. Catalunya,
2013

Pes de cada classe de pensió segons el sexe. Catalunya, 2013
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir del MEYSS.
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir del MEYSS.

D’altra banda, la quantia de les pensions contributives es determina en funció de les cotitzacions realitzades,
sempre tenint en compte les quanties màximes i mínimes establertes anualment a la Llei de pressupostos generals de l’Estat. L’any 2013, les pensions s’han revalorat l’1 per cent amb caràcter general i el 2 per cent les que
no superen els 14.000 euros anuals.18 D’altra banda, es deixa sense efecte el pagament únic consistent en la
desviació de l’IPC real registrat entre novembre del 2011 i novembre del 2012 i el previst per a l’any 2012.19
L’any 2013, la quantia mitjana20 de les pensions contributives del RETA és de 620,82 euros, la qual cosa suposa
un increment del 3,7% respecte de l’any anterior. Aquesta quantia és el 30,4% més baixa que l’import mitjà de les
pensions del conjunt del sistema (891,92 euros) i el 38,1% més baixa que la quantia mitjana de les pensions del
règim general, la qual se situa en els 1.002,33 euros; com a conseqüència, el percentatge de pensions del RETA
que perceben complement de mínims (el 29,1%) és més elevat que en el cas del conjunt del sistema (el 18,4%) i
del règim general (el 16,7%)21. No obstant això, les diferències entre règims de cotització s’estan reduint respecte
dels cinc anys anteriors, com a conseqüència d’uns increments interanuals superiors de la quantia mitjana de les
pensions del RETA respecte del conjunt del sistema i del règim general.

18

Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013.
Reial decret llei 28/2012, de 30 de novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social.
20 L’evolució de la quantia mitjana de les pensions contributives respon a diversos factors, com ara la seva revaloració i sobretot l’efecte substitució derivat de la renovació del col·lectiu de pensionistes, atès que la quantia de les noves altes de pensions supera la de les baixes.
21 Dades a 31.12.2012.
19
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GRÀFIC IV- 30. Evolució de la pensió mitjana del RETA, del règim general i del conjunt del sistema. Catalunya,
2009-2013
Evolució de la pensió mitjana del RETA, del règim general i del conjunt del sistema. Catalunya, 2012-2013
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1,3

Total sistema

891,9
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3,1

Unitats: euros i percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir del MEYSS.

Diferència percentual de la pensió mitjana del RETA
respecte del règim general i del conjunt del sistema.
Catalunya, 2009-2013
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir del MEYSS.

Si es posa en relació la quantia mitjana de les pensions del RETA amb el sexe de la persones beneficiària l’any
2013, s’observa que les dones perceben una pensió mitjana de 520,94 euros mensuals, mentre que la dels homes se situa en els 747,19 euros mensuals, la qual cosa suposa que la pensió mitjana de les dones és el 69,7%
de la dels homes (tanmateix aquest percentatge és més elevat que el que es registra en relació amb el conjunt
del sistema i amb el règim general, en els quals les dones perceben el 58,5% i el 60,4%, respectivament, de la
pensió mitjana dels homes).
Si s’analitza la distribució de les pensions contributives del RETA per trams de quantia l’any 2013, s’aprecien diferències importants respecte de la distribució observada en el cas de les pensions contributives del conjunt del
sistema i, sobretot, respecte de les del règim general: les pensions de menys de 500 euros suposen el 32,1% de
les pensions del RETA, mentre que en el cas del conjunt del sistema i del règim general suposen el 24,3 i el
15,6%, respectivament. Com en anys anteriors, les diferències més significatives s’aprecien en les pensions de
més de 1.000 euros, atès que suposen només el 9,3% de les pensions del RETA, mentre que són el 31,2% i el
39,5% de les pensions del conjunt del sistema i del règim general, respectivament. D’altra banda, l’any 2013 es
continua amb la tendència dels anys anteriors, la qual també s’observa en el conjunt del sistema: les pensions de
menys de 500 euros disminueixen i les de més de 1.000 euros augmenten progressivament.
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GRÀFIC IV- 31. Distribució per trams de quantia de les pensions del RETA, del règim general i del conjunt del sistema. Catalunya, 2013
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Unitats: percentatges.
Font: elaboració pròpia a partir del MEYSS.

Si es fa una divisió més detallada dels trams de quantia comparant el RETA, el règim general i el conjunt del sistema, s’observa que les pensions del RETA es concentren en els trams més baixos de la distribució: la concentració més elevada de pensions correspon al tram de 400 a 800 euros (el 60,3%) i, a partir dels 800 euros, el nombre de pensions disminueix progressivament, fins al punt que el percentatge de pensions de més de 2.000 euros
és només del 0,7%. En el cas del conjunt del sistema i del règim general, la disminució del nombre de pensions a
partir dels 800 euros no és tan important, i el percentatge de pensions de més de 2.000 euros és del 6,8 i del
9%, respectivament.
En conclusió, es posa de manifest que la quantia mitjana de les pensions del RETA continua sent inferior en relació amb la del conjunt del sistema i sobretot, en comparació amb la del règim general, com a conseqüència
d’unes trajectòries laborals amb cotitzacions més baixes en el cas del RETA.
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GRÀFIC IV- 32. Distribució per trams de quantia de les pensions del RETA, del règim general i del conjunt del
sistema. Catalunya, 2013
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Font: elaboració pròpia a partir del MEYSS.

Unitats: nombres absoluts.
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Distribució de les pensions contributives del conjunt del
sistema per trams de quantia. Catalunya, 2013
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Unitats: nombres absoluts.
Font: elaboració pròpia a partir del MEYSS.

3.3.

ALTRES PRESTACIONS

L’any 2013 es disposa de dades desagregades a escala del RETA amb relació a determinades prestacions que,
en anys anteriors, incorporaven també el règim del treball a la llar, el qual es troba actualment integrat en el règim general: la prestació per incapacitat temporal i les prestacions de risc durant l’embaràs i la lactància natural.
També es disposa de dades a escala del RETA amb relació a la prestació per cura de menors afectats per càncer
o una altra malaltia greu.

Incapacitat temporal
Les dades sobre prestacions d’incapacitat temporal referides al treball autònom informen sobre aquelles prestacions en les quals el fet causant (o contingència) és una malaltia comuna o un accident no laboral en el marc del
RETA: són les contingències per compte propi. D’altra banda, les prestacions per incapacitat temporal també poden ser per contingències comunes (tenen com a fet causant una malaltia comuna o accident no laboral de les
persones treballadores del règim general i dels règims especials del mar i del carbó) i per contingències professionals (on el fet causant és un accident de treball o malaltia professional en el marc del règim general i dels especials del mar i del carbó).22

22

Per a més informació, vegeu l’apartat 5 del capítol V d’aquesta Memòria, dedicat a la protecció i inclusió social.
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L’any 2013, s’han registrat una mitjana mensual de 5.041 processos d’incapacitat temporal iniciats en el període
per contingències per compte propi; la duració mitjana dels processos amb alta en el període és de 88,6 dies. En
comparació amb la resta de contingències, s’observa que les contingències per compte propi registren una mitjana mensual de processos inferior, sobretot respecte de les contingències comunes, però que, no obstant, tenen
una duració mitjana bastant superior. D’altra banda, s’observa una incidència23 menor dels processos
d’incapacitat temporal en el marc del RETA en comparació amb els processos per contingències comunes.
TAULA IV-8.

Indicadors d’incapacitat temporal segons el tipus de contingència1. Catalunya, 2013
Mitjana mensual
de processos

Processos en vigor al final del
període

Incidència

Prevalença

Duració mitjana
(dies)

Per compte propi

5.041

13.836

9,8

26,7

88,6

Comunes

61.575

55.624

24,2

22,1

28,9

Professionals

7.640

7.067

3,2

2,9

32,9

Unitats: nombre de processos, dies, incidència (mitjana mensual de processos iniciats en el període per cada 1.000 persones protegides) i
prevalença (nombre de processos vigents a finals d’any per cada 1.000 persones protegides).
(1) Agregat del sistema: inclou les dades de l’INSS, ISM i MATEPSS.
Font: elaboració pròpia a partir del MEYSS.

Risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural
La prestació de risc durant l’embaràs es crea per la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació
de la vida laboral i familiar de les persones treballadores, per protegir la situació de suspensió del contracte de
treball en el supòsit que la dona embarassada hagi de canviar de lloc de treball amb un altre compatible amb el
seu estat, però aquest canvi no resulti possible o no es pugui exigir per motius justificats. D’altra banda, amb
l’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la prestació de
risc durant l’embaràs s’estén al supòsit de risc durant la lactància natural.
L’any 2013, s’ha registrat una mitjana mensual de 17,7 processos de risc durant l’embaràs iniciats en el període
en el marc del treball autònom, amb una duració mitjana de 75,8 dies dels processos que finalitzen en el període.
Aquests dos indicadors mostren valors inferiors en el cas del treball autònom en relació amb el treball per compte
d’altri, en el qual s’inclou les treballadores del règim general i les dels règims especials del mar i del carbó.
D’altra banda, la mitjana mensual de processos de risc durant la lactància natural iniciats en el període és de 0,4
en el marc del treball autònom; la duració mitjana dels processos que finalitzen en el període és de 157,2 dies.
En aquest cas, ambdós indicadors mostren també valors inferiors en el cas del treball autònom en relació amb les
treballadores per compte d’altri.
El nombre de processos de risc durant la lactància natural és significativament més baix que el registrat per risc
durant l’embaràs; no obstant això, la duració mitjana dels processos és més elevada en el primer cas, tant pel
que fa al treball autònom com al treball per compte d’altri.
TAULA IV-9.
Processos i duració mitjana de la prestació de risc durant l’embaràs i de risc durant la lactància
natural1. Catalunya, 2013
Risc durant l'embaràs

Risc durant la lactància natural

Duració mitjaMitjana menDuració mitjana Mitjana menProcessos en
Processos en na dels processual de procesdels processos sual de procesvigor al final del
vigor al final del sos finalitzats
sos iniciats en
finalitzats en el sos iniciats en
període
període
en el període
el període
període (dies)
el període
(dies)
Treball autònom

17,7

59,0

75,8

0,4

4,0

157,2

Compte d'altri2

667,3

2.178,0

96,9

6,3

45,0

181,5

Unitats: nombre de processos i dies.
(1) Agregat del sistema: inclou les dades de l’INSS, ISM i MATEPSS.
23

Mitjana mensual de processos iniciats per cada 1.000 persones protegides.
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(2) Inclou les dades de les treballadores enquadrades en el règim general i en els règims especials del mar i de la mineria del carbó.
Font: elaboració pròpia a partir del MEYSS.

Cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu
En aquesta prestació es reconeix als progenitors, adoptants o acollidors que redueixen la seva jornada de treball
per a la cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu que requereixi ingrés hospitalari de llarga
duració, durant el temps d’hospitalització i tractament continuat de la malaltia, acreditat per l’informe del Servei
Públic de Salut o l’òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma. La prestació es reconeix per un període
inicial d’un mes, prorrogable per períodes de dos mesos en el cas que subsisteixi la necessitat de cura directa,
contínua i permanent del menor i, com a màxim, fins que aquest compleixi 18 anys.24
L’any 2013, s’han iniciat 16 processos d’aquesta prestació en el marc del RETA, amb 28 processos vigents al final del període (31 de desembre del 2013); la duració mitjana del processos finalitzats al llarg del 2013 en el
marc del RETA és de 355,9 dies (11,9 mesos), una duració superior a la dels processos en el marc del règim general. Respecte de l’any 2012, s’observa un augment de la duració dels processos (de 4,8 mesos en el règim del
treball autònom i de 5 mesos en el règim general).
TAULA IV-10.
Evolució del nombre i la duració mitjana dels processos de cura de menors afectats per càncer o
una altra malaltia greu1. Catalunya, 2012-2013
Nombre de processos
iniciats en el període

Nombre de processos
en vigor al final del període

Duració mitjana de processos finalitzats en el
període (dies)

2013
Règim treball autònom

16

28

355,9

Règim general

215

250

293,0

2012-2013
Règim treball autònom

0

1

214,1

Règim general

22

54

145,0

2012-2013 (%)
Règim treball autònom

0,0

3,7

151,0

Règim general

11,4

27,6

98,0

Unitats: nombre de processos i dies.
(1) Els règims especials del mar i de la mineria del carbó no s’han incorporat a la taula perquè no s’ha iniciat cap procés en aquests règims a
Catalunya.
Font: elaboració pròpia a partir del MEYSS.

4.

FOMENT DE L’EMPRENEDORIA

La política de foment de l’emprenedoria ha rebut al llarg de l’any 2013 un fort impuls, amb l’aprovació de dues
lleis estatals i la implementació de diferents mesures, tal com es detalla en l’apartat següent d’aquest capítol,
dedicat a les novetats normatives. El Pla d’acció sobre l’emprenedoria 2020 de la Comissió Europea, l’Estratègia
d’emprenedoria i ocupació jove 2013-2016, la Llei 11/2013 de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del
creixement i de la creació d’ocupació, la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització i el
Pla anual de política d’ocupació articulen un conjunt d’actuacions i mesures fiscals i administratives per tal de fa24 Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu.
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cilitar la creació d’empreses i la seva consolidació, partint de la base que l’emprenedoria pot ser una font de creació de riquesa i ocupació, a més d’autoocupar la persona emprenedora.
En l’àmbit català, tal com es comenta més endavant, cal destacar el rellançament del Programa Catalunya emprèn que té l’objectiu, entre d’altres, d’aglutinar totes les actuacions relacionades amb l’emprenedoria tant del
sector públic com del privat, incloent el món acadèmic.
El CTESC, conscient de la importància que ha adquirit l’emprenedoria els darrers anys, ha elaborat a iniciativa
pròpia un informe sobre l’emprenedoria a Catalunya, amb la finalitat de consensuar un seguit de recomanacions
al Govern de la Generalitat en aquest àmbit.
Informe “L’emprenedoria a Catalunya. Activitat, educació i polítiques”25
L’estudi parteix de la definició d’iniciativa emprenedora del Projecte Global Entrepreneurship Monitor (GEM):
“negoci o activitat empresarial, incloent l’autoocupació, que es posa en marxa en qualsevol sector i que no sobrepassa els 42 mesos de vida”. A partir d’aquesta definició operativa, el Capítol 2 de l’Informe descriu les
principals fonts per analitzar l’emprenedoria a nivell internacional i nacional. Es fa referència al Projecte GEM i
al Programa d’indicadors d’emprenedoria de l’OCDE i Eurostat, i s’analitzen les dades relatives a Catalunya de
l’Informe GEM, la Seguretat Social, l’EPA i la informació sobre demografia empresarial del Departament
d’Empresa i Ocupació.
L’anàlisi conjunta d’aquestes dades permet identificar el perfil més comú de la persona emprenedora a Catalunya: home, de 40 anys de mitjana, de nacionalitat espanyola, autònom sense assalariats, amb un nivell
d’estudis alt (educació secundària postobligatòria o universitària) i que opera principalment al sector serveis.
A continuació, el capítol 3 analitza l’activitat emprenedora pròpiament dita i s’estructura en tres blocs diferenciats: els factors clau per emprendre, el procés d’emprendre i el fracàs i les seves conseqüències.
S’identifiquen i s’expliquen cinc factors clau: la persona que emprèn, la cultura empresarial, l’accés al finançament, el marc regulatori i les condicions del mercat i del marc tecnològic i innovador.
El procés emprenedor es defineix com el camí recorregut des de la generació d’una idea o la detecció d’una
oportunitat de negoci fins que aquesta es desenvolupa i el projecte creix i es consolida. Les dades demostren
que la fase de consolidació i creixement és realment la més crítica en tot el procés. Pel que fa al fracàs empresarial, cal tenir en compte que les seves causes i conseqüències són diverses, ja siguin de caràcter personal i
patrimonial, tant de la pròpia persona emprenedora com del seu entorn.
El capítol 4 se centra en l’educació emprenedora, que es fonamenta en el concepte d’iniciativa i esperit
d’empresa, definida com una competència clau per a l’aprenentatge permanent per part del Parlament Europeu i el Consell i entesa com l’habilitat de la persona per transformar les idees en actes. S’analitza la implementació de l’educació emprenedora en els diferents nivells educatius, si bé amb caràcter general es pot afirmar que no hi ha una tendència uniforme en els diferents estats membres de la UE. Es constata la manca
d’evidència empírica de l’impacte de l’educació emprenedora sobre les persones. El capítol també fa una especial menció al paper del professorat en aquest àmbit, on la formació que aquests tenen sobre l’educació emprenedora és fonamental per la seva correcta implementació.
El capítol 5 descriu les polítiques d’emprenedoria endegades per les institucions principalment públiques (europees, estatals i autonòmiques catalanes), atesa l’estreta relació entre l’emprenedoria i la creació d’activitat
econòmica i ocupació. Aquesta anàlisi permet constatar que la majoria es concentren en l’etapa de creació de
l’empresa, mentre que la fase de consolidació tradicionalment s’ha desatès més. Cal destacar que el capítol
conté també un recull de les mesures actives a Catalunya l’any 2013 així com un llistat d’experiències de suport a l’emprenedoria, seleccionades tant pel tipus de mesures que preveuen com pel seu àmbit territorial, prioritzant les d’àmbit europeu i/o internacional.
Tanca l’estudi el capítol 6, que conté les 58 consideracions i recomanacions consensuades pels membres del
Consell i dirigides al Govern de la Generalitat de Catalunya. Aquestes recomanacions s’estructuren al voltant
dels quatre eixos, el primer dels quals fa referència a estendre la iniciativa emprenedora, entre les quals destaca:
- Adoptar un Pacte per a l’emprenedoria de tots els actors implicats, així com l’impuls per part del Govern de la
Generalitat d’una política d’emprenedoria amb un lideratge clar, amb objectius i indicadors qualitatius i
quantitatius.
25

L’emprenedoria a Catalunya: activitat, educació i polítiques. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, 2014. Consulta

a http://www.ctescat.cat/noticies/37955571.html.

39

LA SITUACIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM A CATALUNYA

- Dur a terme accions de revalorització de l’emprenedoria entre la ciutadania, si bé destaca la necessitat de
fomentar l’emprenedoria amb rigor, per evitar les conseqüències no desitjades d’animar indiscriminadament tothom a emprendre.
- Incorporar l’educació emprenedora al sistema educatiu de manera transversal, incidint en els valors i les
competències a l’educació obligatòria i aprofundint en els coneixements, la comercialització i la gestió en
la secundària postobligatòria. Un element que cal millorar és la formació inicial i contínua del professorat
en aquest àmbit. En aquest sentit, el CTESC ressalta que la col·laboració del sistema educatiu amb les empreses és cabdal, tant en la planificació com en la implementació de l’educació emprenedora, així com la
participació i el suport al professorat per part de professionals externs.
- Fomentar la cultura i l’educació emprenedora també en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació.
Pel que fa al segon eix, i amb la finalitat de fer més fàcil emprendre, el CTESC recomana, entre d’altres:
- Apostar per una relació amb l’Administració basada en la confiança i la lleialtat. En aquest sentit recomana
que la normativa s’adapti al teixit empresarial a la vegada que el marc legal es faci més accessible i comprensible. Així mateix, destaca la necessitat de simplificar la normativa sectorial i apostar pel règim de declaració responsable i la comunicació prèvia. El CTESC incideix expressament en la necessària harmonització i agilització de tràmits en l’àmbit local.
- Per tal de fer menys costós emprendre, el CTESC proposa diferents mesures fiscals aplicables a l’inici de
l’activitat (com ara una exempció d’impostos el primer any), mesures laborals (cotitzar a la Seguretat Social en funció dels guanys reals) i de protecció social (per tal de facilitar que treballadors per compte d’altri
emprenguin).
- Amb la finalitat de facilitar l’obtenció de recursos es proposa crear un sistema català de microcrèdits, establir
una fiscalitat més atractiva per als sistemes alternatius de finançament, permetre compatibilitzar la prestació d’atur amb el treball per compte propi i poder disposar del 100% de la capitalització d’atur, entre
d’altres mesures.
- El CTESC considera que és necessari un bon acompanyament a l’emprenedor. Per la qual cosa recomana
desenvolupar i difondre una cartera de serveis, adaptar les mesures de suport als diversos perfils de persones que emprenen, ordenar i coordinar els agents per prestar un servei pròxim i especialitzat, així com
crear una veritable finestreta única i un únic expedient per iniciativa. S’emfasitza la necessitat de fomentar
les incubadores i d’incentivar la col·laboració entre les empreses ja consolidades i les de nova creació.
El tercer eix al qual l’Informe intenta donar resposta és la necessitat de fer viables els projectes emprenedors.
Amb aquesta finalitat, el CTESC proposa:
- Millorar la cooperació entre empreses i la creació de sinèrgies entre empreses ja creades.
- Potenciar les acceleradores i, sobretot, potenciar l’assessorament i l’acompanyament als emprenedors.
- Centrar els recursos i serveis a la fase de manteniment i consolidació.
Per últim, el quart eix en el qual es poden estructurar les recomanacions plantejades tracta tant el fracàs com
la necessitat de facilitar el retorn a l’ocupació:
- Davant el fracàs, el CTESC recomana posar en valor l’aprenentatge adquirit, per combatre la percepció social
negativa que hi associa la nostra cultura. En aquest sentit es recomana millorar el procediment
d’insolvència per facilitar segones oportunitats, la separació del patrimoni personal del professional, garantir el compliment de la Llei 15/2010, de mesures de lluita contra la morositat, i regular la compensació
dels deutes de les empreses amb l’Administració autonòmica.
- D’entre les principals mesures per facilitar el retorn, el CTESC recomana elaborar programes de reinserció
professional (com ara el Reinicia’t), així com iniciatives de segona oportunitat i de reorientació professional. Cal també potenciar i desenvolupar polítiques i instruments per facilitar la transmissió d’empreses,
com a tipus d’emprenedoria que garanteix la continuació d’una activitat econòmica ja existent i cal, sobretot, eliminar traves burocràtiques per facilitar la possibilitat de reemprendre.

