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Sessió 3 de la CEEA

La sessió de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms (CEEA) s’obre a 

les deu del matí i deu minuts. Presideix Joan Ramon Casals i Mata, acompanyat del vice-

president, Joan García González, i del secretari en funcions, Carles Castillo Rosique. Assis-

teix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Bernat Solé i Barril, pel G. P. de Junts pel Sí; Laura Vílchez 

Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialista; Joan Coscubiela 

Conesa i Marc Vidal i Pou, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Sergio Santamaría Santi-

gosa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Albert Botran i Pahissa, pel G. P. de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el secretari de Política Territorial, Acció Social i Migracions 

de Comissions Obreres, Toni Mora Núñez; el gerent de l’Àrea Institucional de Pimec, Lluís 

Viguera Espejo; el director del programa «Catalunya emprèn», Pere Condom i Vilà, i la di-

rectora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelo-

na, Anna Mercadé Ferrando.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió 

d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms (tram. 357-00588/11). Comissió d’Estudi de 

l’Emprenedoria i dels Autònoms. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió d’Estudi de l’Em-

prenedoria i dels Autònoms (tram. 357-00589/11). Comissió d’Empresa i Coneixement. 

Compareixença.

3. Compareixença de Pere Condom, director del programa «Catalunya emprèn», davant 

la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms (tram. 357-00586/11). Comissió 

d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms. Compareixença.

4. Compareixença d’Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Econo-

mia de la Cambra de Comerç de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria 

i dels Autònoms (tram. 357-00587/11). Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autò-

noms. Compareixença.

El president

Doncs, si us sembla bé, ara que diria que hi som gairebé tots els membres de la 
ponència...

Sé que hi ha el senyor Coscubiela substituint el Marc Vidal, que arribarà d’aquí 
a una estona, que està arribant.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres
357-00588/11

Però, en tot cas sí que avui farem dues tandes de compareixences. Començarem 
amb el senyor Toni Mora, en nom de Comissions Obreres, i el senyor Lluís Viguera, 
en nom de Pimec, eh?

En tot cas, sí que ràpid perquè..., teniu el Pol, en representació del Grup Parla-
mentari Socialista; el Sergio, en nom del Grup Popular; la Laura, en nom del Grup 
Parlamentari de Ciutadans; l’Albert Botran, en nom de la CUP; el senyor Coscubiela, 
ja ho he dit, en nom de Catalunya Sí que es Pot, i el..., bé, no em sortirà ara, en nom 
de Junts pel Sí. I estem el vicepresident, eh?, que és el Joan García, i el senyor Cas-
tillo, que està substituint l’Alícia, com a secretari.

En tot cas, ho he comentat abans però explico la dinàmica que és l’habitual que 
fem en les comissions, que és la de..., teniu quinze minuts, ara, cadascun; primer, 
començarà el senyor Toni Mora, després el senyor Viguera, pel que fa a una l’expo-
sició inicial, i després cada grup farem..., bé, tindrem un temps per poder fer pre-
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guntes o comentaris, que després també hi podreu respondre. Jo us avisaré quan us 
quedin un parell o tres de minutets perquè, si alguna cosa a vegades passa, eh?, que 
el temps, dallò, i perquè pugueu anar, en tot cas, a tot allò més important.

Doncs, per tant, senyor Toni Mora, tindria la paraula.

Toni Mora Núñez (secretari de Política Territorial, Acció Social i 
Migracions de Comissions Obreres)

Bé; moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputades i diputats, bon dia; 
una salutació en nom de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, la qual repre-
sento juntament amb els companys Jordi Ribó i Josep Domènec, que ells són també 
a la sala.

La crisi, els efectes de la qual encara pateix la nostra societat, ha suposat una 
pèrdua de treball, tant assalariat com autònom. En concret, la pèrdua del treball au-
tònom a partir del 2012 és més intensa que la del treball assalariat: a meitat del 2012 
se’n registren les xifres més baixes, quan cauen a la vora de 490.000, les persones 
treballadores autònomes; només a partir del 2016 se n’inicia una recuperació, i aug-
menta el seu pes percentual respecte al conjunt de la població ocupada.

En aquest període, s’observa, segons informa el CTESC, del qual faré menció, 
un canvi del perfil del treballador autònom: per sectors, n’augmenta la presència 
al sector del comerç, a la reparació de vehicles i a les activitats professionals. El 
77 per cent de les i els autònoms són al sector serveis. Disminueix en la construc-
ció, a l’hostaleria i a les activitats industrials, tot i que hi ha una lleugera recupe-
ració el darrer any, el 2016, en aquest sector. Tot i així, el pes de treball autònom 
al sector industrial és dels més alts dels països europeus, conseqüència d’un teixit 
productiu amb molta presència de petita i mitjana empresa.

El 70 per cent de les persones treballadores autònomes no tenen assalariats i 
augmenta el nombre de persones majors de cinquanta-cinc anys que passen a aques-
ta situació, potser –potser– com a sortida a una situació d’atur. Malgrat aquest in-
crement, els treballadors autònoms dependents –aquells autònoms que treballen el 
75 per cent o més del temps per a una única empresa– continuen mantenint xifres 
inferiors a les reals: al voltant de dues mil –no hi arriba– persones són registrades 
com a tals a Catalunya. Subcontractació en cadena, precarietat salarial i laboral, i 
desprotecció acompanyen, en molts casos, la vida laboral de les persones autònomes 
dependents.

Avui, els problemes dels treballadors i les treballadores autònomes, més de 
550.000 persones a Catalunya, són de supervivència, però també de cobertura so-
cial, de salut i prevenció, de formació, de compliment del seu marc legal. Són fruit 
d’un model econòmic desregulat, neoliberal i d’un model productiu basat en sectors 
terciaris que condueixen a salaris baixos, a precarietat i a inseguretat davant el futur. 
Els problemes de les treballadores i els treballadors autònoms no són d’avui: tenien 
pràcticament els mateixos quan es va aprovar la Llei de l’Estatut del treballador au-
tònom, el 2007, i d’altres regulacions posteriors, com el reglament Trade o la pres-
tació per cessament d’activitat.

Ara disposem d’una fotografia potser més exacta de la realitat del treballador 
autònom a Catalunya, que és l’informe sobre el treballador autònom, del 2015 –està 
a punt d’aparèixer-ne un altre–, elaborat pel CTESC. Malgrat això, encara no dis-
posem d’un consell del treball autònom a Catalunya, que seria el marc adequat per 
a un diàleg social eficaç per a totes les parts, tal com reclama aquest organisme i 
també nosaltres.

Existeix, per tant, una cobertura social insuficient, pensions, prestació per cessa-
ment d’activitat. Les pensions dels treballadors i les treballadores autònomes estan 
molt per sota de les persones treballadores assalariades. La prestació per cessament 
d’activitat és insuficient i, a més, és refusada en més de la meitat dels casos. La regu-
lació de Trade és molt feble; és pràcticament un luxe disposar d’un contracte Trade 
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per part de totes les persones que hi tenen dret, sobre el paper. Podem afirmar que 
més d’un 80 per cent dels «trades», avui, no tenen un contracte al qual tindrien dret 
–ho torno a dir: aquella gent que treballa com a mínim un 75 per cent de l’activitat 
per a un sol client.

Quant a salut laboral, hi ha una insuficiència clara de mesures preventives. La 
manca de protecció enfront dels accidents laborals i les malalties professionals es 
deriva de la manca d’obligatorietat de cotitzar per aquesta circumstància, i, per tant, 
no hi ha mesures preventives específiques ni vigilància de la salut eficaç. Casos com 
els de xofers de mercaderies i viatgers, o els de les colles d’autònoms de la construc-
ció, que manipulen conduccions d’amiant sense cap mena de protecció ni exàmens 
mèdics, són exemples que mostren la magnitud del problema. La inexistència de 
mesures preventives d’aplicació a aquest col·lectiu és fruit d’una visió economicista 
que fa que moltes empreses externalitzin els seus propis riscos cap als treballadors 
i treballadores autònoms.

La formació professional encara arriba de forma no suficient al treball autònom. 
Malgrat alguns avenços i accions, enumerades en l’informe del CTESC, no podem 
encara estar satisfets amb relació al paper de la formació professional adreçada al 
col·lectiu de treballadors i treballadores autònoms.

Quant a impagaments i morositat, encara avui aquest és un problema gravíssim 
que afecta el col·lectiu d’autònoms, que veuen en perill el seu negoci o activitat pels 
talons retornats, els pagarés no satisfets, els retardaments en el seu termini de paga-
ment, mentre que algunes grans empreses i algunes administracions tenen terminis 
de pagament que van més enllà dels noranta dies.

Quant als lloguers, l’encariment exorbitant dels lloguers, especialment a les 
grans ciutats del nostre país, ha convertit en inviables molts negocis i activitats, i 
s’arriba al punt que algunes botigues centenàries, amb nom i producte rendible, ja 
han hagut de tancar portes enfront de la pressió insuportable dels lloguers.

L’augment de l’IVA en la pràctica ha suposat un encariment dels preus que es 
paguen i que ja han assumit o bé els clients o bé l’autònom, quan no han propiciat 
la irregularitat d’algunes activitats darrere l’objectiu de no apujar preus per mante-
nir l’activitat. Alguna gent diu: «Val més arriscar-se a una inspecció que perdre una 
venda o un client», i després, fins i tot, ho practiquen. Existeix intrusisme i desre-
gulació, com he dit.

Hem volgut deixar també per a..., d’aquesta comissió –però no menys important– 
fer com a mínim un esment, per intentar començar a delimitar-ho bé a l’hora de cer-
car solucions, de l’efecte que produeix el que de manera desencertada se’n diu «eco-
nomia col·laborativa». Fenòmens com Uber o com Deliveroo, i d’altres plataformes 
que ofereixen serveis a preu que anomenen «competitius», el que fan és trencar totes 
les regles de joc, abocar les persones a patir un treball sense cap dels drets d’allò 
que definim com a «treball digne», és a dir, amb negociació col·lectiva, amb salaris 
suficients, amb vacances, amb cobertura social i drets sindicals, com el dret de vaga 
i el dret de representació. És a dir, és una utilització fraudulenta, una laboralitat en-
coberta i una precarietat que cal combatre amb tots els mitjans legals.

Com a propostes, la primera proposta que considerem Comissions Obreres que 
cal abordar és la posada en marxa del Consell del Treball Autònom de Catalunya, 
de manera immediata i sense més dilacions. Hi ha un decret, el 18/2010, de 23 de 
febrer..., va haver-hi una mesura i qualificació de les associacions, i el que cal és que 
en funció dels resultats es faci la feina. El Govern no pot defugir la seva responsabi-
litat, que disposa, entre altres coses, la funció d’elaborar decrets i, per tant, de posar 
en marxa aquest consell. Hauria d’esdevenir el marc adient de diàleg social en els te-
mes de treball autònom. És veritat que la seva constitució per si mateixa no garantirà 
que es prenguin immediatament les mesures adequades, però no ens negaran que en 
el marc d’una societat democràtica el diàleg social és necessari, és un valor que ens 
enforteix, a tots els agents socials i polítics.
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Hi han hagut..., però necessitem algunes modificacions importants en la Llei de 
l’Estatut del treball autònom, el reglament dels Trade, la prestació per cessament 
d’activitat, en qüestions de seguretat social i fiscalitat. La major part d’aquestes mo-
dificacions pertanyen a la legislació que prové de l’Estat. Sabem que algun acord..., 
alguna s’ha aprovat en els recents dies; en la nostra opinió, amb resultats força de-
cebedors, perquè no s’aborden temes de fons, com és la modificació del reglament 
dels Trade per fer possible el reconeixement d’aquesta condició des del dia en què es 
produeix. Ens sembla que aquestes mesures urgents han de ser només un pròleg del 
veritable canvi per a les persones treballadores autònomes.

Cal abordar una reforma integral del règim especial que abordi, entre d’altres 
temes, la vinculació de les cotitzacions als ingressos reals. Cal prestigiar legislativa-
ment la figura dels «trades» i el seu reconeixement per part de les empreses, que els 
permeti exercir els drets que els reconeix la llei; revisar i modificar el reglament Trade  
per tal de millorar els mecanismes de control i coordinació entre administracions, i 
així evitar possibles situacions de frau i desprotecció. Així mateix, i en tot cas, pro-
posem que s’avanci en la laboralització dels treballadors autònoms dependents com 
una solució als seus problemes contractuals individuals i de negociació col·lectiva 
perquè puguin disposar d’autèntics marcs laborals en forma de convenis.

Tornem a dir que les cotitzacions a la seguretat social i la fiscalitat caldria fer-
les segons ingressos i acabar amb les tarifes planes i desgravacions fiscals improce-
dents, que són pedaços d’unes lleis mal plantejades. Cal ampliar la cobertura dels 
acords d’interès professional, l’eficàcia real i el seu compliment per part de l’empresa 
principal; cal que la negociació col·lectiva, els convenis col·lectius sectorials i d’em-
presa puguin relacionar i assenyalar quins contractes són Trade i quins no. Plante-
gem que el Parlament insti el Congreso de los Diputados a legislar favorablement en 
el tema de cotitzacions a la seguretat social i en política fiscal segons els ingressos, 
tal com passa amb els treballadors assalariats.

Exigim el compliment de la Llei de morositat: el que cal és que es faci realitat 
el que està escrit, aprovat i amb vigència, els trenta dies i prou, començant per les 
administracions i les grans empreses. Exigim dotar de més recursos la Inspecció de 
Treball: és imprescindible per aconseguir que les lleis es respectin i per combatre 
aquelles laboralitats que queden encobertes pel frau que cometen algunes empreses 
contractistes perquè es respectin els drets dels treballadors, siguin «trades» o assa-
lariats, i augmentar així el nombre d’inspectors de treball en tot el territori.

I quant a formació professional, portar a la pràctica les recomanacions del 
CTESC: cal fer una anàlisi de les necessitats formatives i de les polítiques actives 
d’ocupació; garantir l’oferta formativa per als treballadors i les treballadores autò-
noms, i adequar la normativa a la realitat del treball autònom; adaptar els serveis 
municipals, protocols i actuacions de promoció econòmica a les necessitats reals del 
treball autònom.

Quant a política de lloguers, cal afrontar les reformes legals necessàries des de 
totes les administracions per evitar abusos i tancaments de negocis rendibles per 
l’afany de lucre dels propietaris de locals posant en valor el comerç de proximitat. 
Lluitar contra totes les formes d’intrusisme i d’incompliment de les normes i lleis la-
borals, i especialment posar l’accent en combatre les pràctiques d’empreses de l’ano-
menada «economia col·laborativa», «economia de plataforma», que no són més que 
formes d’explotació i de vulneració de drets i lleis laborals. Necessitem més inspec-
tors i inspectores, tant de treball com d’hisenda, i inspeccions municipals que posin 
en marxa un pla de xoc contra l’intrusisme laboral i les laboralitats encobertes. Totes 
aquestes mesures cal abordar-les amb ordre però sense treva.

Fa uns dies, el Congreso de los Diputados ha aprovat una reforma, escassa per 
nosaltres i insuficient per al treball autònom. Després de deu anys de l’aprovació de 
la LETA –de la Llei del treball autònom–, ja hi havia hagut temps per fer-ho, però 
molts ens temem que aquesta reforma no serveixi del tot per als objectius de la mi-
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llora de les condicions de treball i de vida dels treballadors autònoms, que es quedi 
en mesures de curta volada i que no s’abordin a fons els problemes que pateixen els 
treballadors i treballadores autònoms. És per això que cal que tots ens posem en 
marxa, agents socials i econòmics, institucions i el conjunt de la societat.

Aquesta comissió pot enfortir aquest camí si aporta al Parlament contingut i 
raons per les quals situar en el centre de les prioritats del país els drets de milers de 
treballadors i treballadores, ara menystinguts per la seva situació, moltes vegades 
precària. El nostre sindicat, Comissions Obreres, es compromet en aquesta lluita i 
en la definició de propostes, i no ara, des de fa temps.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Mora; bé, Toni, també: amb el Toni ens coneixem de fa 
uns dies, eh? I gràcies, a més, per haver-te ajustat molt al temps, eh?

Compareixença d’una representació de Pimec
357-00589/11

Ara el senyor Viguera farà la seva exposició, que també s’acompanyarà per un 
powerpoint que ens ajudarà a tots a poder-ho, segur, seguir molt millor.

Lluís Viguera Espejo (gerent de l’Àrea Institucional de Pimec)

Bé; president, diputats, bon dia. Primer de tot, evidentment, agrair-los l’oportu-
nitat que ens brinden per poder expressar-nos sobre aquesta realitat.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Jo he preparat una petita presentació, que els enviaré o els deixaré aquí per la 
seva revisió posterior. I evidentment estem a la seva disposició per a consultes poste-
riors que vulguin..., o coses que vulguin aprofundir. He intentat que fos el més es-
quemàtic possible.

