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1. PRESENTACIÓ

La FS TRADE-CCOO ha decidit impulsar un Observatori de l’evolució del treball autònom per po-
der analitzar aquest segment del mercat de treball que engloba un 18% del total de les persones 
cotitzants al sistema públic de la Seguretat Social, un 17,71% a Catalunya a data de 31 de març, 
i que és un veritable univers, molt desconegut, que recull un ampli ventall de microcosmos i de 
realitats força diverses.

Les transformacions del mercat de treball, entre d’altres conseqüències, han implicat que, fa ja 
bastants anys, el món del treball autònom no es limita, com en els orígens d’aquest règim de la 
Seguretat Social, a aplegar els denominats “professionals lliberals”, els comerciants i, posterior-
ment, el sector del transport de mercaderies i poca cosa més.

Avui en dia existeixen treballadors i treballadores autònoms en la pràctica totalitat dels sectors 
d’activitat econòmica del nostre país. És cert que en volums numèrics o proporcionals, respecte al 
món del treball assalariat, molt diferents, però el treball autònom és avui dia un segment total-
ment transversal en la nostra economia i el nostre mercat de treball.

Per tant un dels objectius d’aquest Observatori és contribuir a fer conèixer aquesta realitat tan 
diversa al conjunt de la societat i, també, als propis treballadors i treballadores autònoms.

Un segon objectiu és analitzar l’evolució d’aquest segment del mercat de treball, en uns moments 
de forta crisi econòmica, les conseqüències de a qual  encara ningú pot preveure, però si existeix 
algun tipus de certesa és que moltes coses canviaran i molt poques seran iguals que abans, espe-
cialment en el món del treball i de l’empresa.

Avui per avui hem considerat que les millors dades per analitzar aquesta evolució són les de les 
persones cotitzants a la Seguretat Social, perquè són les relatives al treball regularitzat i una altra 
cosa és l’economia, actualment denominada “informal” o “irregular”, és a dir, la que no tributa 
ni genera drets socials.

La nostra voluntat és que aquest Observatori, i les conclusions que de les seves dades es puguin 
extreure, serveixin per avançar en una radiografia del treball autònom, que, un cop analitzada, 
ens ajudi a fer el corresponent  diagnòstic i les propostes adients per actuar positivament sobre 
aquest sector, numèricament i econòmica tan important pel conjunt de l’Estat i de Catalunya.

Aquest Observatori presentarà trimestralment l’anàlisi i conclusions de les dades estudiades i la 
nostra voluntat és anar, progressivament, ampliant les variables d’estudi per poder aprofundir en 
aquesta anàlisi del treball autònom a Espanya i a Catalunya. 
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2. DADES ANALITZADES I METODOLOGIA DE TREBALL

2.1. LIMITACIONS DE LES DADES DISPONIBLES

Les limitacions per poder fer un estudi amb origen més ampli en el temps i que pogués donar una 
perspectiva més aprofundida del tema han vingut donades, fonamentalment, per dues raons.

En primer lloc pel fet que, a partir de l’1 de gener del 2008 la secció de treballadors/es per comp-
te pròpia del règim especial agrari de la Seguretat Social es convertís en el nou sistema especial 
per a treballadors per compte pròpia agraris (SETA) i quedés englobat en el règim especial de tre-
balladors autònoms i els canvis informàtics realitzats al respecte per la Tresoreria de la Seguretat 
Social, durant 2008 i, posteriorment, a partir del gener del 2009. Tot plegat, limita l’estudi de 
determinades variables, per exemple les de les localitats o bé el problema de les persones estran-
geres que només es poden analitzar des de gener del 2009.

D’altra banda l’entrada en vigor de la nova estructura de la “Classificació Nacional d’Activitats 
Econòmiques” (CNAE), a partir del gener del 2009 obliga, en nom de la seriositat i efectivitat de les 
dades disponibles, a iniciar qualsevol estudi comparatiu, a partir d’aquesta data d’1 de gener. 

2.2. VARIABLES ANALITZADES

Inicialment aquest observatori limita l’anàlisi de les dades a quatre variables: l’evolució de cotit-
zants en diferents àmbits territorials, l’evolució de cotitzants per seccions d’activitat econòmica, 
l’evolució per gènere i l’evolució de persones estrangeres.

2.3. ANÀLISI TERRITORIAL

S’analitzen les dades de cotitzants del total del sistema i del règim d’autònoms, des del desem-
bre del 2007, en els àmbits d’Espanya i Catalunya, una comparativa de les dades d’Espanya i les 
comunitats autònomes de Catalunya, Andalusia, Madrid i la Comunitat Valenciana i els àmbits 
territorials de les actuals “províncies”, que correspon a les demarcacions territorials que utilitza 
la Seguretat Social, de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Finalment l’estudi inclou les dades, des de gener de 2009, de les onze poblacions de Catalunya 
amb més de 40.000 persones cotitzants al sistema de la Seguretat Social a data de 31 de gener de 
2009: Barcelona, Badalona, Girona, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Reus, Sabadell, Sant 
Cugat del Vallès, Tarragona i Terrassa.

2.4. ANÀLISI SECTORIAL

D’una banda s’inclouen les dades, des de gener de 2009, de dotze seccions d’activitat econòmi-
ca, en els àmbits d’Espanya i de Catalunya, les més importants o significatives per diferents ra-
ons: agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca; indústries manufactureres; construcció; comerç 
i reparació de vehicles; transports i emmagatzematge; hoteleria; informació i comunicacions; 
activitats professionals, científiques i tècniques; activitats administratives i de serveis auxiliars; 
educació; activitats sanitàries i de serveis socials, i, finalment, la d’altres serveis.

D’altra banda s’analitzen, comparativament, les dades d’autònoms i del règim general de la Se-
guretat Social (treballadors/es assalariats/des), en el mateix període anterior i també en els 
àmbits d’Espanya i Catalunya, en set seccions d’activitat econòmica: indústries manufactureres; 
construcció; transports i emmagatzematge; informació i comunicacions; activitats professionals,  
científiques i tècniques; educació, i activitats sanitàries i de serveis socials. 
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2.5. ANÀLISI DE GÈNERE

S’analitzen les dades, des de desembre de 2007, de l’evolució de cotitzants, per gènere, al total 
del sistema i al règim d’autònoms, en els àmbits d’Espanya i Catalunya. 

2.6. ANÀLISI SOBRE LES PERSONES ESTRANGERES

En primer lloc s’estudia l’evolució de cotitzants estrangers, en el total del sistema, des de gener 
de 2009, a Espanya i Catalunya.

En segon lloc s’estudia la mateixa evolució, en períodes i àmbits similars, en el règim d’autò-
noms.

Finalment es relacionen les dades dels principals països d’origen dels cotitzants, al total del siste-
ma i en el règim d’autònoms, a Espanya i Catalunya, a data de 31 de març del 2009.
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3.  DADES I ESTADÍSTIQUES: EVOLUCIÓ DE COTITZANTS A LA SEGURETAT  
 SOCIAL

3.1. EVOLUCIÓ DE COTITZANTS DEL TOTAL DEL SISTEMA I DEL RÈGIM D’AUTÒNOMS 

3.1.1. Àmbit: Espanya

Data autònoms diferència evolució % total sistema diferència evolució % % sistema

des 2007 3.403.411 19.195.755 17,73

des 2008 3.309.590 -93.821 -2,83 18.305.613 -890.142 -4,86 18,08

gen 2009 3.273.471 -36.119 -1,10 18.150.678 -154.935 -0,85 18,03

feb 2009 3.257.039 -16.432 -0,50 18.075.777 -74.901 -0,41 18,02

mar 2009 3.245.455 -11.584 -0,36 17.967.287 -108.490 -0,60 18,06

En quinze mesos s’han perdut 1.228.468 cotitzants al total del sistema (-6,40%) i 157.956 cotitzants 
autònoms (-4,64%). La pèrdua proporcional de cotitzants autònoms és inferior a la del conjunt del 
sistema, tot i que al gener de 2009 ha estat superior a aquella (-1,10% davant del -0,85%).

Curiosament al març del 2009 ha augmentat, respecte al febrer, el percentatge de pèrdua global 
de cotitzants i, en canvi, ha disminuït el percentatge de pèrdua d’autònoms. 