Les mesures de foment de l’emprenedoria que s’analitzen en aquest apartat, si bé coincideixen en gran part amb
les analitzades en l’Informe, es classifiquen seguint diferents criteris, tant pel que fa als destinataris com a la tipologia de mesures. Així, en aquest capítol s’estudien les mesures dirigides principalment a treballadors autònoms,
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si bé en alguns casos no es concreta el tipus de beneficiaris i s’hi inclouen tot tipus d’empreses, gairebé sempre
pimes, mentre que a l’Informe s’ha seguit un concepte d’emprenedor més ampli, basat en el de l’Informe GEM.26
Pel que fa als criteris de classificació, aquest apartat es basa en l’Estatut del treball autònom, mentre que la tipologia seguida en l’Informe és més amplia, en incloure també l’emprenedoria social, la internacionalització de les
empreses o les mesures per evitar “l’estigma del fracàs”, entre d’altres.27
Els gràfics següents contenen l’evolució dels principals indicadors de demografia empresarial amb les dades relatives al quart trimestre de cada any. Si bé els darrers anys han estat marcats per una elevada rotació empresarial,
on la destrucció d’empreses ha estat superior a la creació, l’any 2013 es registra un canvi: s’han creat més empreses que no pas se n’han destruït (28.505 vs. 26.140). Les dades mostren com més de la meitat de les empreses creades no tenen assalariats (el 61,4% el 2013) i que aquest percentatge ha crescut amb els anys, atès que
el 2010 era del 57,4%. La meitat de les empreses creades adopten la forma jurídica de persona física (el 52,8%) i
la majoria operen en el sector serveis.
D’altra banda, segons l’Informe GEM Catalunya de l’any 2013 la taxa d’activitat emprenedora baixa, en passar del
7,88% al 6,61%. Amb tot, aquesta taxa és superior a la del conjunt de l’Estat (5,2%) i lleugerament inferior a la
mitjana de la UE (6,74%). Tant a Catalunya com a la resta d’Espanya creix l’emprenedoria per necessitat, associada a persones que estan en situació d’atur o tenen dificultats per incorporar-se al mercat de treball. Així, per al
conjunt de l’Estat, l’emprenedoria per necessitat passa de ser el motiu per emprendre del 14,8% dels emprenedors l’any 2008 al 29,2% el 2013.28 Diversos estudis relacionen l’emprenedoria per necessitat amb un menor èxit
empresarial i una major probabilitat de tancament. Tot i això, l’Informe constata que la taxa de tancament
d’empreses a Espanya és de les més baixes d’Europa.

26

Ara bé, cal tenir en compte que la política de foment de l’emprenedoria és diferent de la política de foment de la pime, si bé ambdues intenten influir en el desenvolupament econòmic per millorar l’actuació dels actors econòmics (la primera se centra en els emprenedors, mentre
que la segona ho fa en les empreses) i ambdues intenten també incrementar el nombre d’aquests actors. The impact and effectiveness of entrepreneurship policy: compendium of evidence on the effectiveness of innovation policy intervention. R. Ramlogan i J. Rogby. Manchester:
University of Manchester. Manchester Institute of Innovation Research. Manchester Business School, 2012.
27 L’Informe classifica les mesures en dos grans blocs: en primer lloc, les destinades al foment de la cultura emprenedora, que inclouen les
que tenen com a finalitat l’estímul de l’esperit emprenedor, el foment del reconeixement i suport social de l’activitat emprenedora, així com les
destinades a combatre “l’estigma del fracàs”. En segon lloc, les destinades al foment de l’activitat emprenedora, entre les quals es poden
identificar les actuacions següents: les destinades a facilitar l’accés i l’exercici de l’activitat emprenedora i per a la simplificació administrativa, les mesures de suport al finançament de la iniciativa emprenedora i les mesures per reemprendre; en el marc d’aquesta segona categoria
de mesures, en aquest Informe es fa referència a les mesures concretes de suport a l’emprenedoria en l’àmbit de la innovació tecnològica i a
l’emprenedoria social.
28 Global entrepreneurship monitor: Informe GEM Espanya 2013. R. Hernández (dir.). Universitat de Cantàbria, Centro Internacional Santander
Emprendimiento i Xarxa Espanyola d’Equips Regionals GEM, 2014. Consulta a http://www.gemconsortium.org/docs/download/3312.
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GRÀFIC IV- 33. Indicadors de demografia empresarial. Catalunya, 2010-2013
Taxes d’entrada, de sortida i de rotació

3,6

4,1

3,7

9,3

9,1

8,2

7,7

Altes i baixes segons nombre d’assalariats

5,0

4,4

4,9 4,5

4,0

8.944

12.394

9.408

13.624

11.006

13.290

14.380

14.479

15.750

17.499

13.561

Altes

Baixes

Altes

Baixes

Altes

Baixes

0,4

-0,4

-0,9
2012

-0,8
2011

2010

Taxa bruta d'entrada
Rotació empreses

2013

2011

Taxa bruta de sortida
Taxa neta d'entrada

2012

Sense assalariats

12.579

2013
Amb assalariats

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

Unitats: nombres absoluts.
Nota: dades a IV trimestre. La categoria “Altes” inclou les altes pures
i les reactivades.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació.

Altes i baixes segons forma jurídica

Altes i baixes segons sectors d’activitat

3.396
7.366

4.686
10.087

3.888
8.109

5.112

4.314

11.101

9.147

4.307
9.765

18.379

19.791

11.473

12.001

11.890

13.161

15.044

12.068

2.984
872

5.669
1.314

Altes

Baixes

Altes

Baixes

Altes

Baixes

Altes

Baixes

2011
Persones físiques

2012
Societats limitades

4.1.

In dústria

Altres

22.096

23.823

20.328

3.593
1.089

4.689
1.123

Altes

Baixes

3.139
948

5.888
1.390

Altes

Baixes
2012

2011

2013

Unitats: nombres absoluts.
Nota: dades a IV trimestre. La categoria “Altes” inclou les altes pures
i les reactivades; “Altres” inclou també les societats anònimes.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació.

19.800

Construcció

2013
Serveis

Unitats: nombres absoluts.
Nota: dades a IV trimestre. La categoria “Altes” inclou les altes pures
i les reactivades.
Font: elaboració pròpia a partir del Departament d’Empresa i Ocupació.