La meva compareixença bàsicament constarà de dos..., bé, tres parts però aques-
ta és molt ràpida. Òbviament, no podem no fer una valoració del que s’acaba d’apro-
var en el Congrés dels Diputats la setmana passada, i ràpidament nosaltres en volem 
dir quatre coses. La primera és que la valoració global que en fem és molt positiva, 
com no podia ser d’una altra manera. Celebrem especialment –i hem volgut posar 
èmfasi en això, malgrat ser una qüestió, doncs, probablement més aviat política que 
no pas directament econòmica– i felicitem els grups per la unanimitat aconseguida 
en un tema que preocupa moltíssim molta gent i que té unes conseqüències d’ordre 
pràctic més que òbvies. Crec que aquest és un camí molt bo que hauríem de seguir 
en més d’un aspecte.

Després també posem molt en valor que aquestes mesures tindran clarament un 
important impacte en el terreny real pràctic per a moltes persones i per a molts tre-
balladors autònoms. Un il·lustre diputat d’aquesta cambra un dia em va dir que les 
unanimitats són molt perilloses perquè vol dir que segurament no es farà re; aques-
ta, probablement, en sigui una molt bona excepció, al meu parer. A partir del mo-
ment en què això estigui vigor, les conseqüències pràctiques per a molta gent són 
més que evidents, i crec que es pot dir que marquen un abans i un després en la rea-
litat del treballador autònom.

Dit això, coincideixo completament amb el company de Comissions Obreres 
en què aquesta no és la reforma global que solucioni definitivament els problemes 
del treballador autònom: resten importants problemes pendents, i sobretot –i aquí 
m’estendré una mica després– no és la reforma integral global que nosaltres creiem 
que caldria fer al voltant del treball autònom, no?: una reforma que, en el cas de 
produir-se, hauria de partir d’una reflexió prèvia que situés el treballador autònom 
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en el centre d’aquesta reflexió, que comportés una revisió ordenada i sistemàtica de 
pràcticament tot l’ordenament jurídic que l’afecta, perquè òbviament la penetració 
del treball autònom és transversal a tots els àmbits de l’economia de la societat, i 
molt participada, tant per ell directament com per, evidentment, els agents socials 
que els representem.

I també, sobretot, una reflexió prèvia que també ha de partir de..., que ha d’estar 
pensada no tan sols per a l’actual treballador autònom, que és fonamentalment en el 
que s’ha centrat el paquet de mesures de la passada setmana, sinó fonamentalment 
en clau de futur, en clau de futur amb dues idees: la primera és ser conscients del 
creixement que tots els experts diuen que tindrà de forma bastant notable aquesta 
realitat dins la nostra societat, i després, inclús fer una valoració amb pros i contres 
de si volem assumir aquest creixement com una cosa inevitable a controlar o més 
aviat com una oportunitat a impulsar. Aquí hi han pros i contres; nosaltres no en 
tenim una opinió preconcebuda, només exposo la necessitat de fer aquesta valora-
ció global.

Em centraré només en els dos últims punts, i en el primer el que faré és una llis-
ta ràpida, a manera de checklist, del que em sembla que serà en el fons una llista de 
reclamacions i problemes que pràcticament tothom farem, de manera que intentaré 
anar molt ràpid en aquest sentit i centrar-me en aquesta petita reflexió –m’ha semblat 
que potser era més original que no pas el que sentiran d’altres grups, no?

Diverses àrees: la primera, com no podria ser d’una altra forma, el tema del finan-
çament. A l’empresa, a la pime, una de les grans necessitats mai satisfetes suficient-
ment és l’accés al finançament. Com més petita, més sentida és aquesta necessitat, 
perquè òbviament hi ha un problema de garanties molt fort, hi ha un problema de 
capacitat per assumir amortitzacions de deute determinat, i en el cas concret ja del 
treballador autònom hi ha un estigma segurament no suficientment justificat, hi ha 
una associació directa a risc i a manca de capacitat de pagament que després, com 
hem vist en grans corporacions que han fet grans concursos i han hagut inclús de ser 
rescatades, doncs, potser no es justifica, no?

Tres valoracions ràpides sobre el finançament que afecta el treballador autònom: 
el primer, encara falten més instruments de suport al finançament i a les garanties 
que puguin aportar per accedir al crèdit de forma natural, perquè hem de tenir pre-
sent que el treballador autònom, més enllà del crèdit tradicional, i potser de les fa-
moses finances alternatives de base tecnològica que ara creixen, té molt poca alter-
nativa per finançar-se.

En aquest sentit, i hem de dir-ho expressament, un dels punts més foscos, al meu 
parer, de la darrera reforma és aquesta millora pírrica del recàrrec en les demores 
en el pagament de tresoreria. Qualsevol autònom, evidentment, agrairà deixar de 
pagar el 20 per pagar el 10, que continua sent d’usura, i només durant un mes. És 
obvi que això no li resoldrà el problema, i s’ha de tenir molt present que el treballa-
dor autònom molt sovint, en el cas de que tingui un problema de tresoreria urgent 
i fort, derivat fonamentalment de la naturalesa irregular dels seus ingressos, sovint 
no té altra alternativa que accedir a demores en el pagament pactades, ja sigui amb 
proveïdors, amb tercers o amb la mateixa Administració pública; de manera que..., 
potser la paraula és una mica forta, la que he dit, d’«usura», però hi incorporo l’ele-
ment, de la inevitabilitat a la que es veu forçat l’autònom quan arriba a final de mes 
i senzillament no hi arriba, eh?

Coincideixo plenament amb el company de Comissions, i suposo que també mol-
ta gent ho dirà a mesura que vagi venint per aquí: hem d’abordar seriosament l’apli-
cació pràctica real del problema de la morositat. El règim sancionador ha d’estar 
desplegat i en plena aplicació, i sens dubte que en l’Administració pública, però 
també en les grans empreses. En aquests moments hi ha hagut..., és cert que hi han 
demores en els dos àmbits, però també és cert que hi ha hagut, i s’ha de reconèixer, 
una certa millora en els terminis de pagament de l’Administració pública, però no 
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en el cas d’algunes empreses importants, fonamentalment contractistes que ja tenen 
cobrades les seves factures de l’Administració i en canvi demoren en el pagament 
als petits subcontractistes.

I, després, una necessitat que afecta totes les empreses petites i mitjanes, i que 
inevitablement també afecta el treballador autònom i la microempresa, que és la 
manca de suficient finançament a llarg termini per a la inversió. Aquesta és una 
mesura molt important a mitjà termini, perquè són les mesures que principalment 
permeten al treballador autònom i a la microempresa créixer, créixer en dimensió. 
Nosaltres som conscients, perquè hem tingut converses amb l’ICF, de que hi ha al-
guna línia, però en aquest sentit encara és insuficient. Jo crec que haurien de dotar 
de més recursos l’ICF per poder cobrir aquest buit que el mercat financer no ofereix 
en dimensió suficient, perquè sens dubte aquesta, al nostre parer, seria la gran via 
per dotar de múscul i d’una certa capacitat de creixement i d’estabilitat micropimes, 
que puguin, doncs, dur a terme projectes empresarials amb un horitzó temporal més 
llarg del que normalment estan obligats a visualitzar. Té una certa..., és una certa 
paradoxa que fem esforços molt grans a forçar en termes de formació, per exemple, 
a forçar l’empresari i el treballador autònom a fer business plans i fer valoracions 
de projectes d’inversió i de termini, però després a l’hora de la veritat molt sovint es 
troba amb la realitat de que no és capaç d’implementar allò que sap bé que li con-
vindria, no?

Accelero una mica perquè crec que me n’estic anant una mica, de temps, i fal-
ta molta presentació. Cal una millora normativa en qüestions de segona... (Veus de 
fons.) Perdó? (Pausa.) Imagina’t, d’acord. Cal una millora normativa en temes de 
segona oportunitat i adaptar-nos més a la darrera directiva europea, i donar ajuts o 
oferir ajuts a l’acompanyament a aquest procés, com més aviat millor. En aquest sen-
tit, és més important que hi hagin recursos per donar suport al treballador autònom 
quan ja no es veu..., quan encara no es veu en una situació compromesa, que no pas 
acompanyar un declivi que sovint té problemes fonamentalment financers difícils 
de resoldre, no?

El grandíssim tema de la insuficiència a les prestacions futures: el 86 per cent 
dels treballadors autònoms cotitzen per base mínima. I, bé, ja s’ha comentat en 
premsa i altres que al final, degut a la manca de prestacions que històricament ha 
tingut i de cobertures, doncs, fins i tot aquesta..., el que és una assegurança s’ha vi-
sualitzat sempre com una càrrega a evitar al màxim possible, i hem creat fins i tot 
un problema cultural a mitjà termini, i així és una cosa que s’ha de resoldre. I hem 
de tenir molt present que més del 40 per cent dels treballadors autònoms a Espanya 
i a Catalunya estan entre els quaranta i els cinquanta-cinc, i més d’un de cada quatre 
té més de cinquanta-cinc anys. En aquests moments jo diria que a mitjà i curt termi-
ni ja tenim un problema de prestacions important que caldria abordar, i sens dubte 
aquest és un debat molt ampli i molt profund, eh?

Celebrem aquesta petita millora que jo he definit aquí com «un suport a la ju-
bilació activa», estic parlant de la compatibilitat de la percepció de la prestació de 
pensió amb el sou. I com més aviat millor, doncs, jo crec que una de les coses que 
es podria fer aquí és intentar pensar de quina forma, més enllà de que si això fun-
ciona per als treballadors autònoms que tenen empleats, es pot traslladar a la resta 
dels treballadors autònoms, des de quin... És a dir, amb una visió global des de tots 
els departaments, com es pot donar suport a les persones que ja han passat els sei-
xanta-cinc anys –hi he posat el departament de benestar, per exemple, amb l’accés 
a determinades prestacions– i que siguin plenament compatibles amb una situació 
professional activa, perquè això a més a més estalvia recursos en cobertures socials 
i sanitàries a mitjà termini: està més que demostrat que en el món assistencial que 
la millor manera d’envellir és de forma activa, no?

Simplificació administrativa. No hi insisteixo, perquè crec que és..., ja ho deia el 
CTESC: hem millorat però encara no prou. S’ha de fer un esforç gran per aproximar 
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les cotitzacions al rendiment obtingut, i més properes als ingressos reals, perquè per 
definició la vida de l’autònom és una vida de renda irregular, tant durant l’any com 
durant el cicle, i pensar probablement en condicions especials a qui no arribi a uns 
ingressos mínims que consideréssim decents, no?

S’ha d’apostar fortament per regular el temps parcial i per recolzar decididament 
la pluriactivitat –d’això, en parlaré després–, i potenciar –això el company ja ho ha 
dit– la formació especialitzada, i evidentment no podem deixar de parlar del desple-
gament del Decret 18/2010, amb el Consell Català del Treball Autònom.

Entro, amb menys temps del que hi hauria d’haver reservat, a parlar de per què 
nosaltres creiem que cal fer el que hem anomenat una «acció global integral». Què vo-
lem dir amb una «acció global integral»? Doncs, o un conjunt de polítiques pensades 
en l’autònom amb les premisses que he dit abans, o unes accions normatives, cohe-
rents entre elles i sincronitzades a l’hora de la seva entrada en vigor, o una llei ad hoc, 
o segurament una combinació de qualsevol de les anteriors. No estem en disposició 
de saber si cal una llei o no per als autònoms; sí que estem absolutament convençuts 
que cal una acció global integral.

Esmentaré només tres raons fonamentals que fan convenient aquesta necessitat. 
La primera és la magnitud absoluta i relativa que té el treballador autònom en la 
nostra realitat. La segona és la contribució que alhora té –i és capaç de tenir-la si ho 
fem bé– en la nostra economia, i després, les perspectives de futur i els nous reptes i 
oportunitats que plantejaran la majoria de les raons que estan portant al creixement 
d’aquesta realitat del treballador autònom a la nostra societat. Totes tres tenen a veu-
re fonamentalment amb qüestions d’equitat entre col·lectius diversos, i d’eficiència i 
de millora de la productivitat de la nostra economia; «millora de la productivitat» 
en el sentit d’aproximació màxima possible entre la productivitat real i la potencial 
que tenim.

Utilitzo en clau d’anècdota un cas real que ens ha entrat darrerament d’un em-
presari que ens va trucar. És un empresari autònom, com veieu aquí, que té vuit 
treballadors, té un lloguer de renda antiga a la ciutat de Barcelona, i té el problema 
de que en el contracte té signat que el lloguer de renda antiga finalitza en el mo-
ment que ell mori o es jubili. Aleshores ens truca dient: «Quina pena que no puc 
acollir-me a aquestes noves condicions, perquè evidentment, si haig de renegociar el 
nostre lloguer, ja puc tancar l’empresa, de manera que el que faré és sacrificar-me i 
assumir que això no és per a mi.»

Per què utilitzo aquesta anècdota? Doncs, per il·lustrar..., si voleu és un exemple 
ximple, però és important, i no sé com d’estès està, i sens dubte a més a més canviarà 
les formes, per exemple, de contractar lloguers en el futur. Però és important en el sen-
tit de que inclús els bons pedaços –i aquest és un molt bon pedaç que es va fer el pas-
sat dijous en el Congrés– no poden desplegar-se i aprofitar-se al màxim si no hi ha al 
darrere una, com diem, acció global pensada, coherent en tots els fronts que envolten 
la realitat del treballador autònom. I aquest és un petit cas, si voleu, però un cas real al 
qual nosaltres hem donat molta importància.

Quatre xifres per dimensionar el que és el treballador autònom actualment. Com 
que us ho deixo la taula, no hi insistiré gaire. Jo us haig de dir personalment que em 
vaig sorprendre quan ho vaig mirar i, per tant, vaig pensar: «Els ho haig d’ensenyar.» 
Tenim això: aproximadament de cada 5,7 persones en actiu, una ja és treballadora 
autònoma; a Espanya és gairebé una de cada cinc, i per cada 4,8 persones assalaria-
des, n’hi ha una més per compte propi. A Espanya també aquesta realitat és una mica 
superior pel fet que el nostre problema d’atur és un pèl més baix, no?

Fixin-se que tenim un 35 per cent més d’autònoms que d’aturats registrats. Això 
ho utilitzo per il·lustrar que el debat que es fa, o la magnitud o la recurrència amb 
què la realitat del treballador autònom està present en el debat parlamentari no està 
proporcionat amb el seu pes si ho comparem amb altres col·lectius sense perjudi-
ci del fet, evidentment, que qui més necessita més present ha d’estar en els nostres 
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debats, i, per tant, de la gent sense feina se n’ha de parlar més. Però, per exemple, 
veiem això: més d’un 35 per cent de persones amb treball autònom que no pas, per 
exemple, aturades, no?

Si ho miro... (Veus de fons.) D’acord. Uf! Si ho miro per empreses, fixin-se que 
un 94 per cent de les empreses catalanes són microempreses, de les quals la mei-
tat..., bé, perdó: la meitat del total són sense assalariats. Estem parlant d’una relació 
aproximadament de 70/30, que crec que ho he esmentat. És a dir, la realitat de la que 
estem parlant en aquests moments és la realitat majoritària de la nostra economia, 
no? I, per tant, el 55 per cent de les empreses catalanes són unipersonals.

A veure, la contribució a l’economia. Aniré molt ràpid. La recent o incipient re-
cuperació no s’explica sense la contribució del treballador autònom, i a més a més 
mostra un dinamisme molt fort els darrers anys. Fa quaranta-quatre mesos que creix 
l’afiliació; en unes franges complicades, com és la de més de cinquanta-cinc anys, 
creix a ritmes molt elevats: hi ha un 9,8 per cent..., podem estar davant d’una realitat 
en la qual s’ha estat absorbint un atur que d’altra forma hagués fet encara més preo-
cupant l’atur estructural de la nostra economia.

Hi ha contractació important a càrrec de treballadors autònoms: més d’1 milió 
de persones a Espanya en aquests moments, és un 7 per cent del global de l’ocupa-
ció per compte d’altri. I creix a taxes del 5 per cent, és a dir, difícilment trobarem 
un sector o un àmbit de la nostra economia amb un creixement tan dinàmic, no? I a 
més a més, dos de cada tres nous emprenedors són dones, de manera que en això 
inclús també millorem qualitativament.

La taxa d’ocupació espanyola i catalana en les franges extremes de la piràmide 
d’edat és molt baixa comparada amb la resta d’Europa. El treball autònom, al nostre 
parer, és una magnífica eina per intentar millorar aquesta taxa d’activitat i d’ocupa-
ció. Aquí en tenim algunes xifres.

També considerem que és una eina, el treball autònom, per millorar quelcom que 
creiem que és important per ampliar la productivitat de la nostra economia, que és 
la mobilitat professional. El nostre mercat de treball és un mercat de treball on hi 
ha una molt baixa mobilitat professional. Aquesta mobilitat professional, en ser tan 
baixa genera malestar i conflictivitat dins les empreses, i això sens dubte en redueix 
la productivitat. Mesurem-ho per la via del cost d’oportunitat. (Pausa.) D’acord.