Diferències totals (desembre 2007 - març 2009)

Cotitzants règim d’autònoms Cotitzants totals del sistema

-157.956 -4,64% -1.228.468 -6,40%

Gràfic 2. Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms i al conjunt del sistema a Espanya 
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3.1.2. Àmbit: Catalunya

Data autònoms diferència evolució % total sistema diferència evolució % % sistema

des 2007 596.071 3.398.642 17,54

des 2008 576.526 -19.545 -3,39 3.252.560 -146.082 -4,49 17,73

gen 2009 570.120 -6.406 -1,12 3.217.535 -35.025 -1,19 17,72

feb 2009 566.825 -3.295 -0,58 3.203.168 -14.367 -0,45 17,70

mar 2009 564.008 2.817 -0,50 3.184.207 -18.961 -0,60 17,71

A Catalunya la pèrdua de cotitzants al sistema ha estat inferior respecte al total d’Espanya, un 6,31% 
(un 0,09% menys), amb un total de 214.435 persones mentre que la pèrdua d’autònoms ha estat su-
perior, amb un 5,38% (0,74% més), amb un total de 32.063 persones.

Cal destacar que al febrer de 2009 s’han perdut, en proporció, més cotitzants autònoms que al total 
del sistema.

Diferències totals (desembre 2007 - març 2009)

Cotitzants règim d’autònoms Cotitzants totals del sistema

-32.063 -5,38% -214.435 -6,31%

Gràfic 3. Cotitzants del règim d’autònoms a Catalunya
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3.1.3. Comparativa Espanya-Catalunya-Andalusia-Madrid-Comunitat Valenciana

Al total del sistema:

ESPANYA CATALUNYA ANDALUSIA

data cot. dif. %dif. cot. dif. %dif. cot. dif. %dif.

des 2007 19.195.755 3.398.642 3.105.582

des 2008 18.305.613 -890.142 -4,86 3.252.560 -146.082 -4,49 2.927.961 -177.621 -6,07 

gen 2009 18.150.678 -154.935 -0,85 3.217.535 -35.025 -1,09 2.923.314 -4.647 -0,16 

feb 2009 18.075.777 -74.901 -0,41 3.203.168 -14.367 -0,45 2.924.698 1.384 0,05 

mar 2009 17.967.287 -108.490 -0,60 3.184.207 -18.961 -0,60 2.926.592 1.894 0,06 

MADRID C. VALENCIANA

cot. dif. %dif. cot. dif. %dif.

3.049.473 1.992.296

2.949.640 -99.833 -3,38 1.834.290 -158.006 -8,61 

2.923.034 -26.606 -0,91 1.808.280 -26.010 -1,44 

2.911.024 -12.010 -0,41 1.785.160 -23.120 -1,30 

2.888.987 -22.037 -0,76 1.757.690 -27.470 -1,56 

En aquest període de quinze mesos Andalusia i Madrid han perdut menys cotitzants al conjunt del 
sistema que la mitjana estatal (-5,76% i 5,26%, respectivament) i la Comunitat Valenciana ha sofert 
la pèrdua més gran, amb un 11,78%, molt per damunt del total estatal, que ha estat del 6,40%.

Diferències totals (desembre 2007 - març 2009)

Espanya Catalunya Andalusia Madrid C. Valenciana

-1.228.468 -6,40% -214.435 -6,31% -178.990 -5,76% -160.486 -5,26% -234.606 -11,78%

Gràfic 5. Evolució relativa als cotitzants al total del sistema
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3.1.4. Ámbit: comarques de Barcelona

La disminució de cotitzants és inferior a la mitjana de Catalunya, tant en el total del sistema 
(0,10% menys) com en autònoms (0,28% menys).

Gràfic 7. Cotitzants del règim d’autònoms a les comarques de Barcelona
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Al règim d’autònoms:

ESPANYA CATALUNYA ANDALUSIA MADRID C. VALENCIANA

data cot. dif. %dif. cot. dif. %dif. cot. dif. %dif. cot. dif. %dif. cot. dif. %dif.

des 2007 3.403.411 596.071 507.309 386.658 374.160

des 2008 3.309.590 -93.821 -2,83 576.526 -19.545 -3,39 494.608 -12.701 -2,57 380.709 -5.949 -1,56 357.005 -17.155 -4,81 

gen 2009 3.273.471 -36.119 -1,10 570.120 -6.406 -1,12 487.909 -6.699 -1,37 375.772 -4.937 -1,31 352.049 -4.956 -1,41 

feb 2009 3.257.039 -16.432 -0,50 566.825 -3.295 -0,58 485.849 -2.060 -0,42 373.669 -2.103 -0,56 349.280 -2.769 -0,79 

mar 2009 3.245.455 -11.584 -0,36 564.008 -2.817 -0,50 485.966 117 0,02 371.996 -1.673 -0,45 346.612 -2.668 -0,77 

També, pel que fa als autònoms, la disminució d’Andalusia i Madrid ha estat inferior a la mitjana i 
la de la Comunitat Valenciana ha estat molt superior.

Diferències totals (desembre 2007 - març 2009)

Espanya Catalunya Andalusia Madrid C. Valenciana

-157.956 -4,64% -32.063 -5,38% -21.343 -4,21% -14.662 -3,79% -27.548 -7,36%

Gràfic 6. Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms

 1,00%

 0,00%

-1,00%

-2,00%

-3,00%

-4,00%

-5,00%

-6,00%
 des 2008 gen 2009 feb 2009 mar 2009
 (respecte a desembre 2007)

 Espanya Catalunya Andalusia Madrid C. Valenciana
 



10Observatori de l’evolució del treball autònom
FS TRADE-CCOO

Data autònoms diferència evolució % total sistema diferència evolució % % sistema

des 2007 418.499   2.564.016   16,32

des 2008 405.872 -12.627 -3,11 2.462.060 -101.956 -4,14 16,49

gen 2009 401.508 -4.364 -1,09 2.438.688 -23.372 -0,96 16,46

feb 2009 399.350 -2.158 -0,54 2.425.811 -12.877 -0,53 16,46

mar 2009 397.144 -2.206 -0,56 2.404.701 -21.110 -0,88 16,52

Diferències totals (desembre 2007 - març 2009)

Cotitzants règim d’autònoms Cotitzants totals del sistema

-21.355 -5,10% -159.315 -6,21%

Al gener i febrer de 2009 s’han perdut, en proporció, més cotitzants autònoms que del total del 
sistema i al març s’ha invertit aquesta dinàmica.

Hem de tenir present que Barcelona és la demarcació de Catalunya on els autònoms tenen menys 
pes en el conjunt del sistema: 16,52% a 30 de març del 2009, davant del 21,11% de Girona, el 
24,49% de Lleida o el 19,82% de Tarragona.

3.1.5. Àmbit: comarques de Girona

Data autònoms diferència evolució % total sistema diferència evolució % % sistema

des 2007 66.818   320.084   20,88

des 2008 64.275 -2.543 -3,96 301.118 -18.966 -6,30 21,35

gen 2009 63.361 -914 -1,44 296.583 -4.535 -1,53 21,36

feb 2009 62.982 -379 -0,60 296.432 -151 -0,05 21,25

mar 2009 62.850 -132 -0,21 297.775 1.343 0,45 21,11

Diferències totals (desembre 2007 - març 2009)

Cotitzants règim d’autònoms Cotitzants totals del sistema

-3.968 -5,94% -22.309 -6,97%

Gràfic 8.  Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms i al conjunt del sistema a les   
 comarques de Barcelona
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La pèrdua de cotitzants, en el total del sistema i en autònoms, és superior a la mitjana de Catalunya, 
tot i l’augment registrat en el sistema durant el març de 2009, segurament provocat pel període 
de vacances de Setmana Santa i les activitats turístiques corresponents.

Gràfic 9. Cotitzants del règim d’autònoms a les comarques de Girona
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Gràfic 10.  Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms i al conjunt del sistema a les   
 comarques de Girona

  1,00%

 0,00%

-1,00%

-2,00%

-3,00%

-4,00%

-5,00%

-6,00%

-7,00%
 des 2008 gen 2009 feb 2009 mar 2009
 (respecte a desembre 2007)

-0,60

-0,05

-1,53
-1,44

-0,21

-0,45

-3,96

-6,30

Règim d’autònoms
Sistema

3.1.6. Àmbit: comarques de Lleida

A Lleida s’han perdut més autònoms que a la mitjana de Catalunya i menys cotitzants en el total 
del sistema, tot i que els autònoms representen gairebé una quarta part del total de cotitzants a 
la Seguretat Social.