PROMOCIÓ DE LA CULTURA EMPRENEDORA

Les mesures de promoció de la cultura emprenedora es poden classificar en tres grups: les centrades en la decisió d’emprendre, en la gestació de la idea i les que persegueixen millorar el reconeixement i el suport social dels
emprenedors.
Pel que fa a les mesures relacionades amb la decisió d’emprendre, enguany s’han repetit al llarg del territori jornades de sensibilització, borses d’idees, tallers de creativitat i de generació d’idees, entre moltes altres actuacions, impulsades per entitats locals i autonòmiques, públiques i privades, algunes d’elles sota el paraigües del
Programa Catalunya emprèn. Així, es poden destacar jornades de sensibilització en l’àmbit rural, com ara la Jornada Iniciatives al Món Rural: la Necessitat de Reinventar-se”, organitzada per l’Escola de Capacitació Agrària del
Solsonès; la Jornada Innovació Productiva i Social, organitzada conjuntament pel Departament d'Empresa i Ocupació i el Consell Comarcal de l'Alt Penedès per tractar les possibilitats de l’economia cooperativa; i el cicle de jornades Reinventa't: Transforma i Crea”, organitzat per Foment del Treball i que té l'objectiu de facilitar espais de
networking i d’intercanvi de coneixements entre els empresaris/àries, novells i/o amb una trajectòria professional
consolidada, i els nous emprenedors/ores.
D’altra banda, cal destacar que en el marc del programa @emprèn social del Departament d’Empresa i Ocupació
s’ha publicat el llibre Històries d’emprenedoria social, que recull exemples de persones que treballen per trans42
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formar la manera de fer empresa i contribuir a resoldre els principals reptes socials. En aquesta línia i relacionat
amb l’emprenedoria social, cal mencionar la celebració a finals del 2013 del Business with social value, esdeveniment que neix amb l’objectiu de permetre als participants identificar noves oportunitats de negoci amb valors
socials i trobar sinèrgies entre les empreses mercantils i les socials.
Les actuacions relacionades amb la gestació de la idea impliquen generalment l’anàlisi de la viabilitat del projecte
i l’elaboració d’estudis de mercat, així com altres actuacions informatives i preparatòries del pla d’empresa. En
aquest àmbit cal destacar, com cada any, els programes específics de Barcelona Activa, entre els quals es poden
destacar els programes “Idees amb Futur”i “Emprendre en anglès a Barcelona”, sent aquest últim un conjunt de
sessions informatives en anglès per facilitar recursos i informació a persones que vulguin crear una empresa a la
ciutat. Barcelona Activa organitza també programes sectorials, com ara el Creamedia, de suport a la creació
d’empreses en l’àmbit de les indústries creatives.
Les universitats també fomenten l’emprenedoria i afavoreixen la gestió d’idees de negoci. L’escola de negocis
EADA organitza seminaris específics, com ara el titulat “Tens una idea? Converteix-la en projecte”, on es treballen
metodologies de generació d’idees, anàlisi de la viabilitat del projecte i tècniques de presentació. D’altra banda, la
Unitat d’Innovació–UPFBusiness Shuttle posa a l’abast de l’alumnat UPF a Barcelona el programa NEXT, basat en
una metodologia específica per facilitar la identificació i el treball de idees de negoci innovadores.
Atès que l’emprenedoria és una possible sortida a la situació d’atur de moltes persones, es poden identificar
també al llarg del territori un seguit d’actuacions específiques per a aquest col·lectiu. En aquest sentit, es poden
mencionar el curs de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida (“Planificació i iniciativa emprenedora en
petits negocis o microempreses”), que treballa aspectes com ara l’actitud emprenedora, la viabilitat del projecte i
el pla de negoci i de màrqueting; i el “Curs d’Empresa i Emprenedoria” del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials
de Barcelona.
Algunes actuacions en la fase inicial del procés d’emprendre se sectorialitzen. Un exemple és el Programa d'emprenedoria “Sector de la Construcció”, que organitzen Barcelona Activa i els col·legis d'Aparelladors i Arquitectes
Tècnics i d'Arquitectes de Barcelona, i que s’adreça a persones amb formació en les especialitats d’Arquitectura,
Enginyeria d’Edificació i Enginyeria Industrial amb una idea de negoci en aquest sector.
L’Informe sobre l’emprenedoria del CTESC també analitza l’emprenedoria de segona oportunitat, que inclou tant
els casos en què un emprenedor ha tingut una experiència fallida, però torna a emprendre, com la transmissió
d’empreses en funcionament. Si bé fins ara ha estat una opció poc fomentada, darrerament s’han incrementat
les actuacions en aquest àmbit. Un exemple és la jornada “Com reemprendre una empresa”, organitzada per Barcelona Activa, amb l’objectiu proporcionar informació sobre les variables que la persona que es plantegi reemprendre pot considerar.
Per últim, tal com s’ha fet en edicions anteriors d’aquesta Memòria, es pot incloure el Programa Erasmus for
youth entrepreneurs com una mesura que contribueix a la gestació de la idea d’emprendre en sentit ampli, atès
que va dirigida a joves que vulguin emprendre i els facilita la realització d’un intercanvi internacional i el treball
amb un empresari amb experiència en un altre Estat membre de la UE. Les dades disponibles (acumulades des
de l’inici del Programa el 2009) mostren que l’any 2013 Espanya continua sent un dels països que concentra un
major percentatge de joves que han fet aquests intercanvis (el 23% dels participants), per darrere d’Itàlia (país
d’origen del 26% dels participants). Els països més desitjats per fer l’intercanvi són Regne Unit, Alemanya, Espanya, França, Itàlia i els Països Baixos.29
Tal com s’ha dit, un tercer tipus de mesures de foment de la cultura emprenedora són aquelles que persegueixen
millorar el reconeixement i el suport social als emprenedors. En aquest sentit, el CTESC recomana en el seu Informe sobre l’emprenedoria revaloritzar l’emprenedoria en la societat. Precisament, amb aquesta finalitat
s’organitzen al llarg de l’any diferents esdeveniments per donar veu i visibilitat als emprenedors. Un exemple destacat és el Biz-Barcelona, que ha celebrat enguany la tercera edició.30 A banda, cal destacar també el Barcelona
Tech Demo Day, un esdeveniment que busca reunir les 100 millors empreses de base tecnològica amb potencial
29 Erasmus for young entrepreneurs. Erasmus for Young Entrepreneurs Support Office. Brussel·les: Eurochambres, 2014. Consulta a
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/press/140101_Statistics_53315ee3da338.pdf.
30 Al llarg dels tres dies de durada, el Saló va propiciar entrevistes entre emprenedors i representants d’entitats inversores (més d'1.800 entrevistes), així com 196 conferències; 533 sessions d'assessorament empresarial i 120 internacional; 101 expositors; 145 entrevistes d'emprenedors amb alts directius a la recerca de consell; 10 espais d'interrelació per trobar socis, col·laboradors, reemprenedors, franquiciats, proveïdors o finançament... Font: nota de premsa de Bizbarcelona de 06.06.2013. Consulta a http://www.bizbarcelona.com/ca/press-releases//prensa/detalle/1316635/np-final-biz.
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creixement a Barcelona per publicitar la seva oferta tecnològica, així com el cicle “Debats d’economia social”, organitzats pel Departament d’Empresa i Ocupació i la Confederació de Cooperatives de Catalunya, i que té per objectiu donar visibilitat a les fórmules empresarials de l'economia social i cooperativa com el model empresarial.
Com cada any, cal fer esment aquí de la multiplicitat de premis que es convoquen des de diferents instàncies, per
donar notorietat als casos d’èxit i les iniciatives endegades. Alguns d’aquests premis comporten també
l’atorgament d’un ajut econòmic o el dret a rebre assessorament i formació específica. D’entre tots els existents
citem com a exemples els premis del Consell Social de la UB i de la Fundació Bosch i Gimpera-UB, que inclou dues modalitats: el Premi Antoni Caparrós al millor projecte de transferència de coneixement o tecnologia i el Premi
Senén Vilaró a la millor empresa innovadora; així com el Programa la Universitat Emprèn, obert als estudiants de
la Catalunya Central de les universitats FUB, EPSEM i UOC, i que preveu una dotació de 1.500 euros per al primer
premi; i els Premis Cre@tic, que ja compten amb 13 edicions i són convocats per la Fundació Tecnocampus Mataró–Maresme. Els premis per als tres primers classificats suposen, a més de dotacions en metàl·lic, bonificacions
del preu de l’incubadora, accés gratuït al BIZ360 d’Open Mind Systems i paquets de formació i assessorament.
Per últim, cal tenir en compte que un dels àmbits que cal treballar en la millora de la percepció i el reconeixement
social de l’emprenedoria és la reducció de ”l’estigma del fracàs”, tal com recomana el CTESC en el seu Informe,
tant des de la perspectiva individual (de les pròpies persones emprenedores) com de l’opinió pública en general.31
Segons l’Eurobaròmetre sobre emprenedoria de la Comissió Europea de l’any 2012,32 la por al fracàs és un dels
obstacles més grans per a moltes persones per endegar un negoci. Els 50% dels enquestats a Espanya responen
en aquest sentit, mentre que a la UE aquesta és l’opinió del 43% dels enquestats. Per combatre aquesta percepció social negativa, entre d’altres actuacions dutes a terme enguany cal destacar el Cicle de debats Fracasos
oportuns, organitzat per la UOC Business School, que té per objectiu transmetre la valorització del fracàs com un
instrument molt útil per a l’emprenedoria, la gestió i la direcció d’empreses.

4.2.

DISMINUCIÓ DE COSTOS A L’INICI DE L’ACTIVITAT

L’inici de l’activitat és una de les fases del procés d’emprendre més delicades i on els costos són un element determinant per a la viabilitat futura del projecte. En aquest sentit les institucions públiques han dut a terme diferents actuacions que incideixen en les decisions i les gestions d’aquesta fase. Aquestes actuacions poden referirse tant a la regulació de les diferents formes jurídiques que pot adoptar una iniciativa, com la reducció i simplificació de tràmits administratius, com l’abaratiment de costos inicials facilitant la disponibilitat de capital inicial
(mitjançant la capitalització de la prestació d’atur) o la regulació de contractes laborals amb reduccions i/o bonificacions fiscals i socials, com més endavant s’analitza.
Els gràfics següents contenen el nombre de societats creades els darrers anys adoptant formes jurídiques concebudes principalment per a persones que acaben d’endegar un projecte empresarial, amb independència de la
possibilitat que tenen d’actuar com a persona física sense el paraigües de cap societat, que com ja s’ha comentat
anteriorment és una opció que concentra el 52,8% de les empreses creades a Catalunya.
Una novetat de l’any 2013, introduïda per la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, és la figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada (ERL), que s’explicarà amb més detall a l’apartat que
analitza la normativa aprovada enguany. Segons el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, des de l’aprovació de
la citada Llei (27 de setembre de 2013) fins a finals d’any, s’han inscrit al Registre Mercantil 13 emprenedors de
responsabilitat limitada.
Els gràfics següents permeten constatar com molt pocs projectes a Catalunya adopten la forma de societats limitades nova empresa (SLNE), mentre que es constitueixen més societats de responsabilitat limitada (SRL). Destaca el fet que el nombre d’SLNE és inferior al nombre d’emprenedors de responsabilitat limitada inscrits en només
tres mesos. En els propers anys es podrà avaluar el grau d’implantació i d’acceptació d’aquesta forma jurídica.
D’altra banda, el soci fundador de la majoria de les societats creades és un home, si bé el 2013 es constata com
el percentatge de dones és superior al dels anys anteriors.

31

Per a una anàlisi detallada de les conseqüències del fracàs empresarial i de les mesures endegades per superar-lo, vegeu els apartats 4.3i
6.1.3 de l’informe d’emprenedoria del CTESC.
32 Entrepreneurship in the EU and beyond. Flash Eurobarometer, núm. 354 (2012). TNS Opinion & Social. Consulta a
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_354_en.pdf.
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GRÀFIC IV- 34. Formes societàries per a emprenedors. Catalunya, 2011-2013
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Amb la finalitat de reduir costos administratius i de gestió, la Generalitat ha continuat impulsant la Finestreta Única Empresarial (FUE), que des de la seva posada en marxa fins al 31 de desembre de 2013 presenta els resultats
que contenen els gràfics següents. En tots els àmbits d’actuació s’ha superat l’objectiu previst.
GRÀFIC IV- 35. Grau d’execució del projecte Finestreta Única Empresarial. Catalunya, 2012-2013
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Una altra mesura ja enunciada i que cada any s’analitza en aquesta Memòria és la capitalització de la prestació
d’atur, que contribueix a facilitar la disponibilitat de capital inicial. La regulació d’aquesta modalitat de cobrament
de la prestació ha estat objecte de reforma per la Llei 11/2013, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul
del creixement i de la creació d’ocupació, en el sentit que més endavant es comenta, si bé cal tenir en compte
que les modificacions introduïdes afecten únicament els joves (homes menors de 30 i dones menors de 35 anys).
L’any 2013 han capitalitzat la prestació d’atur contributiva 30.534 persones a Catalunya, una dada molt similar a
la de l’any anterior (i que experimenta un lleuger increment, del 0,9%). Aquestes 30.534 persones representen el
14,2% del total de beneficiaris de la prestació d’atur a Catalunya. No hi ha variacions en la finalitat de les capitalitzacions respecte dels anys anteriors: el 96,3% de les persones que han capitalitzat ho han fet per constituir-se
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com a treballadors autònoms, i el 3,6% com a socis de cooperatives o societats laborals. Una novetat d’enguany
és que 51 persones han capitalitzat per fer aportacions al capital social d’una societat mercantil. Atès el baix
nombre en termes absoluts, els gràfics següents no recullen aquesta dada.
L’anàlisi de l’edat de les persones que capitalitzen i la seva evolució en el temps mostra com els grups d’edat
més joves perden progressivament importància relativa, mentre que els majors de 40 en guanyen. Aquestes dades coincideixen amb les conclusions de l’Informe del CTESC sobre l’emprenedoria, que situa la mitjana d’edat
als 40 anys basant-se en les dades del GEM i la SS, i poden posar en entredit la limitació per raó d’edat de les
darreres modificacions del règim de la capitalització de la prestació d’atur.
GRÀFIC IV- 36. Capitalització de la prestació d’atur contributiva. Catalunya, 2007-2013
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Una de les novetats introduïdes per la Llei 11/2013 és la possibilitat de compatibilitzar la prestació d’atur amb
l’inici d’una activitat per compte propi. Al llarg de l’any 276 persones han fet exercici d’aquest dret a Catalunya, el
59,1%, homes i el 40,9% restant, dones. A banda d’altres condicions, la Llei 11/2013 limita aquesta possibilitat
als menors de 30 anys. El 81,5% de les persones que han compatibilitzat la prestació i l’activitat per compte propi
tenien entre 26 i 30 anys (225 persones en termes absoluts), mentre que 50 tenien entre 21 i 26 anys i només
una de 18 a 20 anys.
Una altra mesura introduïda enguany i destinada als menors de 30 anys és la possibilitat de suspendre el cobrament de la prestació d’atur mentre es fa una activitat per compte propi. Les dades per a Catalunya són molt similars a les anteriors: del total de 2.109 persones que han suspès el cobrament de la prestació d’atur (que suposa
l’11,9% del total estatal), el 57,6% són homes i el 42,4% restant, dones. El principal grup d’edat són els de 26 a
30 anys (76,5% del total), seguit pels de 21 a 25 (22,3%).
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El contracte indefinit de suport als emprenedors va ser regulat l’any 2012 i es tracta d’una modalitat contractual
que comporta, entre d’altres aspectes, la bonificació de les quotes a la SS en cas de contractar determinats
col·lectius, a la vegada que permet al treballador contractat, si percep la prestació d’atur, compatibilitzar la percepció d’un 25% amb el seu salari.
L’any 2013 s’ha duplicat el nombre de contractes signats, tant en total com amb menors de 30 anys, de manera
pràcticament idèntica per a homes i dones, tal com recull la taula següent. Per sectors d’activitat, tots dupliquen
els contractes signats excepte el sector de la construcció, si bé també s’incrementen els contractes d’aquesta
modalitat signats. Destaca el fet que els contractes sense deduccions fiscals s’han incrementat amb més intensitat que els que no en tenen.
El pes dels contractes signats a Catalunya sobre el total dels signats en l’àmbit de l’Estat és del 20,9% i alhora
representa el 20,5% del total dels contractes indefinits signats a temps complet a Catalunya per al mateix període
(183.852). L’any passat la importància relativa del contracte de suport als emprenedors sobre el total de contractes indefinits va ser del 16%, quatre i mig punts percentuals per sota d’enguany.
Respecte de l’any anterior hi ha poques variacions en la distribució per sexe i sector d’activitat. Predominen els
homes sobre les dones, i són els serveis el sector que concentra un nombre de contractes més elevat.
TAULA IV-11.