Si es permetessin dur a terme, i fonamentalment refusant la pluriactivitat, les 
transicions professionals, hi haurien més canvis professionals i sense cap dubte la 
productivitat d’aquesta feina milloraria significativament, no? També pot ser una eina 
d’inclusió per a aquelles persones que tenen dificultats per accedir per primera vega-
da al mercat laboral, com són els joves i les persones estrangeres nouvingudes.

I finalment, l’economia digital i el treball autònom planteja reptes molt impor-
tants. Jo en aquest sentit soc conscient dels riscos que incorpora per a algunes per-
sones treballadores, però jo crec que hem de ser conscients, i en això probablement 
discrepo una mica, de les oportunitats que ofereix i dels beneficis que pot aportar a 
la nostra economia si es regula adequadament, no?

En marco quatre factors ràpids, i després les conclusions al respecte i ja està. Les 
noves tecnologies permeten augmentar cada cop més la divisió del treball en micro-
feines i redueixen els costos de transacció en moltes ocasions. Aquests costos de 
transacció són els que han esdevingut les darreres dècades un avantatge de dimensió 
per a les empreses grans, i en aquest sentit afavoreix les dimensions petites.

I dues coses molt importants relacionades amb el treball autònom. Les noves 
tecnologies i aquestes plataformes faciliten el contacte entre el treball autònom i el 
client potencial, i a més a més reforcen de forma determinant quelcom que ja existia 
però que era molt petit, o tenia poc pes en els mercats, que era la reputació indivi-
dual en les operacions comercials. Abans es tractava fonamentalment de gestionar 
la reputació col·lectiva i la marca, i controlar en tot cas la qualitat amb la que treba-
llava un assalariat; en aquests moments es dimensiona de forma més gran el pes que 
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té l’individu dins les operacions comercials, no? Nosaltres creiem que això té una 
importància que pot tenir un llarg recorregut.

I quines conseqüències val la pena tenir present per evitar que hi hagin proble-
mes relacionats fonamentalment amb aquestes dues qüestions prèvies darreres, que 
són la de la connexió que poden oferir les plataformes entre el treball autònom i els 
clients potencials, i aquest reforç de la dimensió de la reputació individual? Doncs, 
la primera és el control dels canals de distribució. Si la plataforma..., si el mercat 
aquest de les plataformes en diversos sectors acaba sent pràcticament oligopòlic, 
aquí pot haver-hi clarament un problema d’accés per part del treballador autònom i 
la seva relació amb els usuaris.

El tractament de les dades i les reputacions individuals i la seva gestió. Aquest és 
un tema molt important on crec que cal tenir molt present que hi ha una desproporció 
enorme entre la dimensió de la plataforma i el treballador autònom o microempresa-
ri, que és un individu, i cal que hi hagi un reforç de la protecció, o com a mínim que 
no perdi mai el control de la gestió de la seva pròpia reputació individual.

La protecció a la pluriactivitat, com deia abans, és molt important. Acabaran exis-
tint propostes de relacions comercials entre treballadors autònoms i plataformes amb 
exclusivitats de tot tipus i graus, i poden produir-se situacions de condicions abusives 
en les que un usuari pot acabar perdent el control de la seva mateixa reputació indi-
vidual, no? Nosaltres imaginem que..., pensem que un 42 per cent dels treballadors 
autònoms, en aquests moments, són gent amb educació superior. Nosaltres tenim la 
intuïció de que un professional que tingui una pluriactivitat habitual de baixa inten-
sitat és un professional amb la seva ocupabilitat més protegida que no pas un profes-
sional que fa molt temps que treballa exclusivament per a una sola empresa.

I després, en general el que nosaltres volem dir és que aquest reforç de la repu-
tació individual i del pes de l’individu en les operacions comercials o mercantils, al 
marge de l’empresa en qüestió, en el fons el que fa és accentuar un problema amb el 
qual la Pimec ja fa molt temps que convivim, que són els problemes i els conflictes 
derivats de la diferent dimensió en les operacions empresarials, no? La desproporció 
en dimensió i recursos entre els empresaris i les grans corporacions és quelcom que 
val la pena tenir molt present –i amb això ja acabo–, no per –i aquí és la matisació– 
restringir el creixement d’aquestes iniciatives, a les quals veiem moltes oportunitats, 
sinó en tot cas per protegir la part més feble, que serà el microempresari.

I ja està. Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Viguera. Ara, com... Bé, després tindreu, eh?, aquests cinc o deu 
minuts més per qüestions que..., si alguna creieu que us heu deixat, i com he comen-
tat abans, si hi ha alguna cosa que creieu, en funció de les preguntes que us facin, o 
que creieu que no hi heu pogut entrar amb prou profunditat, ens ho podeu fer arribar 
per escrit a través de la gestora, de la Montserrat Alcàcer, perquè ho tinguem..., bé, 
perquè en tinguem la documentació.

Seguiríem l’ordre habitual d’intervencions, si us sembla bé. I començaré, com és 
habitual, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, amb la senyora Laura Vílchez.

Laura Vílchez Sánchez

Gràcies, president. Moltes gràcies, també, als compareixents per venir a veure’ns 
en aquesta comissió, que pel nostre grup parlamentari és una comissió molt impor-
tant, de la que esperem molt i de la que esperem consensos per poder aconseguir im-
pulsar totes les mesures possibles dirigides a emprenedors, però sobretot a treballa-
dors autònoms, que siguem capaços d’encetar amb les competències autonòmiques 
de les que disposem en aquest moment.

La setmana passada, com heu comentat, el dijous passat, es va aprovar al Con-
grés dels Diputats una llei de mesures urgents per al treball autònom, impulsada per 
Ciutadans però que va comptar amb el consens de tots els grups parlamentaris. Con-
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siderem..., jo, personalment, que tinc família d’autònoms i que he estat uns anys au-
tònoma, també, considero que és un avanç molt esperat pels treballadors autònoms, 
que som més de 550, he vist, em sembla, en l’última xifra de maig d’aquest any, 
concretament a Catalunya, i que arriba després de deu anys de reivindicacions dels 
autònoms, i que, tot i que som conscients que és un primer pas, és important, molt 
important, i volia que quedés palès.

Per algunes de les reivindicacions que, com heu comentat, se n’han quedat fora, 
després de les dures –que em consta– negociacions en la tramitació d’aquesta llei, se 
n’han quedat fora..., doncs, per exemple, la cotització, com parlàvem, de la quota per 
ingressos; la reforma integral del RETA; els «trades», que també s’ha mencionat. Es 
va crear també una subcomissió al Congrés dels Diputats sobre el treball autònom. 
I crec que aquesta comissió continua la seva activitat per aprofundir en temes impor-
tants i, bé, continua la recerca de consensos, no?, com n’ha estat la línia fins ara.

Jo crec que tot i que és una molt bona notícia per als autònoms, la millor en els deu 
últims anys, sí que em sorprèn una mica la valoració que n’ha fet el representant de 
Comissions. No trobo que sigui ni justa... M’hauria agradat una mica més de positi-
visme en la valoració d’aquesta llei, que jo crec que és un avanç molt important, i crec 
que tampoc enganya ningú, perquè el títol de la llei diu «una llei de mesures urgents». 
La subcomissió del treball autònom continua la seva feina per aprofundir en aquests 
temes que creieu que n’han quedat fora, de moment. També de Pimec..., de Pimec ja 
coneixíem la seva valoració perquè, bé, l’hem vist públicament fa uns dies.

I aquí, en aquesta comissió a nivell autonòmic, també és important que conti-
nuem amb aquesta feina, en la mateixa línia de recerca de consensos i aprofitar, es-
prémer totes les competències o tot el que la Generalitat pugui oferir en la seva part 
de competències als treballadors autònoms.

Continuar..., perquè hi ha resolucions aprovades en aquest Parlament que van una 
mica en la línia del que heu comentat, resolucions que s’han aprovat com ara progra-
mes al SOC, això que ha dit el senyor Viguera: aturats en autònoms; programes de 
substitucions per incapacitat temporal d’autònoms, o els programes de relleu genera-
cional, aquest comentari que vostè comentava, de buscar sortides per als autònoms 
de més de seixanta-cinc anys. Tot això s’està incomplint, i fa crec que més d’un any 
que està aprovat en seu parlamentària.

Però és que ni les resolucions ni els decrets, perquè tenim el decret, com heu 
parlat, del Consell Català del Treball Autònom, que, set anys després, està encallat, 
això no són..., o no s’està sent capaç de constituir-lo. I l’última notícia que tenim és 
que el Govern espera..., o ha donat la pilota a les entitats perquè siguin les entitats 
qui donin la proposta per posar-vos entre vosaltres d’acord, ja que el Govern, pel que 
sembla, no està sent capaç de fer-ho.

També m’agradaria, llavors, doncs, que em feu els comentaris sobre el procés 
que s’està portant a terme sobre la constitució d’aquest consell: com estem ara?, com 
estem a dia d’avui?, i quina és la solució que vosaltres proposeu per anar fent via en 
això?

El tema del representant de Pimec, el tema del recàrrec. A mi em semblava una 
mesura important. La nostra –jo crec que ho sabeu– primera idea era començar amb 
el 5 per cent, però, com li dic, després de les negociacions, hem quedat en un 10 per 
cent durant els dos primers mesos. Crec que ha comentat un mes, però finalment 
s’ha aconseguit un 10 durant dos mesos.

I un tema també cabdal per als autònoms, que sí que m’agradaria aprofundir-hi 
una miqueta, és el tema del finançament, que ha comentat vostè. M’interessa perquè 
nosaltres sempre que preguntem, sempre que demanem línies específiques per a au-
tònoms, per a emprenedors de l’Institut Català de Finances, doncs, diu que ja n’exis-
teixen línies, que ja es destinen específicament als autònoms. Però jo encara –no 
sé vostès– no conec ningú que hagi tingut accés a una línia de l’Institut Català de 
Finances dirigida específicament a autònoms. Llavors, m’agradaria, si vostè les co-
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neix, que m’expliqués, perquè jo no he estat capaç d’aconseguir aquesta informació, 
quines en són les condicions i quina és la seva opinió sobre el nombre d’autònoms 
que hi accedeix; si és útil, aquesta línia, o si és que se n’haurien de revisar, poder, 
els criteris o què, d’aquesta línia de l’Institut Català de Finances.

El senyor Toni Mora. El tema de la inspecció que comentava. Jo crec que sabem 
que la Generalitat té la competència exclusiva en matèria d’inspecció. M’agradaria 
saber el seu parer sobre quines accions concretes creuen que s’haurien de portar a 
terme en matèria de treballadors autònoms, de frau, d’aquesta economia col·laborati-
va que vostè mencionava. Per on creu que haurien d’anar els trets en aquesta matèria?

I, bé, en definitiva, per no allargar-me, crec que en general la Generalitat té molt 
més per oferir als treballadors autònoms, i espero que entre tots siguem capaços de 
trobar aquestes mesures.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, Laura. Tindria la paraula el senyor Pol Gibert, en nom del Grup 
Parlamentari del PSC.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Agrair, primer de tot, al senyor Viguera i al senyor Toni Mora 
la seva exposició, perquè ha sigut molt complementària, a més, d’un i l’altre. Han 
tocat temes que són els cabdals per aquesta comissió. Crec que amb les seves com-
pareixences podríem fer ja l’esquelet del que haurien de ser les conclusions de la 
comissió. I a més, temes en què crec que estarem tots més o menys donant voltes, 
sobre els mateixos temes, eh?, perquè són els que ens porten aquí, ens mouen. La 
representant de Ciutadans ha fet les preguntes clau, a més, vull dir que ja ha tocat 
molts pals, amb la qual cosa, intentaré ser breu, no?

El senyor Mora comentava també l’evolució del sector dels autònoms, com n’ha 
anat, també, variant el perfil els darrers anys. També veiem com gent que segura-
ment no optava com a autònoma fa cinc anys, ara hi opta com una via de trobar una 
feina o una sortida laboral a la situació d’atur, doncs, molt estesa, no? I, per tant, tam-
bé veiem com hi ha un perfil d’autònom que es veu abocat a ser autònom, que potser 
no hauria escollit, però que ho fa per buscar-se una sortida, i per tant és diferent de 
la gent que ho escollia de manera natural –també crec que cal diferenciar-ho.

Això també ens porta que hi ha gent que és autònoma..., per evitar un contracte 
laboral normal i corrent, que l’hi haurien de fer en una empresa, l’hi fan un..., via 
autònom. Això ho hem vist en multitud de casos, i això també acaba sent una via de 
precarització evident del treball, via una figura que abans tenia una determinada ca-
racterística i ara evoluciona cap a un altre tipus de situació. Això ens porta també a 
temes de prevenció de riscos laborals: també s’ha comentat moltes vegades que hi ha 
deficiències en aquest sentit. Temes de formació, també, que hem vist moltes vegades 
com no arriba als autònoms com hi hauria d’arribar.

I sobretot el tema que comentava el senyor Mora de la inspecció de treball, que 
és un tema cabdal, perquè la gent comença a tenir la sensació de que només hi ha 
un tema de que inspecció no actua, sinó que a vegades ja es dona per fet que la llei 
no s’ha de complir, en alguns sectors, i la gent ni tan sols reclama a inspecció. Per 
tant, em sembla un moment també molt delicat pel que fa al comportament laboral 
i de la legislació en aquest sentit, no?

Per no reiterar-ho, el Consell Català del Treball Autònom és un tema cabdal, que 
en parlarem una i mil vegades, amb la qual cosa tampoc no n’anirem sumant més, no?

El tema del finançament. Jo, també, per acotar una mica el que podem fer des de 
Catalunya; podem parlar del que podem fer des del Congrés, però ens toca parlar del 
que podem fer com a Parlament de Catalunya, no? Per tant, també intentaria acotar 
el que podem fer des d’aquí per millorar el finançament dels autònoms, juntament 
amb la morositat, que són els dos temes també cabdals pel que fa a la feina diària.
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També m’agradaria saber els programes de relleu generacional, que ens comenta-
va abans també. Funcionen? N’hi ha alguna experiència pilot que puguem destacar? 
Perquè crec que és una cosa molt important, també, veure com un autònom desen-
volupa la seva feina durant un temps i que allò no es perdi quan l’autònom es jubila, 
eh?, que és una ocasió important de treball i crec que és un bon programa que es 
podria estendre, si més no, no?

També, el tema que és cabdal, que és el tema d’economia col·laborativa, o digital, 
com en vulguem dir. Aquests dies ho veiem en la premsa diàriament, amb la qual 
cosa és un tema que està en boca de tots, no?, i veiem com és un sector en el qual se’ls 
considera autònoms, d’alguna manera –segurament «trades», molts d’ells–, però que 
estan totalment desprotegits, que moltes vegades no tenen ni afiliació sindical, amb 
la qual cosa tampoc no tenen un referent. Amb la qual cosa, què podem fer amb tota 
aquesta gent que veiem dia rere dia...? Ahir se’n veia un cas, em sembla que era a TV3, 
que explicava el cas d’un ciclista de Deliveroo que estava hores i hores esperant en un 
banc a que li fessin una comanda i que no té garantit cap tipus de feina: condicions 
precàries absolutament, que seria tocant a l’esclavitud, pràcticament, o a intentar pi-
dolar alguna cosa. Per tant, en aquest sector serà clau, regular-lo d’alguna manera. 
També volia saber la seva opinió sobre com ho podem fer.

Llavors, temes clàssics: segona oportunitat. És un tema que tenim pendent també 
a treballar a fons, com ho podem abordar? El tema de finestreta única també és un 
tema reiterat una i mil vegades. Alguns sindicats ho fan motu proprio ells perquè a 
vegades l’Administració no ho fa del tot, no? Per tant, crec que estem donant voltes 
en aquests sectors. I també crec que vostès són una de les claus bàsiques d’emmar-
car el discurs del que serà aquesta comissió.

Per tant, molt agraït.

El president

Molt bé; gràcies, Pol. I ara tindria la paraula el..., sí, el senyor Coscubiela, en nom 
de Catalunya Sí que es Pot. Ha arribat també el Marc Vidal...

Joan Coscubiela Conesa

Moltes gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc, agrair no només de compa-
reixença sinó la claredat amb la que s’ha exposat, tenint en compte que es tracta de 
dues organitzacions, una de sindical, una de petits..., de pimes, quasi de micropimes, 
eh?, que és la del teixit català, però des de diferents òptiques.

La primera cosa que jo voldria destacar és la complexitat d’encarar la situació 
dels autònoms, perquè, no ens enganyem, és un concepte que té en comú un deter-
minat règim de seguretat social; des de fa un temps, una suposada regulació que 
regula una petita part del món dels autònoms, però que sobretot el que té és que en-
globa realitats tan diverses com un doctor superespecialista mundial en biotecnolo-
gia que ha muntat una empresa, i després, potser, un altre doctor també, per no dir 
una persona sense formació, que es guanya la vida repartint en règim d’economia 
col·laborativa o, millor dit, depredadora, eh? És a dir que..., tot això són autònoms, 
per això té una certa complexitat.