Data autònoms diferència evolució % total sistema diferència evolució % % sistema

des 2007 47.318   194.326   24,35

des 2008 45.753 -1.565 -3,42 186.812 -7.514 -4,02 24,49

gen 2009 45.391 -362 -0,80 184.536 -2.276 -1,23 24,60

feb 2009 45.032 -359 -0,80 183.763 -773 -0,42 24,51

mar 2009 44.787 -245 -0,55 182.905 -858 -0,47 24,49
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Diferències totals (desembre 2007 - març 2009)

Cotitzants règim d’autònoms Cotitzants totals del sistema

-2.531 -5,35% -11.421 -5,88%

Gràfic 11. Cotitzants del règim d’autònoms a les comarques de Lleida
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Gràfic 12.  Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms i al conjunt del sistema a les   
 comarques de Lleida

  0,00%

-0,50%

-1,00%

-1,50%

-2,00%

-2,50%

-3,00%

-3,50%

-4,00%

-4,50%
 des 2008 gen 2009 feb 2009 mar 2009
 (respecte a desembre 2007)

-0,80

-0,42

-1,23

-0,80
-0,55

-0,47

-3,42

-4,02

Règim d’autònoms
Sistema

47.318

45753

45.391

45.032
44.787

3.1.7. Àmbit: comarques de Tarragona

En proporció són gairebé similars les pèrdues d’autònoms (6,64%) i del total del sistema (6,68%) 
en aquests quinze mesos, però al març ha disminuït la pèrdua d’autònoms i ha augmentat, for-
tament, la del total del sistema.

Data autònoms diferència evolució % total sistema diferència evolució % % sistema

des 2007 63.436   320.216   19,81

des 2008 60.626 -2.810 -4,63 302.570 -17.646 -5,83 20,04

gen 2009 59.860 -766 -1,28 297.728 -4.842 -1,63 20,11

feb 2009 59.461 -399 -0,67 297.162 -566 -0,19 20,01

mar 2009 59.227 -234 -0,40 298.826 1.664 0,56 19,82
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3.1.8. Àmbit: Barcelona ciutat

Al febrer i març la pèrdua d’autònoms ha estat inferior a la de Catalunya i la demarcació de 
Barcelona, però en el total del sistema al mes de març la pèrdua ha estat superior a la de Catalunya 
(0,22% més) encara que pràcticament igual a la de la demarcació de Barcelona (0,06% menys).

Data autònoms diferència evolució % total sistema diferència evolució % % sistema

gen 2009 119.003   1.054.257   11,29

feb 2009 118.514 -489 -0,41 1.050.183 -4.074 -0,39 11,29

mar 2009 117.955 -559 -0,47 1.041.623 -8.560 -0,82 11,32

Diferències totals (desembre 2007 - març 2009)

Cotitzants règim d’autònoms Cotitzants totals del sistema

-4.209 -6,64% -21.390 -6,68%

Gràfic 13. Cotitzants del règim d’autònoms a les comarques de Tarragona
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Gràfic 14.  Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms i al conjunt del sistema a les   
 comarques de Tarragona
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Gràfic 16.  Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms i al conjunt del sistema a Barcelona  
 ciutat
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Diferències totals (gener - març 2009)
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-1.048 -0,88% -12.634 -1,20%

Gràfic 15. Cotitzants del règim d’autònoms a Barcelona ciutat
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3.1.9. Àmbit: Badalona

Data autònoms diferència evolució % total sistema diferència evolució % % sistema

gen 2009 13.706   59.640   22,98

feb 2009 13.597 -109 -0,80 59.003 -637 -1,08 23,04

mar 2009 13.547 -50 -0,37 58.259 -744 -1,28 23,25

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim d’autònoms Cotitzants totals del sistema

-159 -1,16% -1.381 -2,32%

El total d’autònoms en aquesta ciutat és superior, en el conjunt del sistema, a les mitjanes espanyoles 
i catalanes i segueix creixent el seu pes (el 23,25% a 30 de març), a causa del fet que la pèrdua d’autò-
noms ha estat inferior a la del total del sistema.
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Al febrer i març les pèrdues globals han estat gairebé el doble que la mitjana de Catalunya i les 
d’autònoms han estat molt més moderades.

Gràfic 17. Cotitzants del règim d’autònoms a Badalona
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Gràfic 18.  Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms i al conjunt del sistema a Badalona
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3.1.10. Àmbit: Girona ciutat

És una de les poblacions analitzades on el percentatge d’autònoms, respecte al total del sistema, 
és més reduït (9,81% a 31 de març), només és inferior a Tarragona on representa, en la mateixa 
data, un 8,76% del sistema.

Tot i això, durant febrer i març ha disminuït, en proporció, més el nombre d’autònoms que el total 
del sistema.

Data autònoms diferència evolució % total sistema diferència evolució % % sistema

gen 2009 6.672   67.565   9,87

feb 2009 6.627 -45 -0,68 67.568 3 0,00 9,81

mar 2009 6.610 -17 -0,26 67.408 -160 -0,24 9,81

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim d’autònoms Cotitzants totals del sistema

-62 -0,93% -157 -0,23%
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Gràfic 19. Cotitzants del règim d’autònoms a Girona ciutat
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Gràfic 20.  Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms i al conjunt del sistema a Girona  
 ciutat
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3.1.11. Àmbit: L’Hospitalet de Llobregat

Data autònoms diferència evolució % total sistema diferència evolució % % sistema

gen 2009 12.843   90.938   14,12

feb 2009 12.769 -74 -0,58 90.545 -393 -0,43 14,10

mar 2009 12.671 -98 -0,77 89.697 -848 -0,95 14,13

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim d’autònoms Cotitzants totals del sistema

-172 -1,34% -1.241 -1,36%

La pèrdua d’autònoms i del total del sistema han estat pràcticament iguals en el període de febrer 
i març de 2009: 1,34% i 1,36% respectivament.
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Gràfic 22.  Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms i al conjunt del sistema a   
 L’Hospitalet de Llobregat
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3.1.12. Àmbit: Lleida ciutat

El règim d’autònoms perd aquests mesos molts més cotitzants, sempre en percentatge, que el 
total del sistema i el març aquesta diferència augmenta encara més respecte al febrer.

Data autònoms diferència evolució % total sistema diferència evolució % % sistema

gen 2009 10.208   73.212   13,94

feb 2009 10.099 -109 -1,08 72.884 -328 -0,45 13,86

mar 2009 10.032 -67 -0,67 72.779 -105 -0,14 13,78

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim d’autònoms Cotitzants totals del sistema

-176 -1,72% -433 -0,59%

Gràfic 23. Cotitzants del règim d’autònoms a Lleida ciutat
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Gràfic 21. Cotitzants del règim d’autònoms a L’Hospitalet de Llobregat
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Gràfic 24.  Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms i al conjunt del sistema a   
 Lleida ciutat
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Gràfic 25. Cotitzants del règim d’autònoms a Mataró
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3.1.13. Àmbit: Mataró

Data autònoms diferència evolució % total sistema diferència evolució % % sistema

gen 2009 8.277   41.107   20,14

feb 2009 8.196 -81 -0,99 40.890 -217 -0,53 20,04

mar 2009 8.145 -51 -0,63 40.472 -418 -1,03 20,13

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim d’autònoms Cotitzants totals del sistema

-132 -1,59% -635 -1,54%

És una localitat on el percentatge d’autònoms és elevat (20,13% a 30 de març del 2009) i les pèr-
dues de cotitzants no estan alterant pràcticament el pes d’aquest col·lectiu en el conjunt del 
sistema.

Les pèrdues en aquests dos mesos de 2009 són superiors, en les dues magnituds, a la mitjana de 
Catalunya.
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3.1.14. Àmbit: Reus

Data autònoms diferència evolució % total sistema diferència evolució % % sistema

gen 2009 6.954   41.214   16,87

feb 2009 6.903 -51 -0,74 40.994 -220 -0,54 16,84

mar 2009 6.855 -48 -0,70 40.569 -425 -1,05 16,90

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim d’autònoms Cotitzants totals del sistema

-99 -1,42% -645 -1,57%

Al gener i febrer s’han perdut més cotitzants, en autònoms i en el sistema, a Reus que a tot 
Catalunya i a la demarcació de Tarragona.

Es perd pràcticament el mateix percentatge d’autònoms que del total (només un 0,15% menys).

Gràfic 27. Cotitzants del règim d’autònoms a Reus
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Gràfic 26.  Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms i al conjunt del sistema a   
 Mataró
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3.1.15. Àmbit: Sabadell

Una de les localitats amb major nombre d’autònoms (20,30% a 30 de març) és Sabadell i el seu pes 
no disminueix.