Contractes indefinits de suport als emprenedors signats a Catalunya, 2012-2013
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Variació 2012-2013

Total
Total contractes signats
Sexe

2013

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 treballadors autònoms, seguint l’Estatut del treball autònom: les encaminades a integrar la promoció de la iniciativa empresarial dins el sistema educatiu, la formació i readaptació professional dels autònoms i la informació i
l’assessorament tècnic per a la creació, consolidació i renovació d’iniciatives empresarials.
Les mesures per integrar dins el sistema educatiu la promoció del treball autònom són importants en la promoció
d’aquesta forma d’ocupació, atès que, tal com afirma la Comissió Europea, l’educació i la formació fomenten
l’aparició de noves generacions de persones emprenedores i recomana la introducció de l’ensenyament en emprenedoria a escala europea.
L’educació en emprenedoria, que inclou també la promoció del treball autònom, ha avançat de manera significativa a Espanya amb l’aprovació de la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i la seva internacionalització (que
preveu la inclusió d’aquesta formació en l’educació obligatòria), però sobretot amb l’aprovació de la Llei orgànica
8/2013 per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), que recull entre les finalitats de l’educació aconseguir
que l’alumnat desenvolupi l’esperit emprenedor. Es preveu l’educació en emprenedoria de manera transversal a
l’etapa de primària i com a assignatura (optativa) a l’ESO, el batxillerat i l’FP incial.
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D’altra banda, enguany s’ha celebrat la segona mostra d’FP de projectes emprenedors a Catalunya iniciats per estudiants d’FP amb la finalitat de donar més visibilitat als 43 projectes presentats i que havien estat premiats en
un àmbit territorial inferior.
En l’àmbit universitari no hi ha hagut cap canvi respecte del tipus d’accions referenciades en edicions anteriors
d’aquesta Memòria a escala estatal i autonòmica. Cal destacar la posada en marxa del web HEInnovate
(https://heinnovate.eu), que permet a les universitats autoavaluar el grau d’implementació de l’educació en emprenedoria en els seus estudis i en la seva actuació.
Pel que fa al foment de la formació i la readaptació professional dels treballadors autònoms cal tenir en compte
les diferents accions formatives que organitzen, com cada any, moltes institucions, públiques i privades. Es poden
mencionar, entre moltes d’altres, les accions formatives de “Girona Emprèn”, del Centre de serveis a les empreses Can Muntanyola (a Granollers, i que està organitzat per la Cambra de Comerç amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Granollers, el SOC, la Diputació de Barcelona, el finançament del FSE i emmarcat en el Catalunya
emprèn).33
A escala sectorial es pot citar el Programa de suport a emprenedors agroalimentaris, organitzat pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural en col·laboració amb les entitats JARC, PIMEC Agroalimentària i FCAC.
Un tercer tipus de mesures en l’àmbit de la formació professional dels treballadors autònoms són les que proporcionen informació i assessorament tècnic per a la creació, consolidació i renovació de les iniciatives empresarials.
Les entitats que presten aquests serveis són de diferents àmbits territorials i/o sectorials, i poden tenir naturalesa pública o privada. La majoria d’aquestes entitats, en proporcionar aquests serveis, tot complint determinats
requisits, s’integren a la Xarxa de Punts d’Atenció a l’Emprenedor (nova denominació que atorga la Llei 14/2013
als antics punts d’Assessorament i Inici de Tramitació –PAIT-), regulats a escala estatal i que tenen per finalitat
proporcionar assessorament als emprenedors en la definició del seu projecte empresarial, així com permetre iniciar els tràmits de constitució de l’empresa a les seves instal·lacions.
A Catalunya, el suport i l’acompanyament en la creació i consolidació d’empreses el realitzen les entitats que integren la Xarxa Catalunya emprèn, impulsada el 2012 i que el 2013 s’ha regulat per primer cop, tal i com
s’analitza a l’apartat següent d’aquest capítol.34
El suport i l’assessorament en la fase inicial concentren la majoria d’iniciatives, com ara el Programa de creació
d'empreses en el Sector del Comerç de Barcelona Activa, que inclou suport per elaborar el pla d'empresa, tutories
individualitzades i ajut en la recerca de finançament. Les incubadores o vivers d’empresa generalment presten
també aquests serveis. Socialnest és una incubadora que focalitza la seva activitat en l’emprenedoria social i ofereix un programa complet de formació i assessorament de més de 500 hores.
Una iniciativa ja comentada en edicions anteriors d’aquesta Memòria és la xarxa Creamed. Es tracta d’un projecte
de cooperació de l’Euroregió que ha finalitzat el 2013 i que ha creat una xarxa euroregional de més 90 incubadores i més de 1.400 joves empreses de Catalunya, Illes Balears, Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus. La xarxa
Creamed ha tingut un pressupost d’1.477.249,61€ (el 75% finançat pel FEDER) i ha promogut intercanvis de serveis, estades d'immersió professional i cursos de formació, a més de un estudi de bones pràctiques empresarials
i la creació de la fira Biz Euroregio, celebrada a Toulouse l’abril del 2013.
El Consell Comarcal del Montsià, amb la col·laboració del SOC i el FSE, organitza el Fòrum del Talent, que inclou
un cicle de 8 jornades i un servei d’assessorament personalitzat adreçat a persones o empreses que vulguin
aprofundir en el desenvolupament dels seus projectes. D’altra banda, el Programa Emppersona de la Fundació
PIMEC dóna suport a persones empresàries i autònomes de Catalunya oferint assessorament individualitzat, diagnosi del negoci, un pla d’acció i seguiment i formació per superar i/o evitar fracassos empresarials.
La CP'AC ofereix un programa de mentoring a joves emprenedors (de 18 a 35 anys) que hagin creat la seva empresa recentment, o estiguin a punt de crear-la, en el marc del programa Youth Business International a Catalunya, una xarxa d’entitats present a més de 35 països de tot el mon. Els mentors són empresaris i professionals
33

Programa d’activitats per a l’empresa i l’emprenedoria de Can Muntanyola, Centre de Serveis a les Empreses, setembre de 2014. Consulta
a http://www.granollersmercat.cat/media/2046.pdf.
34 Ordre EMO/276/2013, de 30 d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa integral de foment de l’emprenedoria
de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al Programa Catalunya emprèn, i s’obre la convocatòria
per a l’any 2013. DOGC núm. 6497, de 08.11.2013.
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amb experiència que de manera voluntària acompanyen els joves emprenedors en l’arrancada i la consolidació
dels seus projectes empresarials.
En l’àmbit de les noves tecnologies i la innovació es pot mencionar el Pla de competitivitat “Elmeunegoci365”,
que proporciona serveis a emprenedors i autònoms per tal de facilitar-los l'adopció del cloud i l’obtenció de valor
per part de les pimes.
Tradicionalment les mesures de suport en la fase de consolidació han estat menors, tant quantitativament com
qualitativa, tal com s’ha constatat en edicions anteriors d’aquesta Memòria. Els darrers anys s’aprecia un canvi
en aquesta situació i apareixen noves iniciatives en aquesta fase. Un exemple és el Programa pilot de consolidació del treball autònom impulsat pel Departament d’Empresa i Ocupació.35 El Programa, que s’explica amb més
detall a l’apartat que exposa les novetats normatives d’enguany, preveu dues línies d’actuació: la línia A que
comporta la realització d’accions formatives de gestió empresarial i assessorament personalitzat a treballadors
autònoms per afavorir la consolidació de la seva activitat, mentre que la línia B se centra en proporcionar assessorament i acompanyament als treballadors autònoms en processos de negociació creditícia amb les entitats financeres. La taula següent conté la informació disponible sobre el Programa. El seu pressupost total és de
550.000 euros. Les 5 entitats beneficiàries que realitzaran les actuacions de la línia A han rebut el 87,3% del
pressupost, mentre que les 4 de la línia B, el 12,7% restant.
TAULA IV-12.
2014
Línia

Programa pilot de consolidació del treball autònom. Catalunya, convocatòria plurianual 2013Projectes atorgats

Previsió de participants

Pressupost atorgat

Total

9

568

550.000

Línia A

5

288

480.000

Línia B

4

280

70.000

Unitats: nombres absoluts i imports en euros.
Font: Departament d’Empresa i Ocupació.