Una de les coses que m’ha semblat detectar de la intervenció del company Toni 
Mora, de Comissions, és tota aquesta evolució del volum d’autònoms durant la crisi. 
Jo volia anar una mica més enllà. És a dir, si analitzem les dades de l’EPA dels úl-
tims trenta anys, per no dir quaranta, fins i tot amb els canvis metodològics, veiem 
que existeix una situació de vasos comunicants constants entre ocupació assalariada 
i ocupació autònoma. I veiem, curiosament, que cada vegada que hi ha una crisi es 
dispara l’ocupació autònoma, i cada vegada que s’atenua la crisi es redueix aques-
ta ocupació autònoma; per regla general, lògicament sempre hi han excepcions. La 
qual cosa porta a pensar una cosa que crec que sabem tots, i és que en molts casos 
la feina de l’autònom no és una feina voluntària, eh?
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Llavors, la cosa que els volia preguntar a vostès, des de les diferents òptiques, és 
si tenen detectat, a mi no em consta que existeixi –igual que amb el temps parcial: 
els contractes assalariats a temps parcial sí que se sap quins són voluntaris i quins 
no–, en el cas dels autònoms, quins són treballadors voluntàriament autònoms o 
quins són autònoms per imposició de la vida. O, dit d’una altra manera, quins són 
autoemprenedors i quins són autoexplotats, eh?; tots són autònoms, però no és el 
mateix ser un autoemprenedor que un autoexplotat.

Des d’aquesta perspectiva, també voldria preguntar si vostès no tenen la percep-
ció de que el nostre sistema productiu utilitza els autònoms –i no només els autò-
noms: per exemple, també utilitza les microempreses– com a mecanismes per ex-
ternalitzar riscos per part d’aquelles empreses que ocupen posicions dominants, que 
controlen mercat i producte, i el que fan és externalitzar producció de béns i serveis, 
i, com a conseqüència d’això, també determinats riscos. Això els representants de 
Pimec ho coneixen molt bé, perquè el que ens explica ell dels impagaments de les 
grans empreses no deixa de ser res més que aquesta estratègia: l’estratègia d’utilit-
zar empreses. I crec que els companys de Comissions Obreres coneixen bastant bé 
aquesta estratègia d’externalització de riscos.

Han fet referència..., en Toni Mora ha fet referència a una cosa important, i és 
la menor cobertura social dels autònoms. El que passa és que, estant d’acord amb 
aquesta qüestió, necessitaríem, potser, passar a alguna cosa més que constatar la rea-
litat, o sigui, és intentar saber-ne les causes. Clar, quan es tracta de prestacions de na-
turalesa contributiva, com poden ser les d’atur o com poden ser les de pensions, exis-
teix una relació entre el que es contribueix i el que es rep. I des d’aquesta perspectiva, 
doncs, la pregunta que els dic és: és possible millorar la cobertura social dels autò-
noms sense millorar les seves aportacions contributives? I és possible que ells millo-
rin les seves aportacions contributives quan estan fins aquí, perquè estan enganxats 
per tots els costats per les empreses que els tenen autoexplotats? És bo tenir-ne un 
diagnòstic, perquè, depèn del que fem, el que podem fer, per exemple, és, sí, augmen-
tar la cobertura dels autònoms i ampliar el dèficit de l’ajut social, que el paguen els 
altres treballadors, des d’aquesta perspectiva, i ens interessa molt situar-ho.

Sobre economia col·laborativa i economia depredadora, també m’interessa molt 
que aprofundim sobre aquesta qüestió. I, si m’ho permet, apuntar una qüestió: nos-
altres creiem que el repte avui al nostre país és com incentivem l’autoemprenedor 
sense que indirectament incentivem, volguda o no volgudament, l’estratègia de pre-
carització de l’autoexplotat. Aquest és el repte, perquè és que moltes de les coses 
que es fan amb bona fe per impulsar l’autoemprenedor acaben sent utilitzades per 
l’estratègia de precarietat de l’autoexplotat.

Des d’aquest punt de vista, i amb relació a les propostes que ens han formulat, els 
agraeixo que s’hagin centrat molt a Catalunya. Han parlat de coses de l’Estat... Aquí 
és molt fàcil, aquí tenim una claredat sobre el que han de fer els altres espectacular, 
i després tenim una foscor sobre el que hem de fer nosaltres també espectacular, des 
del meu punt de vista.

Però els volia..., dues coses concretes que han aparegut. Podria millorar, per 
exemple, la situació d’autoexplotació dels autònoms si modifiquéssim, tal com han 
plantejat alguns grups al Congrés dels Diputats, l’article 42 de l’Estatut dels treba-
lladors impedint que els sistemes de subcontractació permetin externalitzar riscos? 
És a dir, permetria, per exemple, situar..., tornar a internalitzar aquests riscos a les 
grans empreses que controlen producte i mercat?

Segona qüestió, en el tema de les tarifes planes, la seva opinió. Una cosa és que 
s’impulsi el treball autònom fent deduccions de les cotitzacions que paga el sistema 
d’ocupació del país, i l’altra és fer-ho via exempcions, que ho acaba pagant la segu-
retat social, que al final acaba revertint en menys prestació per a la resta. És a dir, 
m’agradaria saber aquestes dues qüestions.



DSPC-C 485
6 de juliol de 2017

Sessió 3 de la CEEA  17 

Sobre el tema de Catalunya, algunes preguntes. Han plantejat allò del tema del 
Consell del Treball Autònom. Aquí, no ens enganyem: tots..., ho sap tothom que ho 
ha plantejat, hi ha un problema important de com mesurar la representativitat. Clar, 
llavors... Clar, si funciona bé, hauran de resoldre aquesta qüestió, perquè si no voldria 
dir acceptar que la representativitat la dona Déu, Déu en forma d’executiu, que tothom 
sap que té molta tendència a escollir sempre els seus amics –qualsevol que estigui en 
poder executiu.

Llavors, és clar, hi han coses que sí que es poden fer. Per exemple, tot el tema de 
la inspecció de treball, en allò que afecta fonamentalment l’àmbit de l’autoritat labo-
ral catalana: què pensen que es podria fer en aquest sentit? Després, no pensen que 
es podria avançar, per exemple, en un mecanisme d’autoregulació de les administra-
cions públiques catalanes, començant per la Generalitat de Catalunya, al voltant de 
mecanismes de contractació que impedissin que al final d’aquest procés hi hagués 
un autoexplotat, allà? És a dir, mecanismes de control, en el cas de l’Administració 
pública catalana, que ofereix serveis, de tot el que està sota l’àmbit del servei que 
presta, amb sistemes de subcontractació.

Sobre el tema del pagament per part de tercers als autònoms, primer, felicitar la Pi-
mec. Està fent una feina importantíssima, i gràcies a això ha aconseguit que les admi-
nistracions públiques millorin en aquest tema. Però, clar, que tenim un problema, que és 
brutal, i això potser també es podria intentar veure aquí des de la perspectiva del Codi 
de consum, que és competència de la Generalitat de Catalunya: què passa amb les grans 
empreses que utilitzen les pimes com a bancs i els autònoms com a bancs?

Parlant de bancs, l’Institut Català de Finances. La veritat és que, bé entre el que 
diu l’Institut Català de Finances que fa i el que fa, qualsevol semblança amb la rea-
litat és pura coincidència. Si alguna cosa no fa, és donar suport a les pimes ni als 
autònoms, evidentment que no. Aleshores, pensen vostès que, per exemple, podria 
ajudar una reforma de l’Institut Català de Finances per intentar convertir-lo en una 
cosa semblant a una banca pública especialitzada en tots aquells aspectes que el sis-
tema financer no atén perquè no és rendible, especialment en un moment de gran 
concentració i oligopoli financer que està produint exclusió financera, no només a 
particulars sinó també a les empreses?

Bé, aquestes són algunes de les preguntes que em suggereix..., però totes les que 
vostès ens puguin aportar, si us plau, que siguin sobre coses que puguem fer aquí. Si 
ens volen aportar coses que puguem fer allà l’endemà, millor; les guardarem, quan 
arribi el moment, i les traurem. Però ens interessa... Jo sé que els autònoms viuen 
cada dia i viuen de menjar, com els treballadors. Llavors, viure de l’esperança ajuda 
a viure bé, però ens interessa millorar les condicions dels autònoms cada dia.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Coscubiela. Pel que estic veient de temps..., eh? Ho dic per anar avi-
sant, perquè haureu de fer respostes telegràfiques, que més o menys acabarem a cinc 
minuts –més o menys– cadascú, els que acabareu tenint, eh? Ho dic per..., per dallò. En 
tot cas, el que quedi, ho repeteixo..., i si cal que un altre dia veiem que ho hem d’am-
pliar, ho comentem. Però després tenim una altra compareixença i hauríem de mirar...

En tot cas, sí que... Sergio Santamaría, en nom del Grup Parlamentari del Partit 
Popular.

Sergio Santamaría Santigosa

Sí; gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer a los comparecientes su ex-
posición, detallada, profusa, sobre la cuestión que nos ocupa, que, bueno, por mi 
parte irá en la línea de hacer una valoración global, sobre todo de las recientes no-
vedades legislativas que se han producido –tampoco quiero detenerme en demasía–, 
y entrar en cuestiones concretas que nos incumben más, ¿eh?, desde el punto de vista 
autonómico.
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Vaya, por tanto, por delante que, efectivamente, el colectivo de los trabajadores 
autónomos es uno de los grandes olvidados, o ha sido uno de los grandes olvida-
dos, por el poder legislativo. Y parece, por las noticias recientes, sobre todo la de la 
semana pasada, a nivel de toda España, que comienza a revertirse la situación. Yo 
tampoco seré excesivamente optimista, porque, al fin y al cabo, se trata de una ley 
–y me estoy refiriendo a la ley de medidas urgentes a la que nos venimos refiriendo 
alguno de los representantes de los grupos parlamentarios–, que ha contado con un 
respaldo unánime, que son medidas urgentes, y, por tanto, en fin, esa nota las carac-
teriza, no son suficientes, en eso puedo estar de acuerdo. Y la idea es que entren en 
vigor a principios de otoño para, efectivamente, ayudar a, como decía anteriormen-
te, un colectivo que también tira, y de qué manera, ¿no?, de la economía.

Yo repasaba, preparando la intervención, los datos facilitados tanto por la Fe-
deración Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos como por la Unión 
profesional de Trabajadores Autónomos, de que se están generando, a lo largo de este 
año 2017, 245 nuevos autónomos más, ¿eh?, cada día; que la previsión que hacen es-
tas organizaciones es de aproximadamente unos 150.000 nuevos empleos en 2017, en 
lo que respecta a altas y en lo que respecta a los nuevos empleos que generan estos 
trabajadores autónomos. Las cifras, por tanto, son alentadoras. Eso no significa que 
debamos lanzar las campanas al vuelo, porque hay que seguir trabajando, y mucho, 
a la hora de abordar medidas que mejoren, como digo, el trabajo y sobre todo la em-
pleabilidad de quien asume el riesgo de montar un negocio y de que, por tanto, tiene 
la condición de emprendedor.

Vaya por delante también otro dato significativo: esta ley tiene un impacto o va a 
tener un impacto para las cuentas del Estado de unos 1.000 millones de euros. Y, por 
tanto –además, con cargo a los presupuestos–, significa un impulso importante que 
va a ir destinado fundamentalmente a costear la tarifa plana y también al régimen 
de deducciones que contempla la misma ley.

Pero, claro, yo me pregunto en primer lugar –y esta es una idea que quiero lanzar 
a los dos comparecientes–: desde el punto de vista de lo que es el concepto de «tarifa 
plana», que viene a ser una subvención, en última instancia, ¿ustedes son contrarios a 
la política de subvenciones? Lo digo por el impacto que tiene, porque hay quien opina 
que cuando acaba la subvención se acaba el negocio, y algún caso se ha dado.

Entonces, primero, posicionamiento de los dos comparecientes respecto a este tipo 
de políticas. Y si no son favorables, ¿qué tipo de ayudas finalistas propondrían? Es de-
cir, más allá, como digo, de estas medidas que se adoptan con carácter de urgencia, 
¿qué otras ayudas podrían tener una eficacia prolongada y duradera en el tiempo?

Me parece también importante, dentro de este planteamiento que les hago, ¿qué 
medidas, por tanto, para mejorar la protección social y el tratamiento fiscal de los 
trabajadores autónomos podemos, de alguna forma dentro del margen de compe-
tencias que tiene la Generalitat de Catalunya, plantear dentro de lo que podrían ser 
conclusiones de esta comisión de estudio?

Lo digo porque es importante que esa idea la liguemos también con el problema 
de la morosidad –también se apuntaba. Es decir, el trabajador autónomo, efectiva-
mente, o las pymes, no pueden financiar a grandes empresas; es decir, es necesario 
que con carácter también urgente ese reglamento que promueve o que prevé sancio-
nes para quien no cumple con los pagos en los plazos previstos tenga consecuencias. 
Nos parece que es importante porque, si no, se crea esa disfunción que siempre aca-
ba perjudicando a la parte más débil, que en este caso es el trabajador autónomo. 
Entonces ahí también me gustaría recabar su opinión sobre qué podemos hacer o 
qué podemos plantear más allá de que lo que se legisle a nivel nacional.

Otra cuestión que también es recurrente, y que se habla mucho, pero que yo creo 
que en la calle las personas que toman la decisión de acometer la creación de un ne-
gocio se encuentran con ese problema: la simplificación administrativa. Es decir, ¿el 
impulso a la ventanilla única está ahí? Quiero decir, ¿podemos decir que eso está 
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operativo? Porque por las opiniones que pulso con personas que se dedican, y que 
crean, y que asumen ese envite de convertirse en trabajadores autónomos, esa venta-
nilla única no parece que sea tan eficaz como políticamente se ha querido trasladar, 
¿no? Y, por tanto, ¿qué hay que hacer para que sea una realidad y que, por tanto, 
ayude a que el trabajador autónomo pueda decidir y, por tanto, inmediatamente co-
menzar la actividad?

Aspecto también que ha salido a colación y que me parece interesante: el aborda-
je de la economía sumergida. Es fundamental, efectivamente, que sea combatida con 
la política en este caso que los departamentos de la Generalitat tienen dentro del ám-
bito de sus competencias, como es el incremento de la actuación inspectora, en todos 
los ámbitos, ¿no? Y, claro, ligado a este concepto de «economía sumergida» –aquí 
también ha salido–, tenemos el problema candente, que esta tarde en la Comisión de 
Empresa y Conocimiento también abordaremos, de la economía colaborativa.

Hay quien opina –yo lo he leído recientemente en una entrevista– que la econo-
mía colaborativa es la economía que no paga impuestos. Y es una afirmación quizá 
muy gruesa, pero, bueno, yo creo que tiene cierta dosis de verdad, esa afirmación, 
que quizá podríamos calificarla de radical, pero me gustaría saber hasta qué punto 
precisamente en este ámbito de la economía colaborativa se puede hacer, o de deben 
hacer..., se deben adoptar medidas que de alguna forma corrijan esa opinión, que 
no digo que sea general pero que está ahí, y que de alguna forma también puede ser 
una nueva modalidad de economía sumergida. Y, por tanto, ahí también me gustaría 
pulsar, en definitiva, su opinión.

Y quiero acabar con una cuestión que también creo que apuntaba el señor Lluís 
Viguera: ¿cómo combatimos y cómo, por tanto, promovemos medidas que de al-
guna forma mejoren la productividad? El otro día también conocí una encuesta, un 
estudio, sobre la situación laboral que me llamó poderosamente la atención, y que 
decía, esa encuesta, que el 60 por ciento de los trabajadores no estarían dispuestos a 
moverse y, por tanto, a cambiar de trabajo, si eso implica desplazarse a más de cien 
kilómetros del lugar de residencia.

Esto realmente es un dato a tener en cuenta, que nos parece no diría que alar-
mante pero sí significativo, porque algo habrá que hacer para cambiar precisamente 
esa cultura. Curiosamente, el estudio decía que vascos, catalanes y aragoneses son 
los más reacios. Nos parece que es fundamental este dato, también. Si la encuesta, 
como digo, es fiable, bueno, las cifras son significativas, porque realmente la movi-
lidad laboral es fundamental para mejorar la competitividad. Y, por tanto, también 
en este ámbito habría que promover medidas que de alguna forma también pudieran 
formar parte de las conclusiones de esta comisión.

No me alargo más. Y, en la medida de lo posible –son muchos temas–, si pode-
mos encontrar respuestas, serán bien recibidas.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, senyor Santamaría. Tindria la paraula el senyor Albert Botran, en nom 
de la CUP.

Albert Botran i Pahissa

Bé; gràcies als compareixents, no només als dos expressament compareixents, 
sinó als meus companys parlamentaris, que em sembla que pel temps que fan servir 
es consideren un compareixent més, eh?, i amb tots els respectes, ho dic. Jo intentaré 
cenyir-me molt al temps perquè, com que s’han plantejat molts dubtes que compar-
teixo, i que entenc que seran respostos pels compareixents, en plantejaré un de sol 
que crec que és interessant.