Les pèrdues de cotitzants, tant en el sistema com en autònoms, són però, molt superiors a les de 
Catalunya i les de la demarcació de Barcelona.

Data autònoms diferència evolució % total sistema diferència evolució % % sistema

gen 2009 13.806   68.528   20,15

feb 2009 13.679 -127 -0,93 67.592 -936 -1,38 20,24

mar 2009 13.549 -130 -0,96 66.750 -842 -1,26 20,30

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim d’autònoms Cotitzants totals del sistema

-257 -1,86% -1.778 -2,59%

Gràfic 29. Cotitzants del règim d’autònoms a Sabadell
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Gràfic 28.  Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms i al conjunt del sistema a Reus 
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3.1.16. Àmbit: Sant Cugat del Vallès

Localitat amb baix nombre d’autònoms (13,95% al 30 de març). La pèrdua de cotitzants està sent 
més reduïda, en les dues magnituds, tot i que la tendència és a anar augmentant.

Data autònoms diferència evolució % total sistema diferència evolució % % sistema

gen 2009 6.806   48.951   13,90

feb 2009 6.797 -9 -0,13 48.776 -175 -0,36 13,94

mar 2009 6.775 -22 -0,32 48.552 -224 -0,46 13,95

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim d’autònoms Cotitzants totals del sistema

-31 -0,46% -399 -0,82%

Gràfic 31. Cotitzants del règim d’autònoms a Sant Cugat del Vallès
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Gràfic 30.  Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms i al conjunt del sistema a Sabadell
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3.1.17. Àmbit: Tarragona ciutat

Data autònoms diferència evolució % total sistema diferència evolució % % sistema

gen 2009 7.229   81.253   8,90

feb 2009 7.189 -40 -0,56 81.423 170 0,21 8,83

mar 2009 7.130 -59 -0,83 81.347 -76 -0,09 8,76

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim d’autònoms Cotitzants totals del sistema

-99 -1,37% 94 0,12%

És la localitat amb menys proporció d’autònoms de totes les analitzades i durant febrer i març 
encara ha disminuït la seva importància (un 0,14% menys).

El total del sistema està aguantant millor que els autònoms, que disminueixen més que en el con-
junt de Catalunya.

Gràfic 33. Cotitzants del règim d’autònoms a Tarragona ciutat
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Gràfic 32.  Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms i al conjunt del sistema a Sant Cugat  
 del Vallès
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Gràfic 35. Cotitzants del règim d’autònoms a Terrassa
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3.1.18. Àmbit: Terrassa

El nombre d’autònoms és similar a la mitjana de Catalunya (17,98% a 30 de març) tot i que va disminu-
int, donat que la pèrdua és superior a la del total del sistema

Les pèrdues de cotitzants són superiors, en les dues magnituds, a les de Catalunya i la demarcació de 
Barcelona.

Data autònoms diferència evolució % total sistema diferència evolució % % sistema

gen 2009 13.813   76.524   18,05

feb 2009 13.661 -152 -1,11 76.024 -500 -0,66 17,97

mar 2009 13.527 -134 -0,99 75.223 -801 -1,06 17,98

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim d’autònoms Cotitzants totals del sistema

-286 -2,07% -1.301 1,70%

Gràfic 34.  Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms i al conjunt del sistema a Tarragona  
 ciutat
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Gràfic 36.  Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms i al conjunt del sistema a Terrassa  
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3.2 EVOLUCIÓ DE COTITZANTS AL RÈGIM D’AUTÒNOMS EN LES PRINCIPALS SECCIONS   
 D’ACTIVITAT ECONÒMICA A ESPANYA I CATALUNYA

3.2.1. Secció A (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca) 

Existeix una pèrdua continuada, si bé limitada, de cotitzants tant a Espanya com a Catalunya, 
lleugerament superior en aquest darrer àmbit.

SECCIÓ A (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca)

Data CATALUNYA diferència evolució % ESPANYA diferència evolució % % CAT/ESP
gen 2009 28.391   301.822   9,41
feb 2009 28.241 -150 -0,53 300.608 -1.214 -0,40 9,39
mar 2009 28.141 -100 -0,36 299.566 -1.042 -0,35 9,39

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants a CATALUNYA Cotitzants a ESPANYA

-250 -0,88% -2.256 -0,75%

Gràfic 37. Cotitzants a la secció A del règim d’autònoms (Catalunya)
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Gràfic 38.  Evolució relativa als cotitzants a la secció A del règim d’autònoms (Catalunya i Espanya) 
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3.2.2. Secció C (Indústria manufacturera)

És de les seccions que perden més cotitzants, i la tendència sembla estable, si bé al febrer ha 
augmentat més a Espanya i disminueix lleugerament a Catalunya. 

SECCIÓ C (Indústria manufacturera)

Data CATALUNYA diferència evolució % ESPANYA diferència evolució % % CAT/ESP
gen 2009 51.953   258.289   20,11
feb 2009 51.521 -432 -0,84 256.763 -1.526 -0,59 20,07
mar 2009 51.116 -405 -0,79 255.173 -1.590 -0,62 20,03

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants a CATALUNYA Cotitzants a ESPANYA

-837 -1,61% -3.116 -1,21%

Gràfic 39. Cotitzants a la secció C del règim d’autònoms (Catalunya)
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Gràfic 40.  Evolució relativa als cotitzants a la secció C del règim d’autònoms (Catalunya i Espanya) 
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3.2.3. Secció F (Construcció)

És, de llarg, la secció on la pèrdua de cotitzants és més elevada, tot i que les dades de març indi-
quen un cert estancament i un manteniment de les pèrdues.

Només en els mesos de febrer i març s’han perdut un 3,13% de cotitzants a Espanya i un 3,06% a 
Catalunya.

SECCIÓ F (Construcció)

Data CATALUNYA diferència evolució % ESPANYA diferència evolució % % CAT/ESP
gen 2009 97.621   520.926   18,74
feb 2009 96.103 -1.518 -1,58 512.338 -8.588 -1,68 18,76
mar 2009 94.632 -1.471 -1,55 504.617 -7.721 -1,53 18,75

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants a CATALUNYA Cotitzants a ESPANYA

-2.989 -3,06% -16.309 -3,13%

Gràfic 41. Cotitzants a la secció F del règim d’autònoms (Catalunya)
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Gràfic 42.  Evolució relativa als cotitzants a la secció F del règim d’autònoms (Catalunya i Espanya) 
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3.2.4. Secció G (Comerç i reparació de vehicles)

És dels sectors que sembla que aguanta, de moment, unes pèrdues moderades. Destaca, però, la 
constant d’una pèrdua més gran de cotitzants a Catalunya que a Espanya.

SECCIÓ G (Comerç i reparació de vehicles)

Data CATALUNYA diferència evolució % ESPANYA diferència evolució % % CAT/ESP
gen 2009 131.493   795.486   16,53
feb 2009 131.093 -400 -0,31 793.440 -2.046 -0,26 16,52
mar 2009 130.779 -314 -0,24 792.389 -1.051 -0,13 16,50

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants a CATALUNYA Cotitzants a ESPANYA

-714 -0,54% -3.097 -0,39%

Gràfic 43. Cotitzants a la secció G del règim d’autònoms (Catalunya)
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Gràfic 44.  Evolució relativa als cotitzants a la secció G del règim d’autònoms (Catalunya i Espanya) 
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3.2.5. Secció H (Transports i emmagatzematge)

Les pèrdues en aquesta secció estan per damunt de la mitjana de la resta de sectors, amb un petit 
descens al març i una constant, també, de més pèrdues a Catalunya que a Espanya. 

SECCIÓ H (Transports i emmagatzematge)

Data CATALUNYA diferència evolució % ESPANYA diferència evolució % % CAT/ESP
gen 2009 45.109   217.514   20,74
feb 2009 44.864 -245 -0,55 216.648 -866 -0,40 20,71
mar 2009 44.630 -234 -0,52 215.922 -726 -0,34 20,67

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants a CATALUNYA Cotitzants a ESPANYA

-479 -1,06% -1.592 -0,73%

Gràfic 45. Cotitzants a la secció H del règim d’autònoms (Catalunya)
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Gràfic 46.  Evolució relativa als cotitzants a la secció H del règim d’autònoms (Catalunya i Espanya) 
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3.2.6. Secció I (Hostaleria)

En aquest període no ha tingut pèrdues, sens dubte per l’efecte del període de Setmana Santa, 
tot i que mentre que en el conjunt d’Espanya ha augmentat el nombre de cotitzants (un 0,32%), 
respecte al gener, a Catalunya el resultat és neutre, amb un augment de només dues persones.