Els premis Emprèn de la Diputació de Tarragona, convocats per primera vegada el 2013, se situen també en la
fase de consolidació i creixement. Són uns premis que inclouen la dotació total de 35.000 euros (5.000 euros per
premi) i sessions de formació i assessorament per als participants amb una particularitat destacada, atès que hi
ha set categories de premis: cinc dirigides a projectes empresarials (és a dir, a idees de negoci que encara no
s’han posat en funcionament) i dues més d’específiques per a empreses ja en funcionament, una centrada en la
consolidació i l’altra en l’emprenedoria de segona oportunitat.
Un altre exemple de formació i assessorament focalitzat en la fase de consolidació i creixement és el Programa

Learning to grow de Barcelona Activa i que compta amb la col·laboració del Centre d'Iniciativa Emprenedora de l'IESE, així com la xarxa d’acceleradores Start-Up Catalonia impulsada per la Generalitat a través d’ACCIÓ, i prevista

en el Pla d’actuacions industrials i empresarials 2012-2014. Les acceleradores s’adrecen a empreses catalanes
de menys de cinc anys de vida amb possibilitats de créixer i els ofereixen espais de trobada, formació, assessorament i treball en xarxa adaptats a les seves necessitats per ajudar-les a professionalitzar-se i consolidar-se en
un espai curt de temps. El 2012 es va posar en funcionament l’acceleradora de Girona (al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona) i al llarg del 2013 han iniciat la seva activitat dues acceleradores més: la situada
al Tecnocampus de Mataró–Maresme i la de Sant Cugat del Vallès (Esade Creapolis). Al llarg de l’any 2013
l’acceleradora de Girona ha prestat suport a 31 empreses, quatre de les quals han assolit més d’un 120% els objectius inicials, 8 més han arribat al 100% i 12 han assolit o superat el 75% dels objectius marcats. Amb caràcter
general, la seva facturació s’ha incrementat un 60% mentre han participat en el Programa i han incorporat una
mitjana de 2,4 treballador per empresa, creant en total 72 nous llocs de treball.36
Una altra acceleradora, d’àmbit local però, és la Grow in Barcelona, impulsada de manera conjunta per Nauta Capital, ESADE Alumni i Barcelona Activa, que té el doble objectiu de fomentar l'emprenedoria i atreure el talent emprenedor internacional a Barcelona.

35

Ordre EMO/271/2013, de 30 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al suport a la
consolidació del treball autònom a Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. DOGC núm. 6493, de 04.11.2013.
36 Font: nota de premsa del Departament d’Empresa i Ocupació de 18.02.2014.
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Cal també tenir en compte tots els serveis especialitzats de suport i assessorament que presta ACCIÓ, dirigits tant
a autònoms com a pimes, de recent creació i ja en funcionament. Cal destacar el Servei d’Orientació Financera,
els centres de Promoció de Negocis, així com els programes “360º Model de negoci”, “360º Competitivitat”, el
Programa de Creixement i diversificació de mercats i el Programa Empresa Exporta, aquests dos últims centrats
en la internacionalització de l’empresa.
Tal com ja s’ha dit anteriorment, una de les opcions per endegar un negoci pot ser continuar una activitat empresarial ja en funcionament. El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha impulsat el Pla de suport a la transmissió
d’empreses, juntament amb la CECOT. Segons el Ministeri, els principals resultats disponibles refereixen únicament a Catalunya, atès que el programa es fa analitzar a través de la iniciativa Reempresa, que compta amb
1.182 venedors a la plataforma de compravenda i 1.471 compradors. L’any 2013 es van tancar 155 operacions.

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 avançades. Generalment es considera que la fase inicial inclou els dos o tres primers anys d’activitat (el GEM la fixa en
2,5 anys), i per tant la fase de consolidació s’inicia a partir d’aquest moment.

4.4.1.

SUPORT ECONÒMIC A L’INICI DE L’ACTIVITAT

En aquesta categoria s’inclouen tant el préstecs (amb condicions preferents), com les garanties, les subvencions,
els avals financers i els microcrèdits.
Igual que en anys anteriors, diferents institucions, tant d’àmbit estatal com autonòmic han convocat diferents
ajudes econòmiques, entre les quals destaquen les línies de finançament de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i
l’Empresa Nacional d’Innovació, SA (ENISA). A Catalunya cal destacar les línies de finançament de l’Institut Català
de Finances (ICF), algunes de les quals estan obertes a tot tipus d’emprenedor (com ara la Línia capitalització
empresarial, la Línia microcrèdits o la Línia d’inversió), mentre que d’altres tenen caràcter sectorial (com ara la
Línia de finançament per al sector agrari, pesquer i agroalimentari) o estan acotades per a un determinat tipus
d’empresa (Línia economia social i cooperativa). Lamentablement, igual que en l’edició anterior d’aquesta Memòria, no es disposa d’informació quantitativa sobre els imports atorgats en el marc d’aquests programes, si bé s’ha
sol·licitat als organismes convocants.
Així mateix, hi ha determinades línies d’ajudes que vinculen l’emprenedoria, la innovació i un sector d’activitat
concret, com ara les línies “Emprendetur Jóvenes Emprendedores”37 i “Emprendetur I+D+i”,38 centrades en el
sector turístic. En la primera línia s’han finançat un total de 15 projectes (dels 71 que es van presentar)39 i en la
segona, se n’han finançat 12 (i s’ha denegat el finançament de 43 més).40
A Catalunya, ACCIÓ ha convocat els ajuts Innoempresa,41 dirigits a projectes individuals de desenvolupament de
nous productes diferencials i que s’adreça a petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya.
La subvenció mínima inicialment prevista era de 30.000 euros per a petites empreses i 60.000 euros per a les
mitjanes. S’han beneficiat 69 empreses i s’ha atorgat un total de 1.684.181,90 euros; el 50,2% s’ha destinat a
petites empreses i el 49,8% restant, a mitjanes.
La Companyia Espanyola de Refinançament (CERSA) i Avalis de Catalunya SGR, entre d’altres, faciliten avals financers i tècnics per a emprenedors, pimes i autònoms, amb la finalitat de facilitar-los el finançament. Lamentablement no es disposa d’informació quantitativa sobre els imports atorgats en el marc d’aquests programes, si bé
s’ha sol·licitat als organismes convocants.
Per últim, cal tenir en compte també els premis que atorguen una dotació econòmica als seus guanyadors, entre
els que es poden citar, a més dels ja esmentats, els premis BBVA Open Talent, una competició d’start-ups que
37

Resolució de la convocatòria: Resolució de 26 de juny de 2013, de la Secretaria d’Estat de Turisme. BOE núm. 163, de 09.07.2013.
Resolució de la convocatòria: Resolució de 26 de juny de 2013, de la Secretaria d’Estat de Turisme. BOE núm. 163, de 09.07.2013.
39 Resolució de la concessió: Resolució de 27 de novembre de 2013, de la Secretaria d’Estat de Turisme. Consulta a
http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/EmprendeturJovenes/Concesion/2013/Paginas/Concesion.aspx.
40 Resolució de la concessió: Resolució de 27 de novembre de
2013, de la Secretaria d’Estat de Turisme. Consulta a
http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/EmprendeturIDi/Concesion/2013/Paginas/Resolucion.aspx.
41 Resolució EMO/1227/2013, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts del Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (InnoEmpresa), i es fa pública la convocatòria per a l’any 2013. DOGC núm. 6395, de
12.05.2013.
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dóna suport al desenvolupament de projectes innovadors de base tecnològica i on els guanyadors
l’oportunitat d’accedir a un premi de fins a 100.000 euros.42

4.4.2.

tenen

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

Els instruments de suport econòmic en aquesta fase són els mateixos que en la fase inicial. Les mesures classificables en aquest apartat no sempre van dirigides a treballadors autònoms, atès que molts d’ells, si es troben en
fases consolidades i de creixement, han experimentat un creixement d’estructura que sovint fa que adoptin una
forma societària mercantil i de certa mida.
Tanmateix, cal tenir en compte les ajudes que es convoquen en aquest àmbit i entre les que destaquen les impulsades per ACCIÓ, com ara el Programa de creixement i diversificació de mercats,43 el Programa missions internacionals,44 els ajuts per a projectes en forma de nuclis d’innovació tecnològica transnacionals destinats a incentivar la realització d’activitats de recerca i desenvolupament experimental amb component internacional,45 el Programa TECNIOSPRING46 i el programa d’ajuts destinats a incentivar els projectes i les activitats de valorització
tecnològica dutes a terme per entitats oferents de tecnologia.47
Fruit de la col·laboració publicoprivada, neixen altres programes com ara l’Invercreix, que està adreçat a projectes
d’alt potencial de creixement que necessiten atraure inversió i maximitzar les seves possibilitats d’èxit. Aquest
Programa està subvencionat per la Diputació de Barcelona, Emprendemos Juntos i la Fundació Tecnocampus. El
Programa inclou càpsules de coneixement, assessorament personalitzat, mentoring i accés a inversors privats i
als fòrums d’Inversió TecnoCampus.
Els inversors privats (o business angels en la terminologia anglosaxona) proporcionen finançament i coneixement
a nous projectes empresarials a canvi d’una participació temporal en el capital. Cada any el Ministeri d’Indústria,
Comerç i Turisme atorga unes subvencions per donar suport a les xarxes que agrupen aquests inversors. Com a
novetat, enguany s’han convocat dos tipus d’ajudes a aquestes xarxes: d’una banda les relacionades amb la creació d’aquestes xarxes48 i de l’altra amb el seu funcionament.49 El total atorgat s’incrementa el 81,7%, en passar
de 327.333,6 euros el 2012 a 594.691 euros el 2013. Tres quartes parts d’aquest import (444.691 euros) es
destinen a subvencionar la creació d’aquestes xarxes.

4.5.

CONSIDERACIONS ADDICIONALS

El CTESC, en el citat informe L’emprenedoria a Catalunya. Activitat, educació i polítiques, ha analitzat abastament
la situació dels emprenedors, entre els quals se situen molts treballadors autònoms. Remetem un cop més a les
consideracions i recomanacions finals consensuades en l’Informe, atès que són fruit d’un treball tècnic i una reflexió profunda dels agents del CTESC.
L’objectiu d’aquest apartat és, en cada edició, fer un breu repàs a les diferents tipologies de mesures de foment
de l’emprenedoria i dels treballadors autònoms, ressaltant alguns dels programes més significatius i les novetats
introduïdes al llarg de l’any. Ara bé, aquest repàs qualitatiu presenta una mancança important: les poques dades
disponibles sobre l’execució dels diferents programes i línies d’actuació, que en condicionen de manera significativa l’anàlisi i la possibilitat d’extreure’n conclusions.