Penso que els problemes dels autònoms necessiten l’organització i la lluita dels 
autònoms. I, per exemple, quan es plantejava la qüestió dels autònoms dependents, 
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va ser gràcies..., en el cas de la Marea Blava, que es van poder organitzar les subcon-
tractes de Telefónica, que es va destapar aquest frau que s’hi feia.

I, per tant, la pregunta l’adreçaria a tots els compareixents, tot i que entenc que 
potser hi té més responsabilitat el sindicalisme, en aquest cas, no?: quin grau de filia-
ció, quin grau de participació del sector dels autònoms hi ha en el món sindical? En-
tenc que en l’empresa és més habitual, en la petita empresa..., que tenir autònoms, per 
descomptat, però el gruix dels autònoms –ja se’ns ha dit– són aquest 70 per cent que 
no tenen ningú a càrrec, diguem-ne, ningú assalariat. Aquest 70 per cent està, suposo, 
infraorganitzat, entenc jo. I crec que és una problemàtica perquè qüestions d’aques-
tes..., doncs, sí, les institucions hi han de donar resposta, però en part, si es va tard i 
no s’hi fa prou, és perquè aquests autònoms que un dia van ser assalariats d’aquests 
sectors, en aquell moment tenien un grau d’organització que plantejava les mesures 
molt més fàcilment i es podia lluitar molt més fàcilment, i ara hi ha una dispersió, i 
entenc que és un dels problemes principals.

Jo només aportaria aquesta qüestió, perquè les altres, doncs, també són compar-
tides, i m’agradaria que s’hi pogués donar resposta.

Gràcies.

El president

Gràcies, Albert. I especialment per allò de ser directes i anar al gra. I ara tindrà 
la paraula el senyor Bernat Solé, en nom de Junts pel Sí.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, president. En primer lloc, moltes gràcies als compareixents. Dir-
los que la voluntat de dur a terme aquesta comissió..., avui es demostra clarament 
que el Parlament de Catalunya necessitava aquest espai de debat, que probable-
ment en altres comissions no quedava tan ben reflectit. I, per tant, celebro, amb les 
compareixences ja inicials i amb les participacions de tots els grups parlamentaris, 
que finalment disposem d’aquest espai, i com a Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 
doncs, ho hem impulsat des del primer moment.

També, per altra banda, crec que no ha de ser un espai on debatre, doncs, tots els 
posicionaments polítics que tinguem cada grup parlamentari en funció del que s’ha 
fet al Govern de l’Estat. I el plantejament que nosaltres farem des del Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí és posar un punt zero a partir del qual posar sobre la taula 
tots aquells elements que en major part compartim amb tots els grups i intentar bus-
car-hi solucions concretes. Evidentment el nostre grup parlamentari defensa la ne-
cessitat d’una llei pròpia catalana per a regular el tema dels autònoms; evidentment, 
aquí discrepem amb altres grups, però això no vol dir que puguem posar un comp-
tador a zero a partir del qual posar sobre la taula aquests temes.

Jo també, per ser breu, intentaré fer preguntes concretes. Dirigides al senyor Toni 
Mora, de Comissions Obreres: vostè ha parlat de que a partir del 2016 hi ha hagut un 
repunt de l’activitat autònoma, però veig, per altra banda, que hi ha hagut un dèficit 
de la qualitat en aquest tipus de repunt o d’increment. Demanar-li com valora vostè 
aquesta manca de qualitat en aquest increment, en aquest repunt. I aquí, doncs, també 
posar un petit èmfasi, discrepant amb el comentari del Partit Popular, sobre la preocu-
pació de la mobilitat, de la poca predisposició dels catalans a la mobilitat. Evident-
ment, la mobilitat del treballador és un sinònim de manca de qualitat en el treball, i 
això ha quedat prou demostrat en comissions de treball en què l’accidentalitat laboral 
s’ha incrementat a mesura de que hi ha hagut més mobilitat en el treball.

Una segona pregunta. Vostè també ha apuntat, doncs, la possibilitat de vincular 
les cotitzacions dels autònoms a partir dels ingressos. Nosaltres..., el nostre grup ho 
comparteix, el que passa és que ho comparteix d’una forma responsable i no dema-
gògica. I en aquest sentit, per tal que aquest sistema sigui sostenible, quina proposta 
faria, així a grans trets, d’estructuració de les cotitzacions per tal que aquest sistema 
acabi sent sostenible?



DSPC-C 485
6 de juliol de 2017

Sessió 3 de la CEEA  21 

També ha parlat de..., bé, això ja l’hi apunto jo: hi ha hagut canvis d’activitats; 
amb la crisi, doncs, s’han generat noves activitats, i professions com per exemple les 
de la construcció s’han hagut de reformular. Vostès aposten per donar suport a aque-
lles professions que històricament han funcionat i que en aquests moments estan en 
declivi? O estan més per reformular aquest tipus de professions i reconvertir-les o 
reinventar-les?

Finalment, nosaltres també coincidim en la necessitat de disposar d’aquest Con-
sell del Treball Autònom de Catalunya. I també els preguntaria –això és una pre-
gunta compartida per als dos compareixents–: quins creuen que són els motius pels 
quals no s’ha constituït aquest consell?, que el Govern, doncs, ja ha dit per activa 
i per passiva que està disposat a posar a la taula perquè es pugui constituir, aquest 
consell.

I finalment, al senyor Toni Mora: quines mesures a nivell... Ha apuntat el tema de 
la implicació dels municipis en el control, en la inspecció i sobretot en el foment del 
treball autònom. Quines mesures creu que pot dur a terme una entitat municipal, en-
tenent el municipalisme, doncs, amb la diversitat que tenim en el nostre país? Perquè 
a nivell d’inspecció, jo puc entendre que un ajuntament com l’Hospitalet o Barcelona 
puguin dur a terme activitats d’inspecció, però tenim nou-cents i llarg municipis a 
Catalunya, molts dels quals difícilment podran dur a terme tasques d’inspecció.

Pel que fa al senyor Lluís Viguera, també compartir la pregunta de quin sistema 
o quina estructura vostè proposaria per intentar fer aquest sistema de cotitzacions 
més progressiu o vinculat als ingressos.

Després, una segona pregunta: ha parlat de problemes de finançament, de que ac-
tualment, doncs, el sector té problemes de finançament i que la banca convencional 
no respon a aquestes necessitats. Li demanaria la valoració que fa de les possibilitats 
de finançament alternatives que hi ha en aquests moments al mercat, i la seva valo-
ració de la necessitat de disposar d’un banc públic català.

També ha parlat de problemes de morositat en aquells contractes que fan grans 
empreses, i sobretot amb l’Administració pública, i que després, com bé apuntava 
el company de Catalunya Sí que es Pot, els petits autònoms o les petites empreses 
acaben finançant o fent de..., aguantant el deute d’aquestes grans empreses. Vostès 
obririen la porta a modificar la llei de contractes per tal de poder regular aquest pro-
blema que existeix?

També ha apuntat un envelliment dels autònoms i, per altra banda, la possibili-
tat de que aquest envelliment es pugui dur a terme també de forma activa. Per tant, 
entenc que vol dir que els autònoms puguin prolongar la seva activitat laboral més 
enllà de l’edat habitual en què cessen la seva activitat. Això no ho considera un pro-
blema perquè privi de que hi hagi noves incorporacions en el món del treball per 
part dels joves, que avui dia tenen una taxa d’atur molt important?

I finalment, doncs, que facin vostès la valoració de que Catalunya pugui dispo-
sar d’una llei pròpia en legislació, tenint en compte que, com ha dit la companya de 
Ciutadans, la llei que s’ha modificat actualment al Congrés espanyol no ha resolt ni 
de bon tros els problemes que el sector té en aquests moments.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Solé. I ara tenim aquest torn de..., això, eh?, com més 
breu..., en principi, cinc minuts, i si us hi podeu ajustar, sent telegràfics. I en tot cas, 
crec que segurament el que caldrà, com heu pogut veure, és que ens pugueu fer arri-
bar, en funció de tots aquests dubtes i qüestions, que poder alguna també requereix 
una mica més de profunditat..., que ens pugueu fer arribar la vostra opinió, i si cal-
gués, eh?, i ho considerem oportú, doncs, sí que ens tornem a veure.

En tot cas, senyor Mora, tindria aquests primers cinc minuts per respondre.
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Toni Mora Núñez

Bé, moltes gràcies, diputades i diputats. Gràcies per l’interès i gràcies per les 
preguntes. I el que dona peu això..., a contestacions potser més fluides i mai espon-
tànies, però sí amb un punt interessant també de contrarèplica, no?, encara que la 
manera com tenim aquesta compareixença no sigui la més idònia.

Però, en tot cas, si se n’han adonat, jo no he citat en cap moment el terme «em-
prenedor», i no perquè no sigui un terme d’ús habitual, sinó perquè nosaltres consi-
derem que és un terme no excessivament útil, o que possiblement és un terme més 
de moda, no? L’emprenedor o emprenedora és la persona que intenta tirar endavant 
un negoci tota la vida, intenta tirar la seva possibilitat de tenir una vida laboral, 
però, bé, ara fa un temps que això s’ha posat de moda i segurament, doncs, continuï 
de moda o no, en funció del que la societat hi determini.

El que passa és que, com algun diputat deia, intentem abordar en aquesta co-
missió una complexitat enorme, no?, perquè hem parlat d’«economia col·laborativa», 
d’«economia digital», d’«economia de plataforma», d’«economia depredadora», fins 
i tot he escoltat. Hem parlat d’autònoms, podríem haver parlat de falsos autònoms; 
parlem de frau, de precarietat, suposo que més jo que altres compareixents. Però en 
tot cas aquesta idea subjau a la realitat de les persones que conceptuem com a per-
sones treballadores autònomes.

Jo em cenyeixo més a les preguntes que s’han fet, a les qüestions. Primer, comen-
çant per algun punt... Coincidim, el company –el senyor de Pimec– i jo, segurament 
en moltes coses; no coincidim en que nosaltres per exemple no estem..., no crec que 
sigui..., en contra de la digitalització de l’economia, i, per tant, dels avenços que les 
noves tecnologies poden suposar per a l’impuls de l’economia i un nou model pro-
ductiu.

Rebutgem absolutament les conseqüències que té l’economia de plataforma, o 
podríem utilitzar-hi altres termes, que al final a la pràctica són, com també algú ha 
situat, la modernitat dels braceros a la plaça del poble, que és el que estem tenint, 
per exemple, amb la situació de Deliveroo, a Barcelona: companys, companyes, tre-
balladors i treballadores que estan a les places esperant que via app –no amb un crit, 
com es feia segurament abans– els assenyalin quan han de començar el seu periple, 
quan han de tenir la possibilitat de posar en marxa la bicicleta i fer alguna peona-
da, no?

Aquests és la situació real de l’economia col·laborativa, de l’economia que utilit-
za..., una bona part de l’economia col·laborativa. Per tant, és una externalització ab-
soluta de riscos; la persona no té pràcticament cap dret. I fins i tot de la relació no en 
diuen..., en tot cas, evidentment, absolutament no «laboral», sinó que en diuen «vin-
cle», no?, i se’t despatxa o se’t crida per un email o per un sistema d’app.

Aquesta és la realitat i, per tant, és la que ha situat, per exemple, un conflicte que ara 
mateix és important, com el conflicte de Deliveroo, però també que suposa que sectors 
importants, econòmics, en el nostre país, com pot ser el del taxi, també, i on treballa 
moltíssima gent, i en depenen moltíssimes famílies, estiguin agreujats o amenaçats per 
plataformes com la d’Uber. I aquesta és una responsabilitat que hem d’abordar també 
des de Catalunya; per tant, és una situació que en un plantejament de país s’ha d’abor-
dar des de Catalunya.

També algunes intervencions han fet esment, no?, d’aquest increment del per-
centatge de les persones autònomes en funció també d’una certa edat, i és una dada 
estadística que reflecteix l’informe del CTESC. Evidentment també hi veiem palès 
aquí el que ha succeït en moltes altres ocasions, però també és conseqüència de la 
crisi, en molts casos: la fugida a vegades cap a no sé on, però la fugida cap a una 
situació desesperada en la qual pots trobar una situació com a autònom o autònoma 
quan ja no tens més recursos i no pots acceptar una realitat laboral.

Igual que la diputada de Ciutadans, alguns hem passat per aquesta situació quan 
estàvem en la situació d’atur, i no sabíem què fer, i era l’alternativa entre una em-
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presa de treball temporal o que et traguessis l’autònom per tres, quatre, cinc me-
sos, tirar endavant amb totes les complexitats del món –en el meu cas, quan era 
més jove–, perquè, si no, a l’empresa on havia de treballar, no podia treballar; no hi 
havia, evidentment, la possibilitat que em fessin un contracte laboral i tampoc era 
l’ETT... Per tant, autònom per obligació, autònom per força. Per tant, m’he sentit re-
flectit en el que ella ha dit, no?

En tot cas, també sobre algunes preguntes que s’han donat. Nosaltres rebutgem 
les tarifes planes. No crec que sigui novetat, i és això és conegut per part de Co-
missions Obreres, tant a nivell de Catalunya com a nivell confederal. Ho rebutgem 
perquè ens estimem aquest sistema de repartiment universal, contributiu, públic, i 
volem la seva sostenibilitat, del sistema de seguretat social.

I si comencem a fer tarifes planes, no només subvencionem, que pot ser un altre 
terme..., no eufemístic, sinó amb realitat, però sí que estem malmetent les possibili-
tats de futur de que aquest sistema funcioni. I no tenen tampoc un recorregut, ente-
nem, eficaç perquè es mantinguin tant les trajectòries laborals de les persones autò-
nomes com els negocis, i això és també..., jo crec que està –fins i tot ho reconeixia 
vostè en la seva intervenció– en aquesta relació. Per tant, rebutgem aquesta mesura. 
És una de les mesures que creiem més negatives de la llei de mesures urgents.

Defensem l’aplicació proporcional de les contribucions als ingressos, i, per tant, 
una altra –jo crec que també és coneguda per part nostra–..., nosaltres estaríem per 
l’eliminació del sistema de mòduls, que s’ha anat reduint els últims anys, però que en-
cara existeix, i que en alguns casos –en alguns casos– és també un sistema que amaga 
un cert frau per part de certes persones, no?

Defensem l’ampliació de la inspecció de treball. Clar, quan diem «recursos»..., 
evidentment no demanarem aquí trenta o trenta-cinc inspectors de treball, però crec 
que queda clar què defensem, no només en els aspectes de la persecució del frau 
quant a les persones autònomes, sinó en el conjunt del món laboral. Estem infrado-
tats a Catalunya i al conjunt de l’Estat de recursos, d’inspectors i d’inspectores, i a 
més en moltes ocasions també delimitats per certes, doncs, jo en diria «prioritats», 
que no són les que ens haurien de plantejar per part de l’Administració.

Últimament, com saben, hem tingut tota una situació impulsada sindicalment de 
denúncia del tema d’algunes cooperatives de treball associat, dels falsos autònoms, 
que sobretot al sector de les indústries càrnies estan en funcionament. Hi ha hagut 
una campanya important, participació –perquè sempre és així, si no, no funciona– 
dels treballadors i les treballadores, dels representants sindicals en determinades 
empreses; però un impuls també que al final ha fet un cert moviment que no hem 
vist reflectit perquè hi ha una part, i en aquests..., i ho haig de dir, de la patronal, que 
firma coses, que ve a les reunions, però que després no les aplica perquè no ho con-
sidera oportú. I, per tant, bé, una certa també deslleialtat amb el que s’acorda, no? Jo 
crec que aquí la Generalitat de Catalunya ha de ser molt més dura i ferma quant..., 
perquè si s’hi participa i si s’hi..., sobretot, si s’hi convé, doncs, s’han de posar en 
pràctica les mesures que es consensuen.

Es preguntava també pel tema dels municipis. Jo crec que els municipis, alguns, 
han fet un esforç important, de finestreta, de finestreta d’intervenció, però jo crec 
que el que han de fer també és una implicació política, una implicació sobre el ter-
reny. I, evidentment, no tenen les competències sobre la inspecció laboral, però sí 
que poden fer més quan per exemple els sindicats els plantegem situacions de de-
núncia, situacions d’explotació, que també es donen en aquest cas en el món dels 
treballadors i treballadores autònoms. I això potser no es pot reflectir en un element 
concret, legal, de regulació, però sí quant a associacions municipalistes, per exem-
ple, o en la manera com també des dels diferents partits s’inclogui en els seus pro-
grames i en la seva manera d’actuar.

Estic d’acord en que s’ha de canviar –de fet, és una proposta sindical de fa 
temps– la regulació de l’article 42, perquè la subcontractació en cadena encara es 
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produeix i és un pou de precarietat, i és un pou de precarietat que afecta també no 
només els treballadors assalariats, sinó els treballadors autònoms, que es veuen mal-
mesos també en la seva situació laboral i vital per aquesta aplicació extensa de l’ar-
ticle 42 que fan algunes empreses.