SECCIÓ I (Hostaleria)

Data CATALUNYA diferència evolució % ESPANYA diferència evolució % % CAT/ESP
gen 2009 50.775   317.482   15,99
feb 2009 50.726 -49 -0,10 317.443 -39 -0,01 15,98
mar 2009 50.777 51 0,10 318.498 1.055 0,33 15,94

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants a CATALUNYA Cotitzants a ESPANYA

-2 -0,00% 1.016 -0,32%

Gràfic 47. Cotitzants a la secció I del règim d’autònoms (Catalunya)
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Gràfic 48.  Evolució relativa als cotitzants a la secció I del règim d’autònoms (Catalunya i Espanya) 
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3.2.7. Secció J (Informació i comunicacions)

Tot i que és un dels sector més petits, la tendència és d’augmentar el nombre de cotitzants, amb 
un 0,51% més a Espanya i un augment més moderat a Catalunya, un 0,37%.

És el sector que a Catalunya té més pes que a la resta de tot l’Estat, amb més del 24% de cotit-
zants.

SECCIÓ J (Informació i comunicacions)

Data CATALUNYA diferència evolució % ESPANYA diferència evolució % % CAT/ESP
gen 2009 10.910   44.853   24,32
feb 2009 10.915 5 0,05 44.960 107 0,24 24,28
mar 2009 10.950 35 0,32 45.082 122 0,27 24,29

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants a CATALUNYA Cotitzants a ESPANYA

40 0,37% 229 0,51%

 Gràfic 49. Cotitzants a la secció J del règim d’autònoms (Catalunya)
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Gràfic 50.  Evolució relativa als cotitzants a la secció J del règim d’autònoms (Catalunya i Espanya) 
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3.2.8. Secció M (Activitats professionals, científiques i tècniques)

Amb un augment significatiu de cotitzants a Espanya, amb un 0,33% i que a Catalunya creix només 
un 0,16%.

SECCIÓ M (Activitats professionals, científiques i tècniques)

Data CATALUNYA diferència evolució % ESPANYA diferència evolució % % CAT/ESP
gen 2009 40.221   200.975   20,01
feb 2009 40.250 29 0,07 201.171 196 0,10 20,01
mar 2009 40.286 36 0,09 201.643 472 0,23 19,98

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants a CATALUNYA Cotitzants a ESPANYA

65 0,16% 668 0,33%

Gràfic 51. Cotitzants a la secció M del règim d’autònoms (Catalunya)
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Gràfic 52.  Evolució relativa als cotitzants a la secció M del règim d’autònoms (Catalunya i Espanya) 
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3.2.9. Secció N (Activitats administratives i serveis auxiliars)

És el sector amb més pèrdues de cotitzants, desprès del de la construcció, tot i que al març ha 
disminuït la tendència. Tant al febrer com al març aquesta secció ha perdut més cotitzants a 
Catalunya que a Espanya, encara que els diferencials són reduïts.

SECCIÓ N (Activitats administratives i serveis auxiliars)

Data CATALUNYA diferència evolució % ESPANYA diferència evolució % % CAT/ESP
gen 2009 23.100   135.705   17,02
feb 2009 22.856 -244 -1,07 134.305 -1.400 -1,04 17,02
mar 2009 22.689 -167 -0,74 133.518 -787 -0,59 16,99

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants a CATALUNYA Cotitzants a ESPANYA

-411 -1,78% -2.187 -1,61%

Gràfic 53. Cotitzants a la secció N del règim d’autònoms (Catalunya)
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Gràfic 54.  Evolució relativa als cotitzants a la secció N del règim d’autònoms (Catalunya i Espanya) 
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3.2.10. Secció P (Educació)

Sector petit però amb tendència a augmentar el nombre de cotitzants, de forma molt més im-
portant a Espanya que a Catalunya, amb uns augments, de gener a març, del 0,97% i del 0,24%, 
respectivament.

SECCIÓ P (Educació)

Data CATALUNYA diferència evolució % ESPANYA diferència evolució % % CAT/ESP
gen 2009 9.623   57.104   16,85
feb 2009 9.645 22 0,23 57.394 290 0,51 16,80
mar 2009 9.646 1 0,01 57.656 262 0,45 16,73

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants a CATALUNYA Cotitzants a ESPANYA

23 0,24% 552 0,97%

Gràfic 55. Cotitzants a la secció P del règim d’autònoms (Catalunya)
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Gràfic 56.  Evolució relativa als cotitzants a la secció P del règim d’autònoms (Catalunya i Espanya) 
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3.2.11. Secció Q (Activitats sanitàries i de serveis socials)

Dinàmica també d’augment de cotitzants, tot i ser un sector reduït, i l’únic on l’augment a 
Catalunya (0,91% entre febrer i març) és superior al d’Espanya, amb un 0,52%.

SECCIÓ Q (Activitats sanitàries i de serveis socials)

Data CATALUNYA diferència evolució % ESPANYA diferència evolució % % CAT/ESP
gen 2009 13.368   72.781   18,37
feb 2009 13.421 53 0,39 72.985 204 0,28 18,39
mar 2009 13.489 68 0,50 73.160 175 0,24 18,44

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants a CATALUNYA Cotitzants a ESPANYA

121 0,91% 379 0,52%

Gràfic 57. Cotitzants a la secció Q del règim d’autònoms (Catalunya)
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Gràfic 58.  Evolució relativa als cotitzants a la secció Q del règim d’autònoms (Catalunya i Espanya) 
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3.2.12. Secció S (Altres serveis)

SECCIÓ S (Altres serveis)

Data CATALUNYA diferència evolució % ESPANYA diferència evolució % % CAT/ESP
gen 2009 39.779   212.441   18,72
feb 2009 39.514 -265 -0,67 211.164 -1.277 -0,60 18,71
mar 2009 39.290 -224 -0,57 210.545 -619 -0,29 18,66

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants a CATALUNYA Cotitzants a ESPANYA

-489 -1,23% -1.896 -0,89%

Pèrdua constant, i a la banda alta, de cotitzants, encara que inferior al març respecte al febrer, 
especialment en el total d’Espanya; a Catalunya la tendència ha estat molt menor i s’han perdut 
molts més cotitzants en aquest període (un 1,23%) que a Espanya, amb un 0,89%.

Gràfic 59. Cotitzants a la secció S del règim d’autònoms (Catalunya)
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Gràfic 60.  Evolució relativa als cotitzants a la secció S del règim d’autònoms (Catalunya i Espanya) 
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3.3. EVOLUCIÓ COMPARATIVA DE COTITZANTS AL RÈGIM D’AUTÒNOMS I AL RÈGIM GENERAL EN  
 DETERMINADES SECCIONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA A ESPANYA I CATALUNYA

3.3.1. Secció C (Indústria manufacturera)

La pèrdua de cotitzants al règim general és superior al doble de la d’autònoms, amb tendència 
general a augmentar en ambdós casos, tot i que amb menys força en el cas dels autònoms.

A Catalunya, però, el descens del règim general és inferior al total de l’Estat i, en canvi, és més 
important el descens d’autònoms.

A l’àmbit d’Espanya

Data RG diferència evolució % AU diferència evolució %

gen 2009 2.034.332 258.289

feb 2009 2.007.893 -26.439 -1,32 256.763 -1.526 -0,59 

mar 2009 1.969.604 -38.289 -1,94 255.173 -1.590 -0,62

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim general (RG) Cotitzants règim d’autònoms (AU)

-64.728 -3,18% -3.116 -1,21%

Gràfic 61. Evolució relativa als cotitzants a la secció C (Espanya)
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A l’àmbit de Catalunya

Data RG diferència evolució % AU diferència evolució %

gen 2009 463.456 51.953

feb 2009 455.977 -7.479 -1,64 51.521 -432 -0,84 

mar 2009 447.621 -8.356 -1,87 51.116 -405 -0,79 

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim general (RG) Cotitzants règim d’autònoms (AU)

-15.835 -3,42% -837 -1,61%
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3.3.2. Secció F (Construcció)

Disminució força similar de cotitzants en els dos règims, tant a Catalunya com a Espanya, tot i que 
al març sembla que hi ha una molt petita tendència, en els dos àmbits, a disminuir el nombre de 
baixes d’autònoms.

