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Valoració d’Autònoms PIMEC sobre les darreres dades d’afiliació al RETA 

L’afiliació al RETA augmenta a Catalunya en un 
+1,21% respecte al gener de 2015 

• Autònoms PIMEC demanarà a les diferents administracions un pla d’impuls per al 
col·lectiu que permeti millorar la situació actual  

Barcelona, 15 de febrer de 2016. L’afiliació al Règim Especial de Treballadors 
Autònoms (RETA) a Catalunya es va situar, al gener, en 536.692 persones, i 
augmenta en relació al mateix mes de l’any anterior en un +1,21%. Pel que fa al 
conjunt de l’estat, aquesta xifra es va situar en 3.149.040 persones, un +1,24%. Per 
províncies, la variació ha estat d’un 1,47% a Barcelona, un +0,85% a Girona, un 
+0,03% a Lleida i un +0,62% a Tarragona. 

Aquestes dades suposen una variació mensual negativa pel que fa a l’afiliació al règim 
d’autònoms respecte al mes de desembre de 2015. En xifres netes, les altes al mes de 
gener han estat de 9.431 i les baixes, de 12.728, el que representa una variació d’un -
0,61%. Per províncies, aquesta variació ha estat d’un -0,62% a Barcelona (amb 7.017 
altes i 9.405 baixes), un -0,61% a Girona (amb 1.048 altes i 1.414 baixes), un -0,43% a 
Lleida (amb 470 altes i 642 baixes) i un -0,69% a Tarragona (amb 896 altes i 1.267 
baixes). 

Pel que fa al conjunt de l’estat, l’afiliació al règim d’autònoms es va situar, al gener, en 
3.149.040 persones, i disminueix en relació al mes anterior en un -0,53%. En xifres 
netes, les altes al mes de gener han estat de 50.513 i les baixes, 67.285. Aquesta 
dada implicaria un augment de l’afiliació al règim d’autònoms d’un +1,24% respecte al 
mateix mes de l’any 2015. 

Autònoms PIMEC valora positivament l’evolució en l’afiliació al RETA, malgrat que 
aquest augment està patint una desacceleració important en els darrers mesos. En 
aquest sentit, Autònoms PIMEC demanarà a les diferents administracions un pla 
d’impuls per al col·lectiu que permeti millorar la situació actual.  

La patronal demana seguir impulsant mesures que afavoreixin l’activitat econòmica del 
col·lectiu, especialment pel que fa al conjunt de reivindicacions històriques dels 
autònoms en matèria de cotitzacions socials, equiparació de drets entre treballadors 
autònoms i assalariats, o de potenciació de la segona oportunitat per a aquells que 
vulguin tornar a emprendre.  

 

 

 

 

  