Nosaltres recentment, com saben, hem acabat el nostre procés congressual. Un 
dels eixos principals del nostre congrés és la lluita (veus de fons) –sí, ja acabo– con-
tra la precarietat. Hi ha hagut referència a conflictes concrets on els sindicats també 
hi hem participat; de fet, a vegades l’efecte mediàtic és el que és, però al final la re-
percussió útil l’afronta qui l’afronta, i són els sindicats de classe i representatius en 
aquest país. Nosaltres ens enorgullim de ser la primera organització sindical i social 
d’aquest país, i per això també, quant a la intervenció, podem ser més útils en la reso-
lució dels problemes, encara que a vegades no som tan mediàtics, i això és un hàndi-
cap que tenim també els sindicats de classe, i no només suposo que nosaltres.

En tot cas, es dona una multiplicitat de conflictes. Jo he situat el de Deliveroo, que 
crec que reuneix un cert consens social sobre el grau d’explotació que pateixen aquests 
companys i companyes que van en bici i que tenen un pes immens a la seva esquena 
real, a part del pes que suposa no tenir drets, i que per això també crec que hauria, la 
Generalitat, el Govern de Catalunya també, en el marc de les seves competències, i 
com a mínim com a recomanació d’aquesta comissió, de tirar endavant...

Acabo dient tres coses, o dues coses. Per nosaltres és molt important la figu-
ra dels «trades»; va costar molt, això, delimitar-ho en el seu moment. No ha tingut 
avanç important; tenen molts problemes els companys i companyes que volen que les 
seves empreses els reconeguin, empreses per a les quals treballen, aquesta figura. Ja 
saben que són uns companys que tenen una mica més de drets de cobertura que les 
persones assalariades, però jo crec que aquí s’ha de fer un impuls important.

Evidentment, una part també va per posar en marxa el Consell de Treball Autò-
nom de Catalunya. N’hi ha hagut preguntes. Sabem que hi ha dificultats quant a la 
representativitat, no la sindical, però hi ha una..., en això, i que té unes certes con-
seqüències, que no es posi en marxa. Però jo crec que també és una obligatorietat 
per part de la Generalitat de Catalunya, del Govern, de posar-la en marxa, encara 
que tinguem aquests problemes, perquè si no..., no ens podem quedar aturats perquè 
una... Per nosaltres és l’eina de diàleg que necessitem, com altres, una de les taules 
principals per impulsar les mesures a Catalunya. Es poden fer comissions parlamen-
tàries com aquesta, superimportant, on estan els representants legítims del poble, i, 
per tant, la gent que ha de legislar, però el marc de diàleg social, el marc de relacions 
laborals ha d’estar concret..., amb els agents socials i econòmics que estem en el dia 
a dia de la trinxera de les possibilitats de canvi, hem de dir-hi la nostra i hem de ser 
també una referència principal per a aquests canvis legislatius.

Només una última referència: ha sortit el tema de productivitat, desregulació. 
Evidentment, quan..., no sé si la gent vol moure’s o no quan té ofertes de treball. El 
que sí que sé és que, a conseqüència de les reformes laborals que estem patint, les 
reformes laborals que va fer el Govern del PSOE i sobretot les que ha fet el Govern 
del PP, hi ha una situació de manca de drets, de desregulació, i sobretot de facili-
tat absoluta per a les empreses, les que volen utilitzar aquesta reforma, per fer ex-
pedients de regulació, mobilitat geogràfica, que fan que els drets dels treballadors 
i les treballadores s’hagin vist molt malmesos. I no és que se n’hagin d’anar a cent 
quilòmetres, és que si et desplacen a cinquanta quilòmetres això ara mateix ja no és 
mobilitat geogràfica, i te n’hi vas amb la teva situació i amb els teus drets, que són 
els exactes, els que tenies, i amb cap compensació econòmica.

Per tant, això també s’hauria de començar a mirar, perquè segurament hi hem de 
donar una volta important –nosaltres pensem que una derogació de la reforma labo-
ral–, perquè són conseqüències, això..., que hem arribat fins aquí.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, senyor Mora. I disculpeu el poc temps que us donem, eh?, perquè... En 
tot cas, el senyor Viguera tindria la paraula.

Lluís Viguera Espejo

Tinc uns cinc minuts, no?

El president

També cinc minutets, eh?

Lluís Viguera Espejo

Bé, aniré una mica escopetejat. Per ordre. Senyora Vílchez, per no entrar en de-
tall, efectivament, dels temes més grossos, i especialment aquells relacionats amb 
les prestacions i amb aquest enorme dilema que hi ha entre la contribució a curt ter-
mini i la suficiència de les prestacions a llarg..., n’esperem molt, de la subcomissió 
parlamentària, però crec que aquí també valdria la pena fer una reflexió i intentar 
incidir allà, i posar pressió perquè aquesta subcomissió vagi al ritme adequat i tin-
gui els resultats que en principi tots esperem, no?

Ara faré una cosa curiosa, que és rescatar el company de Comissions amb una 
discrepància que tinc amb vostè. Nosaltres hem dit que no desmereixem en absolut 
la gran importància que té, i és la reforma més important de la darrera dècada, però 
potser tenim formes..., ho hem dit diferent però diem el mateix: estem descontents 
perquè també hem de pensar que han hagut de passar deu anys per a només un se-
guit de reformes urgents. Clarament, és insuficient. I en aquest sentit jo ho compar-
teixo al cent per cent, sense deixar de felicitar-los per la iniciativa, eh?

Bé, ràpidament parlaré del finançament, i de l’ICF i la resta –ràpidament. Actu-
alment hi ha liquiditat en el mercat financer, i, per tant, empreses petites troben al-
gun finançament, però molt car, i especialment amb dos problemes que sempre els 
fan molt mal: un, de garanties, i, per tant, tenen un límit màxim del que al final no 
poden passar, i l’altre, que és el que he esmentat abans i que és enormement impor-
tant per mi, que és aquest de la disponibilitat adequada i a bon preu de finançament 
a llarg termini per dur a terme operacions inversores que permetin créixer.

Estem posant molt l’accent des de fa molt de temps en l’emprenedoria, i és im-
portant, però hi ha un cert desequilibri, i s’hi ha de posar més l’accent, en la conso-
lidació dels projectes dels autònoms i sobretot en el seu creixement. I celebro veure 
aquí al senyor Condom, perquè segurament deu tenir molta més informació que jo 
en aquest sentit, no?

El senyor Gibert. Bé, ha fet un comentari –ara no sé si l’he agafat malament o 
no– en el sentit que probablement la gent, en primera instància, no..., encara no vol 
majoritàriament optar per l’autoocupació i pel treball autònom, no? La gent..., el jo-
vent comença a veure-ho diferent. I, en aquest sentit, una col·lega d’ell, de Comis-
sions, em deia que s’havia trobat amb algunes persones que volen ser «trades», di-
rectament, que no volien ser assalariades, sinó que volíem ser «trades». Fins a quin 
punt això és important o no quantitativament no ho sé, però jo poso l’accent en una 
qüestió que per mi és molt important, i que té a veure amb aquesta manca de mo-
bilitat professional de la que parlaré, que no és el mateix que mobilitat laboral, al 
meu parer.

La dualitat forta que tenim en el nostre mercat laboral, que genera aquesta insatis-
facció de la gent dins les feines, és una dualitat que dificulta la mobilitat professional, 
perquè hi ha molta incertesa; hi ha molta incertesa no només per a la gent que està a 
precari, sinó per a la gent que està fixa i protegida, perquè és conscient de que hi ha un 
risc de transició molt important. Aquest és el nus de la qüestió, això és el que, al meu 
parer, s’hauria de resoldre, facilitant les transicions professionals. I el que hauria de mo-
tivar la mobilitat, inclús geogràfica, és la intenció de la persona de canviar de feina, o 
inclús de canviar de professió. I això ho hem de facilitar, tant per a l’empresa com per 
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al treballador. Tenim un mercat laboral molt travat, i crec que aquesta és una consta-
tació que... Una altra cosa és com es resol, però crec que aquest és un símptoma d’un 
problema seriós que tenim.

I la manca de mobilitat professional, el fet de que una persona quedi, per exem-
ple, atrapada en una feina durant quaranta anys, quan en fa deu que segurament ja 
hauria dut a terme una altra transició professional, és una mancança que ens genera 
un cost d’oportunitat enorme en termes de productivitat del treball. Les persones 
som més productives allà on treballem més a gust i quan ens dediquem a allò que 
ens agrada, i és perfectament lícit que una persona que té un contracte laboral de 
vint anys d’antiguitat en una empresa i fa temps que ha desenvolupat un altre inte-
rès i vol dur a terme una altra professió..., s’hauria de facilitar que la transició tin-
gués els mínims riscos i incerteses possibles. I això malauradament no està passant 
i acaba abocant les persones, amb un pragmatisme una mica trist, a resignar-se a 
mantenir-se allà a on està, no? Crec que aquest és un punt de millora que hauríem 
de trobar per evolucionar en la legislació laboral.

L’economia... Bé, el tema de la segona oportunitat: hi estem completament 
d’acord. És una qüestió que s’ha de millorar. Hi hem millorat una mica, però encara 
no prou, no?

Aleshores, el senyor Coscubiela. M’ha agradat molt la seva intervenció i ha dit 
coses molt, molt interessants al meu parer. I, sobretot, ha reconegut la complexitat 
que té el concepte del «treball autònom» a l’hora de lidiar-hi a nivell normatiu, i ha 
marcat alguns dels dilemes que tenim, no?

Ha fet un esment d’aquesta no voluntarietat. No tenim dades per saber-ho. Quin 
percentatge de la gent? No ho sabem. Però també li dic que, si féssim esforços en 
aquesta direcció, de facilitar que la gent fes transicions professionals amb certa lli-
bertat i sense tenir la sensació de que perd una assegurança que la pot abocar a una 
incertesa excessivament forta, jo crec que aniríem molt pel bon camí, i la proporció 
de gent que està fent d’autònom sense voler baixaria significativament, no?

Respecte a l’economia col·laborativa, m’ha agradat escoltar-ne el que a mi m’ha 
semblat una proposició més equilibrada del que he escoltat avui en general, malgrat 
algunes expressions. S’ha d’arribar a un equilibri entre rebre una notícia positiva, 
potencialment en alguns aspectes, relacionada amb una evolució que és inevitable, 
també ho hem de dir així, i cobrir uns riscos d’involució més que evidents en algu-
nes determinades situacions. Però jo tinc la por de que malauradament el biaix amb 
el que les institucions i alguns agents aborden la realitat de l’economia digital en 
general, i la col·laborativa en particular, és un biaix que ens farà quedar, una mica, 
fora de la foto. Aquesta és la meva sensació, no?

L’article 42. Nosaltres hi tenim un posicionament, i nosaltres el que creiem és 
que el que cal és vetllar d’alguna forma perquè s’apliquin els convenis d’aquella ac-
tivitat que està externalitzada. I, en aquest sentit, matisem la posició, en el sentit de 
que segurament el que no pot ser és que empreses que estan rebent..., és a dir, em-
preses que estan especialitzades en l’externalització de tot tipus de processos dins 
diversos sectors després acabin tenint conveni propi i rebaixin substancialment el 
que els agents socials han pactat en un conveni, no? Sí, sí, aquesta és una qüestió... 
Nosaltres tenim, i els podem..., no és una àrea de la meva expertise, però el nostre 
departament laboral, en aquest sentit, ho ha treballat molt, i hi tenim un posiciona-
ment molt clar.

De nou, també, això de les tarifes planes. Jo crec que és, diguem-ne, una mesura 
molt popular, és una mesura que ajudarà molt a curt termini, però és un pedaç, és 
un pedaç com una casa, que sens cap dubte caldrà tractar en seu de la subcomissió 
parlamentària, perquè existeix aquest dilema entre el curt i el llarg termini, no?

Aleshores, ha fet un esment, i no puc evitar... Aquest serà l’únic esment que faré 
de la qüestió aquesta del Consell del Treball Autònom. És cert que està bloquejat per 
qüestions de representativitat, fonamentalment en l’àmbit patronal. I ha fet una..., bé, 
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una ironia que m’ha fet gràcia, però de la qual..., que jo voldria matisar, que és aques-
ta de si Déu..., si l’executiu ha de repartir representativitat i és Déu, no? Però també li 
haig de dir una cosa, i tenint en compte el conegut conflicte de representativitat que 
tenim ja a nivell de la patronal grossa: en aquests moments i en els darrers dos anys 
estem vivint més aviat la il·lustració de que el poder judicial és Déu, perquè ha blo-
quejat l’acció de l’executiu mitjançant sentències cautelars més que discutibles que no 
tenen ni solta ni volta. Aleshores, al nostre parer, quan arriba un moment en què la 
situació es bloqueja de forma flagrant durant massa temps, l’executiu ha de fer d’exe-
cutiu. Aquesta és la nostra visió al respecte. Crec que, amb això..., el tema del consell 
no l’abordaré, perquè tampoc no hi ha temps.

Aleshores, el senyor Sergio Santamaría. Ha glosado un poco los..., en parte no-
sotros hemos dado datos: los éxitos del crecimiento de la afiliación y del trabajo de 
autónomo en España en los últimos años; es muy cierto. El reto para nosotros, en 
cualquier caso, a nivel general es generar ocupación, sea por cuenta ajena o propia, 
de calidad, en el sentido de estable y con una remuneración decente. Y aquí aún 
estamos un poco lejos. Pero, sin duda alguna, y por eso lo he querido poner de ma-
nifiesto, el trabajo autónomo, si se aborda bien, es un gran elemento y es una muy 
buena herramienta para hacerlo, ¿no? El trabajo de autónomo ha de ser, en la medida 
de lo posible, de muy fácil acceso, y por eso yo insistía mucho en la posibilidad de 
facilitar al máximo las pluriactividades, y voluntario, por supuesto.

Entonces, ha hecho un comentario que..., ha dicho que las pymes no pueden fi-
nanciar las grandes empresas. Yo celebro escuchar eso, pero le digo una cosa: las 
pymes sí pueden, hace años que lo hacen. Lo malo es que no deben. Y ahí es donde 
finalmente nos hemos puesto de acuerdo.

Y pregunta: «¿Qué puede hacer el Parlament català al respecto?» Pues especial-
mente su grupo, pero todo el Parlament català, podría instar el Gobierno de España 
a, verdaderamente, trabajar en favor de desplegar en toda su verdadera dimensión 
el régimen sancionador, porque nos ha costado muchísimo, desde la plataforma de 
la morosidad, en ese sentido. Por eso le digo, y en positivo: celebro mucho que diga 
eso, y lo asumo como un signo de que a partir de ahora las cosas irán muchísimo 
mejor, porque siguen haciendo las pymes de banco, como decía el señor Coscubiela, 
de las empresas grandes, ¿no?

Luego, el comentario este que había leído, y es cierto –yo también–, sobre si la 
economía colaborativa es la economía que no paga impuestos, ¿no? Hay muchísimas 
empresas transnacionales que no pagan impuestos. Y tiene..., y, bueno, es cierto que 
las empresas de la economía digital, que además pueden ubicar su razón social donde 
sea, lo tienen técnicamente más fácil. No creo que esto sea un problema exclusivo de 
la economía colaborativa en general, sino de muchas empresas en particular, casi to-
das transnacionales, y cuya actividad les permite deslocalizar más o menos su razón 
social. Nosotros hemos defendido, aunque el tema de la fiscalidad es muy amplio, 
que las empresas deben tributar allá donde se produce la actividad. Y en ese sentido, 
por ejemplo, si un trabajador autónomo a distancia, a través de una plataforma, presta 
una actividad, pues debería tributar allá donde él resida fiscalmente, ¿no?

Bueno, lo de la movilidad profesional, creo que ya lo he comentado suficiente-
mente. (Veus de fons.) Un minut, molt bé. Aleshores, l’Albert Botran apuntava de nou 
aquesta voluntarietat o no, i parlava del 70 per cent dels treballadors autònoms que 
no tenen assalariats. El que passa és que aquí hi han «trades», hi han no «trades», hi 
han empresaris que tenen vocació d’empresari. Nosaltres hem obert..., us ho haig de 
confessar –i per això l’apunt de la complexitat que feia el senyor Coscubiela el tro-
bo molt encertat–: nosaltres tenim parell de filòsofs al comitè executiu, no?, i vam 
obrir un debat que no vam acabar mai, perquè el cert és que un autònom no neces-
sàriament és un empresari, i viceversa. I aquest és un tema molt difícil de discernir. 
Nosaltres tenim associats que són treballadors i tenim associats que són empresaris. 
I això és una qüestió que és molt complicada de delimitar. Aleshores, en tenim da-
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des; algunes d’aquelles no quadren, com les que jo deia del 56 per cent de les empre-
ses catalanes que tenen només un treballador. Aquí hi ha gent que no té més remei 
que ser autònom i hi ha gent que és un empresari amb vocació de no tenir jefe, eh?, 
i un innovador –molt, molt important.

