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Evolució dels treballadors autònoms a l’Estat espanyol entre el 2008 i el 

2012 

 

Nombre total  de treballadors del RETA per edat i gènere a 31/12/2007 

 Total % De 16 a 30 anys 

Total 3.167.847 100 432.968 

n/c 97 0 0 

Homes 2.153.824 68 297.059 

Dones 1.013.926 32 135.909 

 

Nombre total  de treballadors del RETA per edat i gènere a 31/12/2008 

 Total % De 16 a 30 anys 

Total 3.323.399 100 390.291 

n/c 2 0 0 

Homes 2.231.864 67,2 263.278 

Dones 1.091.533 32,8 127.013 

 

Nombre total  de treballadors del RETA per edat i gènere a 31/12/2009 

 Total % De 16 a 30 anys 

Total 3.168.377 100 325.298 

n/c 3 0 0 

Homes 2.107.202 66,5 213.184 

Dones 1.061.172 33,5 112.105 

 

Nombre total  de treballadors del RETA per edat i gènere a 31/12/2010 

 Total % De 16 a 30 anys 

Total 3.111.700 100 297.061 

n/c 7 0 0 

Homes 2.056.514 66,1 191.093 

Dones 1.055.179 33,9 105.968 

 

Nombre total  de treballadors del RETA per edat i gènere a 1/01/2012 

 Total % De 16 a 30 anys 

Total 3.079.019 100 280.282 

n/c 13 0 0 

Homes 2.025.399 65,8 178.220 

Dones 1.053.607 34,2 102.062 

 

  

 



Pèrdues netes de joves menors al RETA (2008-2012) a l’Estat espanyol 

 

 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Homes -33.781 -50.094 -22.091 -38.918 -12.873 

Dones -8.896 -14.908 -6.142 -20.380 -3.906 

Total -42.677 -65.002 -28.233 -59.298 -16.779 

 

 

 

Les dades que es deriven del seguiment específic que analitza la CTAC-UGT de Catalunya sobre 

el col·lectiu de joves autònoms ens permeten observar com, des de l’inici de la crisi a l’any 

2007, els joves emprenedors han perdut el seu pes específic dins del Règim Especial de 

Treballadors Autònoms: la destrucció neta a l'Estat espanyol s’apropa als 212.000 actius 

(1157.775 homes i 54.232 dones). 

Per a la CTAC-UGT de Catalunya, una de les causes fonamentals que han provocat aquest 

escenari tan preocupant han estat les decisions preses en els darrers anys, és a dir, una manca 

de veritable voluntat política per abordar un programa general d'autoocupació per a joves. 

Durant aquests darrers anys, les mesures adoptades pel govern s'han dirigit sempre vers les 

empreses, en lloc de vers els joves autònoms. De tal manera que el pes específic dels joves 

autònoms d'entre 16 i 29 anys sobre el total del col·lectiu ha minvat progressivament en els 

darrers cinc anys, situació que implica una descapitalització en termes de capacitat de 

renovació del col·lectiu.  
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Els treballadors autònoms menors de 30 anys a Catalunya (març 2011 - 

juny 2012) 

A 30 de juny de 2012 

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 19 anys 781 393 1.174 

De 20 a 24 anys 6.289 3.156 9.445 

De 25 a 29 anys 16.238 9.383 25.621 

Entre 16 i 29 anys 23.308 12.932 36.240 

 

A 30 de març de 2012 

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 19 anys 707 334 1.041 

De 20 a 24 anys 6.190 3.038 9.228 

De 25 a 29 anys 16.399 9.288 25.687 

Entre 16 i 29 anys 23.296 12.660 35.956 

 

A 31 de desembre de 2011 

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 19 anys 638 336 974 

De 20 a 24 anys 6.396 3.147 9.543 

De 25 a 29 anys 17.637 9.694 27.331 

Entre 16 i 29 anys 24.671 13.177 37.848 

 

A 30 de març de 2011 

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 19 anys 630 311 941 

De 20 a 24 anys 6.313 3.063 9.376 

De 25 a 29 anys 17.875 9.711 27.586 

Entre 16 i 29 anys 24.818 13.085 37.903 

 

 

Quadre d'evolució per edats (gener 2012 - juny 2012) 

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 19 anys 143 57 200 

De 20 a 24 anys -107 9 -98 

De 25 a 29 anys -1.399 -311 -1.710 

Entre 16 i 29 anys -1-363 -245 -1.608 

 



 

 

Com podem comprovar, a Catalunya també es manté la tendència a la baixa durant els dos 

primers trimestres de 2012. Fins al mes de juliol d'enguany s'han perdut més de 2.600 

treballadors autònoms a casa nostra, dels quals més de 1.600 són menors de 30 anys: el 

triple que les baixes registrades en el mateix període de l'any anterior. 

 

Propostes de la CTAC-UGT de Catalunya 

A. Llei de l'emprenedor tant en l'àmbit català com en l'àmbit estatal.  

 

Com a eina de política integral "real" per a emprenedors que permeti que els joves 

s'iniciïn en l'activitat per compte propi i capitalitzin tot el potencial emprenedor que té 

la generació millor formada de la nostra història. Aquest pla hauria de treballar-se 

establint les següents línies d'acció: 

 

- Foment de l'esperit emprenedor.  

- Educació per a l'autoocupació. 

- Assessorament a l'emprenedor. 

- Informació a l'autònom o emprenedor. 

- Formació per a l'autoocupació. 

 

B. Ajudes i bonificacions. 

 

- Capitalització del 100% de les prestacions per desocupació. 

 - Increment de les bonificacions en la quota de la seguretat social en l'etapa de 

consolidació dels projectes d'emprenedoria. 

- Establir una quota reduïda, de no més de 70 euros mensuals, en concepte de 

Seguretat Social.  
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C. Accés al crèdit. 

 

Més del 90% dels projectes d'empreses presentats per joves que havien decidit 

autoocupar-se a Catalunya no han arribat a veure la llum tot i ser viables per manca de 

finaçament inicial per la seva posada en marxa. 

En aquest sentit haurien de crear-se línies específiques per al finançament de joves 

emprenedors, tant en l'ICF com mitjançant línies d'avals d'Avalis per aquestes 

operacions.  

 

D. Normativa fiscal. 

 

Des de la CTAC-UGT de Catalunya demanem que s'apliqui als joves menors de 30 anys 

que iniciïn una activitat econòmica com a persones físiques, un tipus reduït de l'IRPF 

durant el primer any d'activitat (no superior al 7%). 

 

També reclamem que tots els joves tinguin, en general durant el segon i tercer any 

(etapa de consolidació), "crèdit fiscal": que les quantitats reportades com pagament 

de l'IRPF es puguin liquidar durant el quart i cinquè any de la seva activitat, o en el 

moment de la liquidació de la mateixa durant aquest període. 