42

BBVA Open Talent 2013. BBVA Innovation Center. Consulta a https://www.centrodeinnovacionbbva.com/opentalent2013.
Ordre EMO/2301/2013, de 29 d’octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa de creixement i diversificació
de mercats. DOGC núm. 6497, de 08.11.2013.
44 Ordre EMO 2483/2012, de 8 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa de missions internacionals, i s'obren les convocatòries per a l'any 2013. DOGC núm. 6258, de 21.12.2012.
45 Resolució EMO/1370/2013, de 20 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les línies d’ajuts per a projectes en forma de nuclis d'Innovació Tecnològica transnacionals destinats a incentivar la realització d'activitats de recerca i desenvolupament experimental amb
component internacional, i es fan públiques les convocatòries per a l'any 2013. DOGC núm. 6406, de 28.06.2013.
46 Resolució EMO/1370/2013, de 20 de juny. DOGC núm. 6406, de 28.06.2013.
47 Ordre EMO/2493/2013. DOGC núm. 6512, de 29.11.2013.
48 Resolució de 6 de juny de 2013, de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa. BOE núm. 154, de 28.06.2013.
49 Resolució de 6 de juny de 2013, de la Secretaria General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa. BOE núm. 154, de 28.06.2013.
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5.

NORMATIVA I INICIATIVES PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE TREBALL AUTÒNOM

La majoria de les normes en matèria de treball autònom enguany s'han aprovat dins d’estratègies més àmplies
relatives a l'emprenedoria.

5.1.

ÀMBIT DE LA UNIÓ EUROPEA

La Comissió Europea aprova el Pla d'acció sobre emprenedoria 202050 per impulsar l'emprenedoria a partir de la
premissa que Europa necessita més emprenedors per recuperar el creixement i uns nivells més elevats
d’ocupació. El pla d'acció proposat planteja una visió renovada i diverses mesures de suport a l'emprenedoria,
tant a escala de la UE com dels estats membres. Es basa en els tres pilars següents:

§

Educar i formar en matèria d'emprenedoria per promoure el creixement i la creació d'empreses.

§

Reforçar les condicions marc per als emprenedors, eliminant les actuals barreres estructurals i prestant-los
suport en les fases crucials del cicle vital de l'empresa.

§

Dinamitzar la cultura de l'emprenedoria a Europa: crear una nova generació d'emprenedors.

5.2.

ÀMBIT ESTATAL

S'aprova l'Estratègia d'emprenedoria i ocupació jove 2013-2016 que s'emmarca en el Programa nacional de reformes51 i en les recomanacions de la Unió Europea, en particular la Garantia Juvenil, que s'analitza al Capítol III
d'aquesta Memòria.
L'Estratègia s'emmarca en l'objectiu del Govern d'impulsar mesures dirigides a reduir l'atur juvenil, ja sigui a través de la inserció laboral per compte d'altri o a través de l'autoocupació i l'emprenedoria. Aquesta motivació
s'emmarca en l'objectiu estratègic de reduir la taxa general d'atur.
L'Estratègia dissenya cent mesures per fer front als desequilibris identificats prioritzant la necessària inserció dels
joves al mercat laboral, el foment de l'esperit emprenedor i la millora de l'ocupabilitat. Quinze d'aquestes mesures
són de xoc o d'alt impacte que s'espera que tinguin efecte a curt termini i estan relacionades amb estímuls a la
contractació, l'emprenedoria i la millora de la intermediació. Entre aquestes mesures s'inclou el foment de l'emprenedoria i l'autoocupació, que es concreta en:

§

Tarifa plana per a joves autònoms: quota fixa en la cotització a la Seguretat Social.

§

Emprèn amb crèdit. Dins d'aquest conjunt de mesures s'hi inclou la compatibilització de la prestació d'atur
amb l'inici de l'activitat per compte propi; l'ampliació de les possibilitats d'aplicació de la capitalització per
atur i la millora del finançament per a autònoms i emprenedors.

§

Emprèn amb xarxa: millora de la xarxa de protecció als autònoms per facilitar una segona oportunitat.

§

Saber emprendre: creació d'oficines de referència als serveis públics d'ocupació especialitzats en l'assessorament i l'acompanyament del nou emprenedor; estímul als joves autònoms per contractar a aturats de llarga
durada més grans de quaranta-cinc anys (contracte generacions).

§

Foment de l'emprenedoria social i col·lectiva.

Dins de les mesures dirigides al foment de la contractació s'inclou l'eliminació de la cotització a la Seguretat Social per la contractació indefinida de joves a través de microempreses i autònoms.

50 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Pla d'acció
sobre l'emprenedoria. Rellançar l'esperit emprenedor a Europa. COM (2012) 795, de 09.01.2013.
51 Remès a la Comissió Europea per Acord del Consell de Ministres del 26.04.2013 conjuntament amb el Programa d’estabilitat d’Espanya
2013-2016. El PNR, juntament amb el Programa d’estabilitat d’Espanya 2013-2016, recull l’agenda reformadora del 2013 amb l’objectiu de
perseverar en la correcció dels desequilibris i establir les bases de la recuperació i la creació d’ocupació el 2014.
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Les vuitanta-cinc mesures restants tenen impacte a mig i llarg termini i s'hi inclouen, entre d'altres, iniciatives que
fomenten l'esperit emprenedor i l'autoocupació.
En desenvolupament d'aquesta Estratègia s'aprova el Reial decret llei 4/2013 de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació52 que, després de la seva tramitació parlamentària, es
convalida com a Llei 11/2013.53 A través d’aquesta normativa s'aprova un conjunt de mesures molt diverses, algunes de les quals parteixen del reconeixement de la importància de les pimes i els autònoms en el teixit empresarial espanyol i de la necessitat d'establir un entorn que promogui la cultura emprenedora i crear i desenvolupar
projectes empresarials generadors d'ocupació i de valor afegit. Les mesures dirigides al foment de l'emprenedoria
i l'autoocupació entre el col·lectiu de persones de menys de trenta anys són, a grans trets, les següents:

§

Tarifa plana: s'estableix una nova alternativa de reduccions i bonificacions a la Seguretat Social per a treballadors per compte propi joves. Els treballadors per compte propi menors de trenta anys que causin alta inicial
al règim especial de treballadors autònoms (RETA) o que no haguessin estat en situació d'alta els cinc anys
immediatament anteriors poden aplicar-se, per un període màxim de trenta mesos, diverses reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes (essent la quota el resultat d'aplicar a la base mínima
el tipus mínim que correspongui) inclosa la incapacitat temporal, segons l'escala següent: durant els sis mesos immediatament següents a l'alta, una reducció del 80% de la quota, els sis mesos següents s'aplicarà
una reducció del 50%, durant els tres mesos següents, una reducció del 30% i els quinze mesos següents a
la finalització del període de reducció, una bonificació del 30%. Per a les persones discapacitades s'aplica
una reducció del 80% durant els dotze mesos següents a l'alta i els quatre anys següents, una bonificació del
50% de la quota. En ambdós casos s'exigeix que el treballador autònom no ocupi treballadors per compte
d'altri.

§

Es permet compatibilitzar la prestació d’atur amb l’inici d’una activitat per compte propi quan s’estableixi així
en un programa de foment de l’ocupació destinat a col·lectius amb més dificultats d'inserció al mercat de treball. En concreció d'aquesta possibilitat, els menors de trenta anys podran compatibilitzar la percepció de la
prestació per atur de nivell contributiu amb la situació d'alta al RETA durant nou mesos o pel temps inferior
pendent de percebre, sempre que no tinguin treballadors a càrrec.
D'altra banda, s'amplien les possibilitats de capitalització de la prestació d’atur per iniciar una activitat emprenedora. La capitalització pot destinar-se no només a la incorporació com a socis treballadors, socis de treball o per constituir-se com a treballadors autònoms sinó que s'admet, per als homes de menys de trenta
anys i les dones de menys de trenta-cinc anys, que la capitalització de fins al 100% de la prestació es destini
a fer una aportació al capital social d’una societat mercantil, sempre que s’estableixi una vinculació professional o laboral de caràcter indefinit que s'ha de mantenir com a mínim divuit mesos. S'exclouen d'aquesta
possibilitat les persones que haguessin mantingut un vincle contractual previ amb aquestes societats així
com els TRADE. Així mateix, s'admet que la capitalització es destini a les despeses de constitució i posada en
funcionament d'una entitat així com per al pagament de taxes i preus de serveis específics d'assessorament,
formació i informació.
La capitalització de l’atur s’incentiva fiscalment, de manera que, des de l’1 de gener del 2013, el 100% de la
quantia capitalitzada està exempta de l’IRPF. S'elimina per tant el límit existent de 15.500 €. Aquesta exempció es condiciona al manteniment durant cinc anys de l'acció o participació o del manteniment de l'activitat,
en funció del cas. S'elimina també la regla especial d'imputació temporal d'aquest tipus de prestacions percebudes en modalitat de pagament únic i s'aplica la regla general d'imputació temporal per a rendiments de
treball. S'afegeix un nou supòsit de suspensió del cobrament de la prestació d'atur mentre es fa una activitat
per compte propi. Per als menors de trenta anys que causin alta inicial al RETA o al REM, es considerarà suspesa la prestació per la realització d'una activitat per compte propi per un període inferior a cinc anys. Per
tant, per a aquest col·lectiu s’amplia de dos a cinc anys la durada de l’exercici d’una activitat per compte propi que comporta interrupció i permet recuperar el cobrament de la prestació d’atur.

Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l’emprenedoria i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. BOE
núm. 47, de 23.02.2013.
53 Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. BOE núm. 179, de
27.07.2013.
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§

La cotització per contingències professionals, que inclou la de cessament d'activitats, serà voluntària per als
menors de trenta anys.54

§

Entre els incentius a la contractació, que s'analitzen al Capítol III d'aquesta Memòria, als efectes del present
capítol cal destacar els que beneficien els treballadors autònoms. Com la resta d'incentius a la contractació,
són mesures que es mantindran en vigor fins que la taxa d'atur se situï per sota del 15%.
D'una banda, s'incentiva la contractació en nous projectes d'emprenedoria jove. Es redueix el 100% de la
quota empresarial als autònoms menors de trenta anys sense treballadors assalariats que contractin persones de com a mínim quaranta-cinc anys que hagin estat almenys dotze mesos en situació d’atur o que siguin
beneficiàries del Programa de requalificació professional de les persones que esgoten la prestació d’atur.
L'aplicació d'aquests beneficis requereix el manteniment de la relació laboral com a mínim divuit mesos, excepte que l'extinció es degui a causa no imputable a l'empresari o per resolució durant el període de prova.
S’estableixen, d'altra banda, incentius a la contractació indefinida de persones menors de trenta anys en situació d'atur per part d'autònoms o microempreses. Es redueix el 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant el primer any de contracte. L'aplicació d'aquests beneficis requereix el manteniment
de la relació laboral com a mínim divuit mesos, excepte que l'extinció es degui a causa no imputable a l'empresari o per resolució durant el període de prova, i que es mantingui el nivell d'ocupació a l'empresa durant
com a mínim un any des de la celebració del contracte.