I respecte a les valoracions del senyor Solé pel tema de la representativitat, crec 
que ho he comentat suficientment. Les preguntes –no només vostè, sinó també me 
les feia algun parlamentari– sobre quin..., com podem arribar a una estructura...? És 
a dir, si rebutgem la tarifa plana, diguem-ne, com ens financem a mitjà termini, no? 
Clarament, nosaltres creiem que cal... És un dels motius pels quals dèiem que calia 
una reflexió profunda, perquè és delicat, però que cal abordar i de forma global, per-
què jo crec que hem d’anar a un sistema en el qual veritablement es cotitzi en funció 
del rendiment obtingut.

I segurament, de la mateixa manera que, com a mínim abans –no sé si ara, per-
què estic una mica desactualitzat en temes fiscals– segons quines professions tenien 
aquella figura de la renda irregular i tributaven amb una perspectiva temporal més 
àmplia que la d’un any, doncs, possiblement podríem arribar a esquemes d’aquest 
tipus, amb mínims i màxims que apropessin molt més les càrregues que tenen els 
treballadors autònoms a la necessitat objectiva que tenen de visualitzar la cotitza-
ció com una assegurança per al seu futur, i ajudar-los a estalviar quan veritablement 
poden, no? Soc conscient que això no és gens senzill, només apunto per on hauríem 
d’anar, eh?

I, després, la pregunta que em feia sobre el finançament. A veure, possibilitats 
reals actuals? Ja ho he dit: hi ha liquiditat, però en qüestions concretes de gran va-
lor estratègic, com és el finançament a la consolidació i al creixement, amb visió de 
llarg termini, no existeixen oportunitats suficients. Som conscients de que l’ICF fa 
esforços, però senzillament no arriben amb prou magnitud. I, per tant, creiem que 
s’hi ha de fer alguna cosa, no sé si dotar-lo de més recursos per fer-ho.

La resposta del banc públic català... Bé, l’ICF, en certa manera, fa de banc públic 
català. Jo valoro especialment –això ho diu el seu director general de tant en tant– 
que l’ICF està..., vull dir, va a mercat i se sotmet a les regles del mercat, i, per tant, 
és capaç de captar finançament per després atorgar-lo. No tinc capacitat per valorar 
amb quina eficiència l’atorga. Sí que és cert que nosaltres desitjaríem un grau de fi-
nançament a la pime en general molt superior del que actualment obtenim, no?

El president

Hauria d’anar acabant.

Lluís Viguera Espejo

Acabo ja. Nosaltres no veiem el mercat laboral com a un joc de suma zero. I, en 
aquest sentit, i aquesta és una petita discrepància que tenim, creiem molt fermament 
que la jubilació activa aportarà un benefici a la nostra societat i a l’economia en ge-
neral. I no creiem que pel fet que una persona es mantingui en actiu, tot i haver tras-
passat una certa edat, estigui traient directament el lloc de treball a un jove que no 
hi accedeix. Creiem que el tema és possiblement més complicat.

Afegeixo una altra qüestió ràpida, que és aquesta de..., un últim apunt respecte 
de la mobilitat laboral o professional. A veure, les enquestes el que denoten és la 
disposició que té una persona o no a moure’s donat un entorn molt ampli donat, no? 
I, aleshores, que una persona no estigui disposada a moure’s cent quilòmetres no ne-
cessàriament té a veure amb que no vulgui desplaçar-se cent quilòmetres, pot tenir 
a veure amb la resta dels factors que afecten la seva mobilitat.

I, en aquest sentit, tornem a dir que tenim un mercat laboral molt travat, amb 
una dualitat molt forta, i la incertesa i la inseguretat laboral la pateix no només la 
persona que està en precari, sinó la persona que està indefinida i protegida en una 
feina estable.

I, bé, ja no tinc temps de res més.
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El president

Moltes gràcies a tots dos. La veritat és que ho... Agrair-vos molt, eh?, els contin-
guts i com ho heu fet. Perquè hi ha..., podríem dir que en sou els primers compa-
reixents, però ha quedat molt clar que la comissió té molt sentit i tenim molta feina 
al davant. Ens heu donat també molt bones pistes de coses que haurem de treballar, 
difícils totes de resoldre, però ja només la vostra compareixença dona sentit a la 
mateixa comissió. Però ens queda molta feina encara per fer i ens seguireu ajudant, 
segur, a poder-la fer.

Bé, són trenta segons els que tindrem per acomiadar-nos. En tot cas, sí que hem 
de fer el canvi de compareixents, que us demano, tant a la senyora Anna Mercadé 
com al senyor Pere Condom, que aneu venint aquí per preparar-vos per fer la se-
güent compareixença. I nosaltres en trenta segons o menys acomiadarem el senyor 
Toni Mora i el senyor Viguera.

La sessió se suspèn a tres quarts de dotze del migdia i deu minuts i es reprèn a les dotze 

i tres minuts.

El president

Doncs, si us sembla bé, continuem la sessió.

Compareixença d’Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, 
Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona

357-00587/11

Com que ens hem –culpa meva, eh?, perquè no he tingut capacitat de reduir-ho– 
passat una miqueta en el temps anterior, ho reduirem..., intentarem ajustar-ho ara en 
aquesta segona tots una miqueta més.

En tot cas, ara tenim la compareixença de la senyora Anna Mercadé, com a di-
rectora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç, i del 
senyor Pere Condom, com a director del programa «Catalunya emprèn» de la Ge-
neralitat de Catalunya. Ja els he explicat una miqueta la dinàmica i han pogut veure 
abans com anava.

I, per tant, ara començaria la senyora Anna Mercadé per aquest temps d’aquests 
deu minutets, eh? I, sobretot, moltes gràcies per venir a la comissió, i segur que la 
seva aportació ens ajudarà moltíssim a tots.

Anna Mercadé Ferrando (directora de l’Observatori Dona, Empresa  
i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona)

Bé; gràcies, moltes gràcies, president. I, bé, per mi és un honor estar aquí i sem-
pre és un honor venir aquí i explicar una mica..., fer una mica de..., cooperar, col·la-
borar en la mesura de les possibilitats meves a partir de la meva expertesa i de la 
meva experiència.

En primer lloc, bé, clar, el que vull explicar és..., des del punt de vista de la dona 
emprenedora i de les dones autònomes, que és el gran buit que jo veig sempre en 
totes les lleis, en totes les..., i fins i tot en les organitzacions. Ara, mentre que estava 
fent una volta pel parc, m’he mirat el del GEM, les últimes dades del GEM, i mai es 
parla des del punt de vista de clau de gènere, perquè quan parlem de les dones hem 
de parlar també de la natalitat, perquè és que va implícit, perquè, si no, aquest món 
no continuaria. I, aleshores, doncs, una miqueta la meva intervenció serà en aquest 
tema, no?

Bé, en primer lloc, ja sabeu que tenim la Llei d’igualtat aquí a Catalunya, apro-
vada el..., 17/15. En aquesta Llei d’igualtat, l’article 45 exigeix, o demana, «impuls 
i promoció d’accions de l’economia social, el treball autònom i l’emprenedoria de 

Fascicle segon
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les dones». Per què? Perquè l’emprenedoria de les dones sempre ha estat una pro-
blemàtica especial, diferent de la que tenen els homes, i ara ho explicaré. D’entrada 
vull dir que –he començat a mirar estadístiques amb el meu equip, i dades– aquí, a 
Catalunya, no tenim disgregades les dades per gènere. O sigui, resulta que jo porto 
dades per gènere, eh?, dels treballadors autònoms per gènere, i la seva presència en 
els sectors, d’Espanya, no de Catalunya. Aleshores, això és un hàndicap molt impor-
tant; després explicaré per què.

Bé, d’entrada, per ser més sintètica, començaré a parlar de la motivació. Quan i 
com es crea una autònoma, per què es crea i la motivació, no? Les causes per les quals 
les dones es fan autònomes no són perquè tenen una gran idea de negoci, perquè te-
nen recursos i volen invertir-los, ni perquè..., fins i tot, que seria legítim, per fer-se 
riques –no. Normalment, les dones es posen d’autònomes quan les acomiaden de les 
empreses, quan volen sortir de l’atur, quan les grans empreses fan ERO..., n’estic ro-
dejada, perquè jo estic rodejada, fem focus groups i investiguem contínuament aquest 
tema. I les dones acompanyen o empenyen les dones a dir: «Bé, tu ara, amb el primer 
“crio”, ho tindràs molt difícil. Posa’t d’autònoma; segueix sent professional, segueix 
treballant; et pagarem mil euros, et pagues tu els autònoms», etcètera. Un desastre, 
però és així.

La prova és que ha augmentat el nombre de dones autònomes a les activitats pro-
fessionals científiques, tècniques, activitats administratives, financeres i d’assegu-
rança. Ha augmentat tant que hi han moltes més dones que homes en aquests apar-
tats. Sempre estic parlant d’Espanya, perquè aquí no n’existeixen números, d’acord? 
Aquí sabem que hi han exactament 193.063 dones autònomes, que és el 35 per cent 
del total d’autònoms de Catalunya, i no sabem de quins daixonses, de quins sectors. 
Bé, o sigui que això és molt important, perquè en els centres de negocis s’estudia 
que, si la motivació a crear una empresa és per sortir de l’atur, això ja neix coix, això 
és molt difícil –això és un dels temes importants.

Després hi ha un altre tema: nosaltres vam analitzar, en totes les investigacions 
que hem fet des de l’Observatori Dona, Empresa i Economia, que una tercera part 
de les dones professionals de Catalunya, una tercera part de dones amb carreres que 
han treballat dins de les empreses dirigint equips –una tercera part–, abandona quan 
té el primer fill o bé aguanta amb el primer i abandona quan té el segon. Per què? 
Doncs, perquè el món empresarial està creat i pensat en clau masculina, i qualifica 
l’èxit segons la dedicació, la disponibilitat, la mobilitat i el temps presencial, coses 
que les dones quan tenen fills no poden fer. Aleshores, per això estan relegades i hi 
ha aquesta segregació vertical tan bestial, que al 70 per cent d’empreses a Catalunya 
no hi ha cap dona a la direcció –cap. És fort, això.

Si a aquestes exigències afegim una manca de corresponsabilitat dels companys 
i de la societat en les tasques de la casa i de criança dels infants, és evident que les 
dones en carreguen tot el pes, i també, inclòs, perdre la carrera professional, que 
això a més a més les penalitzarà a l’hora de les pensions, que ja sabeu que cobrem 
el 34 per cent menys que els homes.

Bé, des de fa dècades les dones a Catalunya es creen com a autònomes, però, 
clar, moltes d’elles són falses autònomes. Després n’hi ha altres que sí, que es creen 
ja d’autònomes... Perquè aquesta tercera part de dones que deixen les empreses quan 
tenen un fill, que signifiquen 1.000 milions d’euros l’any a Catalunya... perquè, clar, 
el fet de que una dona abandoni això, després ja no tornarà, i si torna, torna en unes 
condicions molt precàries, i això és una pèrdua de diners, tant que parlem del PIB 
i dels diners, i tal i tal, doncs, una pèrdua: són 1.000 milions d’euros l’any a Cata-
lunya.

Bé, aquestes dones després es pensen..., diuen: «Bé, doncs, quan la canalla tin-
gui quatre anys o cinc anys i vagi a l’escola, ja tornaré.» Aquest tornar és impos-
sible, perquè el mercat laboral tots sabem que penalitza la maternitat, i aquí, con-
cretament, aquest país no vol dones ni embarassades, ni amb fills ni re. Aleshores, 
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què han de fer? Doncs, les que possiblement tenen una miqueta de diners o acon-
segueixen un crèdit, munten un petit comerç, munten alguna cosa o bé fan serveis 
d’aquests que he dit abans a les empreses.

Bé, evidentment això és un gran problema, perquè un altre problema que tenen 
les dones emprenedores és el sector: estan als sectors més saturats, igual que passa 
en l’economia i en el mercat laboral amb la segregació horitzontal. Resulta que la 
majoria fan unes carreres, entre cometes, «femenines», perquè quasi totes estan a 
administracions d’empreses, educació, formació, comunicació, etcètera, però tenen 
manca de formació sobretot a les enginyeries, en les TIC, als..., eh? I aleshores, a 
l’hora de crear una empresa, què és el més fàcil? Doncs, dins del món del comerç, 
que, dins del món del comerç, la majoria són dones, el 60 per cent dels negocis de pe-
tit comerç local els creen les dones. I elles dirigeixen el 70 per cent dels comerços de 
l’àrea metropolitana, segons l’últim estudi que ha fet l’observatori. O sigui que creen 
uns negocis en uns sectors molt saturats, res en el sector de les TIC, en els sectors... 
De les empreses que hi ha en TIC a Catalunya només dues estan dirigides per dones, 
i evidentment sabeu que són les empreses de més valor econòmic, les del futur, les 
que crearan més..., bé, les que tots sabem que seran les més importants.

El comerç internacional. També hi ha una altra bretxa comercial molt important: 
només hi ha un 15 per cent de dones en el comerç internacional; imagineu-vos que 
estem en una economia global, només un 15 per cent de dones en comerç internacio-
nal global. Tant és així, que la Unió Europea va fer una reunió fa quinze dies, eh?, i 
va dir que hi hauria un article en clau de gènere per afavorir les dones en el comerç 
internacional. És lògic, si és que jo conec moltíssimes dones emprenedores que, en 
un moment determinat que han tingut fins i tot una oportunitat de créixer o de fer 
internacionalització, diuen: «No, perquè tinc la canalla petita. Perdo l’oportunitat..., 
prefereixo vendre aquí localment i així m’arreglo amb els meus fills, eh?» O sigui 
que això és un altre hàndicap.

Un altre obstacle que tenim és l’aïllament i la manca de xarxes: no estan presents 
en els cercles de negoci, ni d’economia ni del poder econòmic, on circula la informa-
ció. Hem de tenir en compte que en aquestes organitzacions, on circula informació pri-
vilegiada, hi ha visibilitat, hi ha accés a l’Administració pública, etcètera. Només cal 
que repassi les patronals, les cambres de comerç. Jo mateixa, que estic a la Cambra de  
Comerç de Barcelona: hi han seixanta-sis homes i dues dones. I allà, a la Cambra  
de Comerç de Barcelona, com el seu nom indica, eh?, és on hi han contactes, comis-
sions, organitzacions, viatges, etcètera. Doncs, allà no hi són, les dones.

Bé, necessitats, per anar resumint i per anar centrant-me en el temps. Ja vaig 
escriure un llibre el 98, i el que demanava llavors encara resulta que és vigent: for-
mació empresarial, accés al finançament... Jo vaig liderar la creació de microcrèdits 
aquí a Catalunya, que arran de fer microcrèdits per a les emprenedores, doncs, «la 
Caixa» va muntar el MicroBank. Però resulta que ara aquests microcrèdits..., prime-
ra, que es paga interès, i segona, que és quasi, quasi una qüestió social, eh? O sigui, 
has d’estar quasi, quasi, socialment, quasi, quasi en exclusió perquè et donin aquest 
microcrèdit, amb la qual cosa, a una dona de classe mitjana o de classe petita bur-
gesa que vol muntar un negoci, li és molt difícil aconseguir aquest microcrèdit. Però 
després, encara una altra: poden aconseguir el primer microcrèdit, però al cap de 
tres anys, si volen engrandir o volen fer l’empresa més gran, llavors no troben tam-
poc finançament. Per tant, aquest és un altre hàndicap.

No hi són, a les xarxes empresarials, ni tenen accés als llocs de decisió. I evi-
dentment no tenen accés als contractes amb l’Administració pública, perquè això 
és un peix que es mossega la cua. I aquí, no cal que m’hi..., si de cas, després a les 
preguntes ja n’explicaré el perquè.

Tampoc no tenen serveis gratuïts, ni horaris europeus. O sigui, avui en dia a les 
escoles bressol, has de ser pobre de solemnitat perquè t’hi donin una plaça gratuïta. 
Llavors, aquestes noies que jo conec, meravellosament més ben formades que jo, de 
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trenta anys i escaig, resulta que guanyen mil euros... Imagineu-vos si després, encara 
que amb tarifa plana..., jo felicito la nova llei d’autònoms; tarifa plana, d’acord, però 
si guanyen mil euros i aleshores es queden amb quatre-cents euros i han de pagar es-
coles bressol que costen quatre-cents euros, realment ho tenen fotut, malviuen.

Bé, evidentment les dones no surten del mateix punt de partida que els homes. 
Per tant, hem de fer unes polítiques més concretes, agosarades i d’ajuda, i mirant cap 
al futur –mirant cap al futur–, perquè evidentment la història va a que els autònoms 
seran el futur, perquè cada vegada hi hauran menys empreses grans, etcètera.

Propostes: dades –ja per concretar– segregades, indicadors en clau de gènere, 
estudis i investigacions concrets de dones emprenedores, eh?, formació, seguiment 
i..., ah, una altra cosa que hi ha, important, però jo conec molt bé la trajectòria de 
Barcelona Activa, no? Què passa? Els donen formació durant sis mesos, d’acord: 
«Bé, va, ara crees l’empresa. Bé, dona-la d’alta, d’acord. Bé, ara ja te’n pots anar», 
i és quan més necessitats tens de suport, d’assessorament, de tot –de tot. «Doncs, 
ara te’n pots anar», i comença a pagar, sense haver, encara, cobrat ni un duro. Bé, 
doncs, he investigat, i tant a Anglaterra com a altres països no has de pagar fins que 
no comences a cobrar, o bé pagues una tarifa mínima de cinquanta euros, i quan 
comences a cobrar, llavors ja t’ho descompten. Això és una altra reivindicació que 
jo crec que és important.