A l’àmbit d’Espanya

Data RG diferència evolució % AU diferència evolució %

gen 2009 1.389.691 520.926

feb 2009 1.364.451 -25.240 -1,85 512.338 -8.588 -1,68 

mar 2009 1.339.069 -25.382 -1,90 504.617 -7.721 -1,53 

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim general (RG) Cotitzants règim d’autònoms (AU)

-50.622 -3,64% -16.309 -3,13%

Gràfic 62. Evolució relativa als cotitzants a la secció C (Catalunya)
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Gràfic 63. Evolució relativa als cotitzants a la secció F (Espanya)
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A l’àmbit de Catalunya

Data RG diferència evolució % AU diferència evolució %

gen 2009 221.338 97.621

feb 2009 218.264 -3.074 -1,41 96.103 -1.518 -1,58 

mar 2009 213.806 -4.458 -2,09 94.632 -1.471 -1,55 

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim general (RG) Cotitzants règim d’autònoms (AU)

-7.532 -3,40% -2.989 -3,06%
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Gràfic 64. Evolució relativa als cotitzants a la secció F (Catalunya)
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3.3.3. Secció H (Transports i emmagatzematge)

Sector amb una evolució complexa. En el règim general, de gener a març, a Espanya han disminuït 
un 1,04% els cotitzants i a Catalunya han augmentat un 0,20%. Pel que fa als autònoms, han dismi-
nuït en els dos àmbits, si bé menys a Espanya, amb un 0,73%, que a Catalunya, amb un 1,06%.

A l’àmbit d’Espanya

Data RG diferència evolució % AU diferència evolució %

gen 2009 651.806 217.514

feb 2009 648.585 -3.221 -0,50 216.648 -866 -0,40 

mar 2009 645.012 -3.573 -0,55 215.922 -726 -0,34 

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim general (RG) Cotitzants règim d’autònoms (AU)

-6.794 -1,04% -1.592 -0,73%
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Règim general (RG)
  
Règim d’autònoms (AU)

Gràfic 65. Evolució relativa als cotitzants a la secció H (Espanya)
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A l’àmbit de Catalunya

Data RG diferència evolució % AU diferència evolució %

gen 2009 117.099 45.109

feb 2009 117.572 473 0,40 44.864 -245 -0,55 

mar 2009 117.339 -233 -0,20 44.630 -234 -0,52 

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim general (RG) Cotitzants règim d’autònoms (AU)

240 0,20% -479 -1,06%

Règim general (RG)
  
Règim d’autònoms (AU)

Gràfic 66. Evolució relativa als cotitzants a la secció H (Catalunya)
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3.3.4. Secció J (Informació i comunicacions)

Creix a Espanya el nombre de cotitzants tant al règim general (0,30%) com al d’autònoms (0,51%), 
mentre que a Catalunya ha disminuït un 0,18% el règim general i ha augmentat un 0,37% el d’au-
tònoms.
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A l’àmbit d’Espanya

Data RG diferència evolució % AU diferència evolució %

gen 2009 375.592 44.853

feb 2009 378.293 2.701 0,71 44.960 107 0,24 

mar 2009 376.729 -1.564 -0,42 45.082 122 0,27 

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim general (RG) Cotitzants règim d’autònoms (AU)

1.137 0,30% 229 0,51%

A l’àmbit de Catalunya

Data RG diferència evolució % AU diferència evolució %

gen 2009 69.831 10.910

feb 2009 70.211 380 0,54 10.915 5 0,05 

mar 2009 69.706 -505 -0,72 10.950 35 0,32 

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim general (RG) Cotitzants règim d’autònoms (AU)

-125 -0,18% 40 0,37%

Règim general (RG)
  
Règim d’autònoms (AU)

Gràfic 67. Evolució relativa als cotitzants a la secció J (Espanya)
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Gràfic 68. Evolució relativa als cotitzants a la secció J (Catalunya)
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3.3.5. Secció M (Activitats professionals, científiques i tècniques)

Disminució, tant a Catalunya (0,54% menys) com a Espanya (0,42% menys) els cotitzants en el 
règim general i augment del nombre d’autònoms en tots dos àmbits (0,16% a Catalunya i 0,33% a 
Espanya).

A l’àmbit d’Espanya

Data RG diferència evolució % AU diferència evolució %

gen 2009 648.175   200.975   

feb 2009 647.859 -316 -0,05 201.171 196 0,10 

mar 2009 645.439 -2.420 -0,37 201.643 472 0,23 

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim general (RG) Cotitzants règim d’autònoms (AU)

-2.736 -0,42% 668 0,33%

Règim general (RG)
  
Règim d’autònoms (AU)

Gràfic 69. Evolució relativa als cotitzants a la secció M (Espanya)

 0,30%

 0,20%

 0,10%

 0,00%

-0,10%

-0,20%

-0,30%

-0,40%

 febrer 2009 març 2009
  (respecte a gener de 2009)  

-0,37

0,23

-0,05

0,10

A l’àmbit de Catalunya

Règim general (RG)
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Gràfic 70. Evolució relativa als cotitzants a la secció M (Catalunya)
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Data RG diferència evolució % AU diferència evolució %

gen 2009 132.489   40.221   

feb 2009 132.435 -54 -0,04 40.250 29 0,07 

mar 2009 131.770 -665 -0,50 40.286 36 0,09 

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim general (RG) Cotitzants règim d’autònoms (AU)

-719 -0,54% 65 0,16%

3.3.6. Secció P (Educació)

Augment de cotitzants generalitzat. Pel que fa al règim general, molt més important a Catalunya 
(2,27% més) que a Espanya (1,35% més) i augments molt més moderats en autònoms (0,97% a Es-
panya i 0,24% a Catalunya).

A l’àmbit d’Espanya

Data RG diferència evolució % AU diferència evolució %

gen 2009 697.180   57.104   

feb 2009 703.993 6.813 0,97 57.394 290 0,51 

mar 2009 706.569 2.576 0,36 57.656 262 0,45 

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim general (RG) Cotitzants règim d’autònoms (AU)

9.389 1,35% 552 0,97%

Règim general (RG)
  
Règim d’autònoms (AU)

Gràfic 71. Evolució relativa als cotitzants a la secció P (Espanya)
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A l’àmbit de Catalunya

Data RG diferència evolució % AU diferència evolució %

gen 2009 128.737   9.623   

feb 2009 130.281 1.544 1,19 9.645 22 0,23 

mar 2009 131.657 1.376 1,05 9.646 1 0,01 
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Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim general (RG) Cotitzants règim d’autònoms (AU)

2.920 2,27% 23 0,24%

Règim general (RG)
  
Règim d’autònoms (AU)

Gràfic 72. Evolució relativa als cotitzants a la secció P (Catalunya)
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3.3.7. Secció Q (Activitats sanitàries i de serveis socials)

Augment sostingut en el dos règims. Important en el règim general (1,32% a Espanya i 1,40% a 
Catalunya) i més moderat en el d’autònoms (0,52% a Espanya i 0,91% a Catalunya).

A l’àmbit d’Espanya

Data RG diferència evolució % AU diferència evolució %

gen 2009 1.237.650   72.781   

feb 2009 1.246.905 9.255 0,74 72.985 204 0,28 

mar 2009 1.253.972 7.067 0,56 73.160 175 0,24 

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim general (RG) Cotitzants règim d’autònoms (AU)

16.322 1,32% 379 0,52%

Règim general (RG)
  
Règim d’autònoms (AU)

Gràfic 73. Evolució relativa als cotitzants a la secció Q (Espanya)
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A l’àmbit de Catalunya

Data RG diferència evolució % AU diferència evolució %

gen 2009 215.641   13.368   

feb 2009 216.959 1.318 0,61 13.421 53 0,39 

mar 2009 218.666 1.707 0,78 13.489 68 0,50 

Diferències totals (gener - març 2009)

Cotitzants règim general (RG) Cotitzants règim d’autònoms (AU)

3.025 1,40% 121 0,91%

Règim general (RG)
  
Règim d’autònoms (AU)

Gràfic 74. Evolució relativa als cotitzants a la secció Q (Catalunya)
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3.4. EVOLUCIÓ DE COTITZANTS AL TOTAL DEL SISTEMA I AL RÈGIM D’AUTÒNOMS PER GÈNERE A  
 ESPANYA I CATALUNYA

3.4.1. Àmbit: Espanya

Des del desembre de 2007 al març de 2009 el total del sistema de la Seguretat Social ha perdut un 
9,02% dels homes que cotitzaven i només un 2,84% de les dones.