§

S’aproven també incentius fiscals en l’IRPF i en l’Impost de societats per a societats de nova creació i per a
autònoms que iniciïn una activitat.

En desenvolupament del Programa nacional de reformes s'ha de destacar també l'aprovació de la Llei 14/2013
de suport als emprenedors i la seva internacionalització.55 Aquesta norma considera que cal emprendre reformes
favorables al creixement i la reactivació econòmica així com enfortir el teixit empresarial, tant des d'un punt de
vista conjuntural com estructural. El seu objecte és donar suport a l'emprenedor i a l'activitat empresarial, afavorir
el seu desenvolupament, creixement i internacionalització i fomentar la cultura emprenedora i un entorn favorable a l'activitat econòmica, tant en els moments inicials com en el posterior desenvolupament, creixement i internacionalització. Les mesures establertes han de beneficiar totes les empreses, amb independència de la seva
mida i de l’etapa del cicle empresarial en la qual es trobin, sense perjudici que algunes actuacions estiguin acotades a determinats emprenedors. La Llei 14/2013 considera emprenedores aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupen una activitat econòmica empresarial o professional.
La Llei 14/2013 apunta que l'alta taxa d'atur juvenil és un dels problemes principals del teixit empresarial espanyol i que un dels motius que l'expliquen és l'absència d'una major iniciativa emprenedora entre els més joves
que, en moments de manca d'oportunitats de treball per compte d'altri, dugui a uns majors nivells d'autoocupació
capaços, alhora, de generar més ocupació. Per invertir aquesta situació, la Llei considera que cal promocionar
l’autoocupació i, per tant, cal un canvi de mentalitat perquè la societat valori més l'activitat emprenedora i l'assumpció de riscos, essent el sistema educatiu la pedra angular perquè aquest canvi es produeixi. Entre les mesures que s'inclouen a la Llei 14/2013 destaquen les següents:

§

Suport a la iniciativa emprenedora
Es preveu la inclusió de formació en matèria d'emprenedoria a l'educació obligatòria.
Es crea i regula una nova figura mercantil, l'emprenedor de responsabilitat limitada, a través de la qual la
responsabilitat de la persona física derivada de deutes empresarials no afectarà el seu habitatge habitual si
el seu valor és inferior a 300.000 € (300.000 € x 1,5 en poblacions de més d'un milió d'habitants). S'amplia
d'un a dos anys el termini mínim entre la notificació de la primera diligència d'embargament i la realització
material de la subhasta, el concurs o qualsevol altre procediment d'alienació de l'habitatge habitual. La condició d'emprenedor de responsabilitat limitada s'adquireix per inscripció i publicitat al Registre Mercantil, en
el qual ha de constar el bé immoble, propi o comú, que es pretén que no quedi obligat.

54 Cal tenir en compte que la Llei 27/2011 sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social establí que, amb
efectes d'01.01.2013, la protecció enfront les contingències professionals forma part de l'acció protectora obligatòria de tots els règims integrants del sistema de la Seguretat Social per a tots els treballadors que causessin alta a partir d'aquesta data. No obstant això, l’entrada en
vigor d’aquesta norma s’ha prorrogat dues vegades per les lleis de pressupostos generals de l'Estat per a 2013 i per a 2014 fins 01.01.2015.
55 Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. BOE núm. 233, de 28.09.2013.
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Es crea i regula un nou tipus de societat limitada, la societat limitada en règim de formació successiva, sense
exigència de capital social mínim inicial i amb un règim específic fins al desembors del capital total mínim.
S’incorporen mesures dirigides a millorar el suport institucional a l'emprenedoria. Així, es creen els punts d'atenció a l'emprenedor com a successors dels punts d'assessorament i inici de tramitació, en els quals
s’integraran els centres de finestreta única empresarial i la finestreta única de la Directiva de serveis.

§

Suport fiscal i en matèria de Seguretat Social
Es redueixen les quotes a la Seguretat Social del RETA en els supòsits d'alta inicial en aquest règim quan això
impliqui una situació de pluriactivitat. En aquest cas podran escollir com a base de cotització la compresa entre el 50% de la base mínima de cotització durant els divuit primers mesos, i el 75% d’aquesta base durant
els següents divuit mesos, fins a les bases màximes del RETA. Així mateix, en els casos que l’activitat per
compte d’altri sigui a temps parcial, sempre que la jornada sigui a partir del 50% de la corresponent a un treballador amb jornada a temps complet comparable, podran escollir com a base de cotització la compresa entre el 75% de la base mínima de cotització durant els divuit primers mesos, i el 85% durant els següents divuit mesos, fins a les bases màximes del RETA.
Es redueix la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, per un període màxim de divuit mesos als treballadors per compte propi de trenta anys o més que causin alta inicial al RETA o que no
haguessin estat donats d’alta en els cinc anys immediatament anteriors. La reducció sobre la quota, que a
aquests efectes resulta de l’aplicació del tipus mínim de cotització a la base mínima de cotització, varia entre
el 80% i el 30%, en funció d’una escala dels mesos transcorreguts des de la data d’efectes de l’alta. En queden exclosos els treballadors per compte propi que tinguin assalariats.
S’augmenten les reduccions i bonificacions sobre la quota de contingències comunes de les persones amb
un grau de discapacitat igual o superior al 33% que causin alta inicial al RETA i que no tinguin assalariats. La
reducció és del 80% de la quota durant els sis mesos immediatament següents a la data d’efectes d’alta i del
50% els 54 mesos següents (abans 50% durant cinc anys).
Entre les mesures fiscals cal destacar la creació d'un règim especial dins l'impost sobre el valor afegit, vigent
a partir d’1.1.2014 previ desenvolupament reglamentari, que s’anomena “règim especial del criteri de caixa”
pel qual es permet no ingressar l'IVA fins cobrar la factura.

§

Suport al creixement i desenvolupament de projectes empresarials: se simplifiquen les càrregues administratives i s’impulsa la contractació pública amb emprenedors.

El Pla anual de política d'ocupació (PAPE)56 conté les accions i mesures de polítiques actives d'ocupació que es
proposen portar a terme les comunitats autònomes, tant les finançades amb fons estatals, distribuïts d'acord
amb els criteris objectius acordats per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Afers Laborals, com les finançades
amb recursos econòmics propis, així com les accions i mesures que realitzarà, en el seu àmbit de competència, el
mateix Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Entre els objectius prioritaris del PAPE 2013 s’inclou el suport a l’emprenedoria, que es concreta en setanta-nou
accions i mesures que es classifiquen en dos àmbits: d’una banda l’autoocupació i creació d’empreses i de l'altra
la promoció del desenvolupament i l’activitat econòmica i dins el qual s'inclou la formació i l'assessorament a
emprenedors, el suport a les iniciatives empresarials, la promoció del desenvolupament territorial, el foment de la
cultura emprenedora i l'ocupació autònoma.
Set d’aquestes mesures són comunes a tot l’Estat, i la resta corresponen a les comunitats autònomes. Les mesures comunes són: servei d’assessorament per a l’autoocupació i la iniciativa empresarial; foment de l’ocupació
autònoma; foment a la creació i a l’ocupació en cooperatives i societats laborals; estudis de mercat i campanyes
per a la promoció laboral; agents d’ocupació i desenvolupament local; projectes i empreses qualificades com I+O;
i concessió de subvencions consistents en l’abonament als treballadors que van fer ús del dret a percebre la
prestació d’atur en la modalitat de pagament únic.

Resolució de 28 d’agost de 2013, de la Secretaria d’Estat d’Ocupació, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 2 d’agost de
2013, pel que s’aprova el Pla anual de política d’ocupació per a 2013. BOE núm. 217, de 10.09.2013.
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En desenvolupament d'aquest Pla cal fer referència a l’aprovació de línies de subvenció per incentivar la promoció del treball autònom, de l’economia social i de la responsabilitat social de les empreses i per sufragar les despeses de funcionament de les associacions de cooperatives, de societats laborals, d’empreses d’inserció i
d’altres entitats representatives de l’economia social d’àmbit estatal.57
Finalment, cal fer referència a la transposició de la Directiva europea relativa a l'ordenació de temps de treball de
les persones que realitzen activitats mòbils de transport per carretera.58

5.3.

ÀMBIT AUTONÒMIC

El Pla de Govern 2013-201659 estableix els objectius prioritaris del Govern que cal impulsar durant aquest període. El primer dels set eixos en què s'estructura el Pla és la recuperació econòmica i creació d’ocupació, que inclou
l'objectiu de fomentar el treball autònom, l’emprenedoria i les petites i mitjanes empreses per a la promoció i diversificació econòmica com a element bàsic per a la creació d’ocupació.
En aquest context, s'actualitza i reorienta el Programa Catalunya emprèn, que té per finalitat fomentar l’esperit
emprenedor i promoure la cultura d’empresa a Catalunya el període 2012-2014. Els punts clau d'aquesta reorientació són simplificar la creació d’empreses i fer-ne l’acompanyament; suprimir barreres estructurals; fomentar
l’autoemprenedoria i la reemprenedoria; i facilitar la connexió entre emprenedors i inversors.60
Enguany s'ha posat en marxa un programa de suport a la consolidació del treball autònom amb la intenció de
contribuir a l'enfortiment i creixement del treball.61 Aquesta actuació ha de permetre validar un nou model de gestió per impulsar polítiques actives que afavoreixin el manteniment de persones treballadores autònomes en el
mercat de treball i possibilitar també el creixement i la competitivitat dels seus negocis. El programa es desenvolupa amb la col·laboració d'escoles de negocis, universitats, col·legis professionals i les entitats representatives
del treball autònom i conté dos tipus d'accions:

§

Accions de formació estratègica en gestió empresarial i servei d'assessorament personalitzat a treballadors
autònoms per afavorir la consolidació dels seus negocis. Aquestes accions estan adreçades a treballadors
autònoms amb una antiguitat d'entre 1 i 5 anys.

§

Accions d'assessorament i acompanyament en els processos de negociació creditícia amb les entitats financeres. Aquestes accions estan adreçades a treballadors autònoms amb una antiguitat mínima de 6 mesos.

Ordre ESS/1338/2013, d’11 de juliol, convoca la concessió d’aquestes subvencions per a l’any 2013. BOE núm. 167, de 13.07.2013.
Reial decret 128/2013 sobre ordenació del temps de treball pels treballadors autònoms que fan activitats mòbils de transport per carretera. BOE núm. 47, de 23.02.2013.
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60 Ordre EMO/276/2013, de trenta d’octubre, per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa integral de foment de
l’emprenedoria de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al programa Catalunya emprèn, i s’obre la
convocatòria per a l’any 2013. DOGC núm. 6497, de 08.11.2013.
61 Ordre EMO/271/2013, de trenta d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al suport a la
consolidació del treball autònom a Catalunya, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013. DOGC núm. 6493, de 04.11.2013.
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