En el règim d’autònoms, la diferència ha estat menys elevada: els homes han disminuït un 5,76% 
mentre que les dones, un 2,28%. 

RÈGIM D’AUTÒNOMS
data HOMES dif. % DONES dif. %

des 2007 2.305.685   1.097.628   
des 2008 2.222.717 -82.968 -3,73 1.086.871 -10.757 -0,99 
gen 2009 2.196.540 -26.177 -1,19 1.076.929 -9.942 -0,92 
feb 2009 2.183.403 -13.137 -0,60 1.073.634 -3.295 -0,31 
mar 2009 2.172.877 -10.526 -0,48 1.072.577 -1.057 -0,10 

TOTAL SISTEMA
data HOMES dif. % DONES dif. %

des 2007 11.065.429   8.130.146   
des 2008 10.267.407 -798.022 -7,77 8.038.188 -91.958 -1,14 
gen 2009 10.213.705 -53.702 -0,53 7.936.948 -101.240 -1,28 
feb 2009 10.151.869 -61.836 -0,61 7.923.879 -13.069 -0,16 
mar 2009 10.067.729 -84.140 -0,84 7.899.523 -24.356 -0,31 

Diferències totals (desembre 2007 - març 2009)

RÈGIM D’AUTÒNOMS TOTAL SISTEMA

HOMES DONES HOMES DONES

-132.808 -5,76% -25.051 -2.28% -997.700 -9,02% -230.623 -2,84%

 

Gràfic 75.  Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms per gènere (Espanya)
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3.4.2. Àmbit: Catalunya

A Catalunya les dades contrasten amb les d’Espanya en el total del sistema: menys disminució 
d’homes (8,5% menys) i més de dones (3,48% menys) que a Espanya.

En autònoms, els homes han disminuït un 6,37% i les dones un 3,29%. Cal tenir present que a 
Catalunya les pèrdues d’autònoms han estat superiors a la mitjana espanyola. 

RÈGIM D’AUTÒNOMS
data HOMES dif. % DONES dif. %

des 2007 402.912   193.142   
des 2008 386.646 -16.266 -4,21 189.879 -3.263 -1,72 
gen 2009 382.014 -4.632 -1,21 188.105 -1.774 -0,94 
feb 2009 379.497 -2.517 -0,66 187.327 -778 -0,42 
mar 2009 377.228 -2.269 -0,60 186.780 -547 -0,29 

TOTAL SISTEMA
data HOMES dif. % DONES dif. %

des 2007 1.916.333   1.482.273   
des 2008 1.795.008 -121.325 -6,76 1.457.550 -24.723 -1,70 
gen 2009 1.778.876 -16.132 -0,91 1.438.657 -18.893 -1,31 
feb 2009 1.767.533 -11.343 -0,64 1.435.633 -3.024 -0,21 
mar 2009 1.753.508 -14.025 -0,80 1.430.698 -4.935 -0,34 

Diferències totals (desembre 2007 - març 2009)

RÈGIM D’AUTÒNOMS TOTAL SISTEMA

HOMES DONES HOMES DONES

-25.684 -6,37% -6.362 -3.29% -162.825 -8,50% -51.575 3,48%

Gràfic 76.  Evolució relativa als cotitzants al total del sistema per gènere (Espanya)
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Gràfic 77.  Evolució relativa als cotitzants al règim d’autònoms per gènere (Catalunya)
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Gràfic 78.  Evolució relativa als cotitzants al total del sistema per gènere (Catalunya)
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Gràfic 79. Evolució relativa als cotitzants estrangers al conjunt del sistema (Espanya)
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3.5. EVOLUCIÓ DE COTITZANTS ESTRANGERS AL TOTAL DEL SISTEMA I AL RÈGIM D’AUTÒNOMS

3.5.1. Evolució total del sistema a Espanya i Catalunya

Durant els mesos de febrer i març de 2009, la pèrdua global de cotitzants ha estat del 0,68% i, en 
contrast, els cotitzants estrangers només han disminuït en un 0,13%.

A Catalunya l’evolució ha estat més homogènia: disminució global del 0,81% i disminució d’estran-
gers del 0,98%.

A l’àmbit d’Espanya

data SISTEMA diferència evolució % ESTRANGERS diferència evolució %
gen 2009 18.181.743   1.876.358   
feb 2009 18.112.611 -69.132 -0,38 1.872.951 -3.407 -0,18 
mar 2009 18.058.122 -54.489 -0,30 1.873.971 1.020 0,05 

Diferències totals (gener - març 2009)

SISTEMA ESTRANGERS

-123.621 -0,68% -2.387 -0,13%

Tot el sistema 
 
Estrangers

-0,30

0,05

-0,38

-0,18

A l’àmbit de Catalunya

Gràfic 80. Evolució relativa als cotitzants estrangers al conjunt del sistema (Catalunya)
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data SISTEMA diferència evolució % ESTRANGERS diferència evolució %
gen 2009 3.224.592   420.406   
feb 2009 3.211.218 -13.374 -0,42 418.514 -1.892 -0,45 
mar 2009 3.198.600 -12.618 -0,39 416.275 -2.239 -0,54 

Diferències totals (gener - març 2009)

SISTEMA ESTRANGERS

-25.992 -0,81% -4.131 -0,98%

3.5.2. Evolució del règim d’autònoms a Espanya i Catalunya 

A l’àmbit de l’Estat es capgiren les dades del total del sistema: un 1,03% menys de cotitzants i un 
3,58% menys d’estrangers.

A Catalunya les dades tornen a ser diferents, tot i que no tant com al total del sistema: un 1,21% 
menys de cotitzants i un 2,83% menys d’estrangers.

A l’àmbit d’Espanya

data SISTEMA diferència evolució % ESTRANGERS diferència evolució %
gen 2009 3.287.286   216.814   
feb 2009 3.263.872 -23.414 -0,72 211.261 -5.553 -2,63 
mar 2009 3.253.269 -10.603 -0,33 209.053 -2.208 -1,06 

Diferències totals (gener - març 2009)

SISTEMA ESTRANGERS

-34.017 -1,03% -7.761 -3,58%

Gràfic 81. Evolució relativa als cotitzants estrangers al conjunt del sistema (Espanya)
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A l’àmbit de Catalunya

data SISTEMA diferència evolució % ESTRANGERS diferència evolució %
gen 2009 572.723   40.991   
feb 2009 568.441 -4.282 -0,75 40.248 -743 -1,85 
mar 2009 565.769 -2.672 -0,47 39.832 -416 -1,04 

Diferències totals (gener - març 2009)

SISTEMA ESTRANGERS

-6.954 -1,21% -1.159 -2,83%
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Gràfic 82. Evolució relativa als cotitzants estrangers al conjunt del sistema (Catalunya)
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3.5.3. Principals països d’origen, àmbit Espanya

Mentre que en el total del sistema els cinc principals països d’origen són Romania, Marroc, Equa-
dor, Colòmbia i Perú, que en conjunt sumen el 48% dels cotitzants estrangers a data 31 de març, 
en autònoms els cinc principals països són Romania, Xina, Regne Unit, Alemanya i Itàlia, que sumen 
un 50,6% del total d’estrangers autònoms.

PAÍS SISTEMA % R. AUTÒNOMS % 

ROMANIA 253.038 1,40 32.351 0,99
MARROC 238.160 1,32 12.739 0,39
EQUADOR 205.606 1,14 5.420 0,17
COLÒMBIA 126.366 0,70 5.696 0,18
PERÚ 77.425 0,43 1.982 0,06
XINA 71.241 0,39 24.548 0,75
BOLÍVIA 63.313 0,35 1.044 0,03
PORTUGAL 63.622 0,35 7.401 0,23
ITÀLIA 62.806 0,35 13.181 0,41
REGNE UNIT 54.492 0,30 21.432 0,66
BULGÀRIA 50.316 0,28 4.820 0,15
ARGENTINA 49.326 0,27 6.086 0,19
ALEMANYA 41.395 0,23 14.455 0,44
FRANÇA 39.886 0,22 9.333 0,29
UCRAÏNA 34.605 0,19 1.443 0,04

 Total de treballadors en el sistema de la SS (mitjana març 2009):  18.058.122

 Total de treballadors en el règim d’autònoms (mitjana març 2009):  3.253.269

Gràfic 83. Pes relatiu dels treballadors estrangers al total del sistema i al règim d’autònoms (Espanya)
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3.5.4. Principals països d’origen, àmbit Catalunya

PAÍS SISTEMA % R. AUTÒNOMS % 

MARROC 60.436 1,89 3.414 0,60
EQUADOR 40.483 1,27 898 0,16
ROMANIA 31.274 0,98 3.915 0,69
COLÒMBIA 22.569 0,71 803 0,14
ITÀLIA 20.242 0,63 3.505 0,62
XINA 20.110 0,63 5.279 0,93
PERÚ 19.219 0,60 544 0,10
BOLÍVIA 18.177 0,57 161 0,03
FRANÇA 13.928 0,44 3.207 0,57
ARGENTINA 13.113 0,41 1.281 0,23
PAKISTAN 10.116 0,32 1.463 0,26
PORTUGAL 8.330 0,26 890 0,16
ALEMANYA 8.037 0,25 2.013 0,36
R. DOMINICANA 7.836 0,24 259 0,05
REGNE UNIT 6.951 0,22 2.004 0,35
UCRAÏNA 6.562 0,21 310 0,05
POLÒNIA 5.661 0,18 623 0,11

 Total de treballadors en el sistema de la SS (mitjana març 2009): 3.198.599

 Total de treballadors en el règim d’autònoms (mitjana març 2009):  565.768

Gràfic 83. Pes relatiu dels treballadors estrangers al total del sistema i al règim d’autònoms (Espanya)
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En el total del sistema coincideixen a Catalunya quatre dels cinc principals països que trobem a 
Espanya, només cau Perú a canvi d’Itàlia, tot i això només sumen el 42% del total d’estrangers. 

Pel que fa a autònoms, els cinc països d’origen més freqüents són, per aquest ordre: Xina, Romania, 
Itàlia, Marroc i França. Entre els cinc representen el 48,5% d’autònoms estrangers a Catalunya.
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4. CONCLUSIONS

4.1. RESPECTE A LA DISMINUCIÓ DE COTITZANTS EN NOMBRES ABSOLUTS EN ELS DIFERENTS  
 ÀMBITS TERRITORIALS

 A l’àmbit de l’Estat, la pèrdua de cotitzants autònoms (-4,64% des del desembre de 2007 al 
març de 2009) és inferior a la del conjunt del sistema (-6,40% en el mateix període).

 A Catalunya, la tendència global és similar (-5,38% d’autònoms davant d’un -6,31% del sistema) 
tot i que cal destacar que a Catalunya es perden, proporcionalment, més autònoms. 

 De les quatre principals comunitats autònomes per nombre de cotitzants, tant al conjunt del 
sistema com al règim d’autònoms, la Comunitat Valenciana és la única que ha perdut més 
cotitzants que Catalunya, tant en el total del sistema (-11,78%) com en autònoms (-7,36%).

 La “província” de Catalunya que ha perdut més cotitzants al conjunt del sistema, en el període 
de desembre de 2007 a març de 2009, ha estat Girona, amb un -6,68%, en canvi Tarragona és 
la que proporcionalment ha perdut més autònoms amb un -6,64%.

 Badalona, que és la segona població (només superada per Sabadell) de les estudiades que ha 
perdut més cotitzants al sistema durant els mesos de febrer i març de 2009, un 2,32% (1.381 
persones), ha aguantat millor en el segment d’autònoms, que només signifiquen el 11,5% de 
les pèrdues.

 Sabadell, amb un alt nombre d’autònoms (20,59%) ha sofert, en canvi, una forta caiguda 
d’autònoms (257 persones) que signifiquen el 14,45% del total de pèrdues a la localitat.

 Terrassa és on s’ha perdut, en proporció, més  treball autònom. El 21,98% de les pèrdues de 
febrer i març (286 persones) han estat autònoms.

 La població que ha perdut menys treball autònom en aquest període ha estat Sant Cugat del 
Vallès: només el 7,77% de les pèrdues (31 persones) han estat autònoms. 

 A Tarragona, la única ciutat que ha guanyat cotitzants (0,12%), ha perdut, en canvi, un total 
de 99 autònoms i el pes d’aquest col·lectiu ha passat del 8,9% el 31 de gener al 8,76% el 31 de 
març. 

 A Catalunya la crisi ha afectat més al treball autònom que en el conjunt de l’Estat, durant 
el 2008, tot i que el primer trimestre del 2009 les diferencies han disminuït però la crisi 
ha augmentat, proporcionalment, les seves conseqüències en el treball autònom.

Des de desembre de 2007 a març de 2009 s’han perdut a Espanya 157.956 cotitzants 
autònoms (el 12,85% del total en què ha disminuït el sistema) i a Catalunya han estat 
32.063 (el 14,95% del total perdut).

En canvi en el primer trimestre de 2009 les pèrdues de cotitzants autònoms, a l’Estat, 
han suposat el 18,96% del total (64.135 sobre 338.326) i a Catalunya han estat el 
18,31% del total (12.518 sobre 68.353).
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4.2. RESPECTE A L’EVOLUCIÓ DE COTITZANTS PER SECCIONS D’ACTIVITAT

 Les seccions amb més pèrdues d’autònoms han estat entre febrer i març, tant a Espanya com 
a Catalunya, per aquest ordre els següents: construcció; activitats administratives i serveis 
auxiliars; indústries manufactureres i, finalment, altres serveis.

 Les seccions que han augmentat cotitzants en autònoms han estat a Espanya, les següents: 
educació, activitats sanitàries i de serveis socials; informació i comunicacions; activitats 
professionals, científiques i tècniques, i hostaleria.

 A Catalunya han estat, per aquest ordre: activitats sanitàries i de serveis socials; informació i 
comunicacions; educació; activitats professionals, científiques i tècniques. Hostaleria només 
ha augmentat en 2 cotitzants.

 Tot i les diferents evolucions entre el règim general i el règim d’autònoms i en els 
àmbits d’Espanya i Catalunya, les dades demostren que, ara per ara, no hi ha un trasbals 
generalitzat de treball assalariat a treball autònom.

Com a tònica general les seccions que augmenten cotitzants ho fan en els dos règims i 
les que disminueixen, també. Hi ha, però, dues excepcions: en activitats professionals, 
científiques i tècniques disminueix el nombre d’assalariats i augmenta el d’autònoms, 
tant a Espanya com a Catalunya. Pel que fa a la secció d’informació i comunicacions, 
a Espanya creixen els cotitzants als dos règims, però a Catalunya disminueixen els 
assalariats i augmenten els autònoms.

4.3. RESPECTE A L’EVOLUCIÓ DE COTITZANTS PER GÈNERE 

 La crisi està produint un reajustament a nivell de gènere en el mercat de treball. S’estan 
perdent moltes menys dones cotitzants que homes en el conjunt del sistema. De les 
persones que han deixat de cotitzar al sistema un 23,11% són dones, davant del 76,89% 
d’homes. Pel que fa al treball autònom, els percentatges són 18,86% de dones, davant del 
81,14% d’homes. A Catalunya aquestes diferències són menys elevades: un 31,67% de les 
baixes en el sistema són dones i un 68,33%, homes, mentre que al règim d’autònoms les 
dones són un 24,77% del total de persones que s’han donat de baixa, davant d’un 75,23% 
d’homes.

4.4. RESPECTE A LES PERSONES ESTRANGERES COTITZANTS

 La disminució de cotitzants estrangers en el total del sistema és molt més elevada a 
Catalunya que a la mitjana espanyola, i menor pel que fa al règim d’autònoms.

Mentre que el 31 de gener de 2009 els estrangers eren el 10,32% del total de cotitzants 
al sistema, aquests només han significat un 1,9% de les persones que han deixat de 
cotitzar entre el febrer i març. A Catalunya, que eren el 13,03%, en canvi, han significat 
un 15,89% del total de pèrdues.

Pel que fa als autònoms a Espanya, eren un 6,59% i les pèrdues han estat d’un 22,81% 
i, en canvi, a Catalunya eren un 7,16% i els estrangers han estat un 16,66% de les 
pèrdues.
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 Més de la meitat d’autònoms estrangers a Espanya, un 57,6%, són ciutadans de la Unió 
Europea. A Catalunya signifiquen el 48,29% del col·lectiu.

Del total de cotitzants estrangers al sistema, a Espanya un 35% són de la UE i a Catalunya 
signifiquen un 26,7%.

Pel que fa als autònoms, a Espanya només un 42,4% no són de la UE i a Catalunya aquest 
percentatge puja al 51,71%.