Bé, desgravacions: ja que no hi han guarderies, ja que no hi han escoles bressol, 
si has de posar una persona a casa, la dones d’alta i..., que et cuidi la canalla, doncs, 
almenys, que desgravi a nivell de daixonses.

Xarxes de mentoria, no n’hi han. I fa temps que ho demano: clústers d’autòno-
mes, eh? Això que hi ha també..., que ho vaig veure quan vaig estar als Estats Units: 
clústers de dones autònomes perquè s’ajudin entre elles, perquè es passin mentors i 
perquè es passin negocis, perquè s’intercanviïn la informació, perquè s’ajudin entre 
elles. Això és molt important.

Bé, jo crec que hem de mirar, quan fem les lleis, el país que volem d’aquí a tren-
ta anys per als nostres fills, per a les nostres filles, per als nostres nets, i posar unes 
lleis que comencin a posar les pedres pel que veiem que serà el futur, que cada ve-
gada és més així.

Una cosa important: per tenir fills i filles, i crear vides, es necessita molta ener-
gia, es necessita molt recolzament de tot l’entorn, es necessita recolzament de la 
societat, i això és fonamental. Aleshores jo estic veient, ho torno a repetir, dones 
de trenta-cinc, trenta-vuit anys superpreparades i que a l’hora de tenir fills es posen 
d’autònomes i que malviuen. I això, com a país, no ho podem consentir.

Res més.

El president

Moltes gràcies, i a més agrair-li molt el temps, i a més, allò, la multitud de co-
ses que realment ens ha donat a conèixer en el temps exacte, i molt clarament i molt 
contundentment –moltes gràcies.

Compareixença de Pere Condom, director del programa «Catalunya 
emprèn»

357-00586/11

Tindria la paraula el senyor Pere Condom, ara com a director del programa «Ca-
talunya emprèn».

El director del programa «Catalunya emprèn» (Pere Condom i Vilà)

Molt bé; moltes gràcies, president. Moltes gràcies a tothom. Agraeixo..., jo també 
vull començar agraint en la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms 
l’ocasió d’explicar allò que fem, allò que fem des del programa «Catalunya emprèn», 
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una iniciativa de la Generalitat gestionada des del Departament d’Empresa i Conei-
xement, una eina transversal, creada per l’Acord de Govern de 20 de desembre del 
2016, i és una eina transversal de la qual la Generalitat s’ha dotat per fer una sèrie 
de coses.

Una cosa –remarco les més rellevants–, coordinar l’acció de la Generalitat en 
l’àmbit de l’emprenedoria; promoure la cultura emprenedora; promoure una cultura 
de percepció d’oportunitats que deriven de la ciència, i la innovació i la tecnologia 
a les escoles i universitats; enfortir l’estratègia d’emprenedoria de la Generalitat i 
adaptar polítiques de suport a les diverses tipologies d’emprenedoria –jo parlaré 
d’aquí un moment de tipologies d’emprenedoria.

Una altra de les coses que se’ns demana també és que anualment fem el balanç 
de totes les actuacions de la Generalitat en l’àmbit de l’emprenedoria, de tota l’Ad-
ministració de la Generalitat, i això vol dir els recursos que s’assignen en les dife-
rents tipologies d’emprenedoria i també els resultats que se n’obtenen. En aquest 
sentit, un comentari amb relació a aquest balanç: és evident que tenim dificultats per 
recollir els indicadors de sexe..., o «dificultats» segurament no en són tantes, sim-
plement que cal tenir la consciència de que s’han de recollir. Aquesta consciència, 
la nostra comissió interdepartamental a través de l’Institut Català de les Dones ens 
l’ha introduït; per tant, el balanç de les actuacions de la Generalitat inclou –inclou-
rà, perquè en alguns casos en aquest últim balanç encara no ho hem incorporat– la 
distribució de resultats per sexe.

Per tant, jo, com a director d’aquest programa, us voldria agrair aquesta oportu-
nitat de fer aportacions; espero que puguem fer, que pugui fer aportacions en aques-
ta comissió, que us heu d’encarregar d’estudiar mesures, reformes, canvis legisla-
tius i polítiques que es poden adoptar per resoldre els problemes d’aquest àmbit de 
l’emprenedoria.

Jo voldria remarcar, i aquesta idea irà sortint al llarg de la meva presentació, que 
estem en un moment molt especial en l’àmbit de l’emprenedoria, un moment d’alta 
rellevància, no només aquí, a tot el món. I l’emprenedoria es veu avui com un fac-
tor d’expressió social, econòmica i tecnològica. Avui parlem amb molta normalitat 
d’ecosistemes emprenedors, i avui floreixen arreu les iniciatives d’emprenedors que 
veuen l’emprenedoria com un canal a través del qual fer aportacions a la societat. 
Aquesta idea també la vull traslladar, eh?: fan economia, els emprenedors, però so-
bretot aquest tipus d’emprenedors s’ho plantegen amb la finalitat de fer una aporta-
ció a la societat.

La Generalitat òbviament ja fa temps que es mou al costat del sector privat i 
dels agents socials per acompanyar en aquest procés emprenedor. Des del programa 
«Catalunya emprèn», per posar-ne un exemple –ho torno a dir: el programa «Cata-
lunya emprèn», que és un paraigua, un paraigua que coordina totes les actuacions de 
la nostra Administració–, la Generalitat va ajudar a la creació i consolidació durant 
l’any 2016 de 6.500 projectes emprenedors, un 30 per cent més que l’any anterior, 
i el mateix any, el «Catalunya emprèn» –i, per tant, això vol dir la Generalitat de 
Catalunya– va mobilitzar directament, eh?, aportats per pressupostos de la Genera-
litat, 55 milions d’euros. Penso que és un esforç econòmic considerable per part de 
la nostra Administració.

Abans deia que estem en un moment especial amb gran rellevància i auge de 
l’emprenedoria, no només aquí, sinó a tot el món. Jo aquí em vaig plantejar a fer 
unes reflexions de per què passa això, em fa la sensació que hi hem de reflexionar i 
que us ho hem de traslladar en aquesta comissió. Bàsicament s’hi identifiquen, iden-
tifiquem dos grans motius: d’una banda –i ho torno a dir, eh?, són motius globals–, 
hi ha un ritme enorme de generació de novetats, de disrupció; hi ha allò que se’n diu 
una «evolució exponencial» dels conceptes relacionats amb la tecnologia –«tecno-
logia» en el sentit molt ampli. I hi ha també un molt alt ritme –jo crec que està rela-
cionat amb l’anterior– d’adopció d’aquestes novetats per part de la societat, eh? –en 
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llenguatge econòmic diríem «per part dels consumidors»– o de les empreses que 
adquireixen innovació i tecnologia als seus proveïdors.

Jo a vegades dic que, si ens haguéssim mirat fa uns anys el món de lluny, eh?, 
des de satèl·lit o des de la Lluna, hauríem tingut la percepció que hi havia només 
dues grans fonts productores d’innovació, de novetat, de tecnologia, de disrupció: 
d’una banda, les empreses tradicionals, i d’altra banda, les universitats, centres tec-
nològics, de recerca, hospitals investigadors, etcètera. I jo precisament vinc d’aquest 
àmbit, per això parlàvem, i encara avui ho fem, durant tant de temps de la rellevàn-
cia de la relació universitat-empresa i de la transferència de tecnologia.

Però avui el que s’ha fet evident, s’està fent evident, és que –ho torno a dir, eh?, 
mirant a vol d’ocell o més enllà–, a aquests dos actors, se n’hi ha afegit un tercer, 
un tercer que són els individuals, un tercer actor aportador d’innovació de disrupció, 
els individuals a través de les empreses anomenades «emergents» i en llenguatge 
anglosaxó start-ups. I aquest nou canal produeix novetat, orientada als reptes i pro-
blemes de la societat, i també de més risc, un risc que assumeixen els mateixos em-
prenedors, en base al temps que hi dediquen i a la seva passió, i un risc que també 
assumeixen els inversors, que òbviament hi posen els diners.

Aquesta sistemàtica fins fa poc –i encara algú segurament la hi veu– la podíem 
veure com a expressió d’una bombolla o d’una activitat especulativa, però a poc a poc 
ens adonem que això s’està convertint en un procés econòmic i social molt important. 
Per exemple, i només com a exemple, si mirem el cas d’Israel, un dels llocs del món 
on després de Silicon Valley aquest model va arribar i s’ha convertit en més actiu, 
aquell país avui ven tecnologia encapsulada en forma d’empreses emergents per valor 
de 15.000 milions de dòlars anuals. Per tant, això suposa una riquesa enorme per a 
tot el país, però també, i sobretot, per a aquells emprenedors que, amb molta il·lusió i 
volent solucionar reptes de la societat, varen iniciar les seves empreses.

Aquest model s’està instaurant a tot el món i avui –de fet, ja hi han entitats inter-
nacionals que estudien aquest fenomen– hi han cent, aproximadament, ecosistemes 
emprenedors en el món com el d’Israel, i el funcionament és quasi exactament –jo 
dic «exactament», però diguem «quasi exactament»– el mateix en tots.

I tot això en què se sustenta? Hi ha diverses coses, evidentment, però hi ha un 
pilar fonamental, essencial: la gran inversió al talent. La gran inversió que nosal-
tres hem fet, per exemple, aquí, a casa nostra, i en general tota la societat occiden-
tal, en recerca, en desenvolupament, en universitats, tota aquesta inversió que s’ha 
fet durant molts anys ha generat persones altament formades en ciència, innovació 
i tecnologia, oportunitats sofisticades, podríem dir, però també obertes, creatives, 
tolerants, viatjades, amb experiència. La societat ha generat persones que poden 
generar o reconèixer idees, i amb l’emprenedoria portar-les a la pràctica. La so-
cietat ha generat talent, un talent que avui veiem que és mòbil i itinerant. A mi em 
fa gràcia..., no recordo on ho vaig veure, però havíem parlat durant molts anys del 
«brain drain», no?, del drenatge de talent, de cervells; avui, en lloc d’això, es parla 
de «brain circulation».

A casa nostra veiem instruments, acceleradores que donen suport als emprene-
dors com Incubio, Conector, Numa, i podríem parlar de... N’hi ha aproximadament 
trenta, d’instruments d’aquest tipus a casa nostra, que fan crides globals i són capa-
ços d’atreure aquí emprenedors de tot el món, cap a Barcelona, cap a Catalunya; la 
darrera crida de Numa va rebre centenars i centenars de sol·licituds, pràcticament 
mil, d’arreu del món.

Relacionat amb el Mobile, el nostre Four Years From Now, una magnífica eina 
de promoció del nostre ecosistema tecnològic, emprenedor, de talent: no només pro-
jecta el nostre talent al món, sinó que també n’atreu d’internacional. Una gran part 
dels assistents i de les empreses emergents que venen a aquell esdeveniment venen 
de fora i algunes s’acaben quedant.



DSPC-C 485
6 de juliol de 2017

Sessió 3 de la CEEA  35 

Des de la Generalitat som conscients de tot això: promovem l’atracció i interna-
cionalització del talent de les nostres empreses emergents; per exemple, amb el pro-
grama de missions per a start-ups que Acció fa des de fa dos anys. Durant el 2016, 
per exemple, es varen acompanyar trenta-tres start-ups: San Francisco, Boston, Lon-
dres; aquest any hi torna a haver noves missions a altres ecosistemes del món per 
lligar aquests entorns. El lligam entre aquests entorns, entre aquests ecosistemes és 
essencial. Per tant, aquesta per mi és una gran idea que ens..., bé, a mi personalment 
em satisfà.

Els nostres joves tenen aquesta capacitat, tenen aquest talent, tenen molta subs-
tància i tenen aquesta possibilitat d’anar a altres llocs i després tornar. Jo en algunes 
ocasions parlo de l’exemple de Verse. N’he vist la fotografia, no els conec personal-
ment: tres joves –quan en veig la fotografia, els veig joveníssims, més joves del que 
semblen: tenen vint, vint-i-un anys– que –no sé si havien acabat la universitat– de-
cideixen crear una start-up. Això no és nou aquí, eh?, ja passa centenars de vegades 
cada any. On estava la novetat? Que varen decidir anar a crear aquesta empresa a 
Silicon Valley. Per tant, escolta, són agosarats, hi ha decisió, hi ha capacitat de mou-
re’s per tot el món. Se’n van anar allà; al cap de dos mesos havien aconseguit 1,8 mi-
lions d’euros, i al cap de deu mesos –vuit mesos més– havien aconseguit uns altres 
8 milions d’euros. Avui, fa poques setmanes, ben poques setmanes, han tornat cap 
a casa, han traslladat la seva empresa aquí. Verse avui està desenvolupant i creant 
una plataforma de micropagaments de referència global a Catalunya. Han vingut 
acompanyats de l’última inversió, de 21 milions d’euros, eh? Per tant, amb aquest 
moviment de talent global, al final el talent va i torna.

Altres característiques, eh? A part de ser global i de moure’s, el nou talent té unes 
característiques que el fan diferent. Ho he dit unes quantes vegades, i jo crec que és 
una idea fonamental: està preocupat pels reptes de la societat; té ganes d’aportar i 
d’impactar; és generós, el que jo en dic la generositat intrínseca del món emprene-
dor; estima la multiculturalitat; és inclusiu i té també una cultura del fer, més que 
del pensar en fer, fa.

Precisament, per difondre aquesta cultura del fer, des de la Generalitat organit-
zem..., el 20 de desembre de l’any passat en vàrem organitzar la primera edició, el 
30 de novembre d’aquest any n’organitzarem la segona, de l’iFest, un esdeveniment 
que se’n va al principi de la cadena, amb gent molt jove, des de disset, divuit anys, 
fins als vint-i-cinc, i tracta de conscienciar sobre aquest nou paradigma. Els impreg-
nem d’aquesta idea i els traslladem la consciència de que poden fer grans coses i les 
poden fer; poden fer coses importants relacionades amb la ciència, la innovació i la 
tecnologia. L’any passat eren tres mil joves, aquest any volem que siguin vuit mil, 
incloent-hi dos mil docents, en el Palau Sant Jordi. Per tant, els joves de casa nostra 
són inquiets, tenen avui vocació emprenedora i nosaltres tenim la sort de tenir tot 
el seu potencial.

Allò que deia al principi: jo voldria remarcar una idea que penso que sovint passa 
desapercebuda, que és que l’emprenedoria no és tota igual, n’hi ha de diferents tipo-
logies, no és un concepte homogeni. Aquestes tipologies..., cadascuna té la seva prò-
pia dinàmica i característiques. Des de la Generalitat en distingim sis tipus –després 
en parlaré–, que puguem arribar a simplificar: una emprenedoria de petites empre-
ses, una emprenedoria basada en la ciència, emprenedoria de start-ups, emprenedo-
ria d’indústries culturals i creatives, emprenedoria corporativa, emprenedoria social. 
Comparteixen coses, és evident que comparteixen coses, però tenen grans diferèn-
cies entre elles, per exemple, el perfil, l’origen, motivacions dels emprenedors, els 
requeriments de les empreses que es creen, el seu potencial de creixement, les neces-
sitats de finançament, etcètera.

La Generalitat el que fa, conscient d’aquestes diferències, és articular programes 
diferents per a cadascun d’aquest tipus d’emprenedoria. Diguem sis... (Veus de fons.) 
D’acord, hauria d’afanyar-me. Si volem simplificar..., dos tipus bàsics d’emprene-
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doria de petites empreses: una petita emprenedoria de petites empreses que en els 
últims anys ha anat molt lligada en el discurs de l’emprenedoria per necessitat, eh?; 
la falta d’oportunitats alternatives per treballar per a empreses alienes, diguem-ne, 
doncs, ha portat a que molta gent hagi creat aquesta emprenedoria de petites em-
preses.

Des d’una òptica de l’Administració pública, jo crec que la nostra motivació a 
l’hora d’analitzar aquesta emprenedoria..., per mi, ha de ser més social que econò-
mica. És a dir, els emprenedors que assumeixen aquests projectes tenen més un pro-
blema personal, eh? –i, per tant, fa referència a la persona– que no estem pensant 
que els seus projectes puguin acabar impactant fortament en l’economia catalana, 
diguem-ne, no? Aquí tenim la Xarxa Emprèn, tenim la Línia Emprèn de préstecs, 
que va atorgar quasi 15 milions de préstecs per a aquest tipus de negocis l’any pas-
sat, etcètera.

Tindríem en segon lloc una emprenedoria d’empreses basades en la innovació 
orientades al creixement, i aquestes –aquestes– empreses són les que acaben impactant 
econòmicament en els territoris, i són les que també estan relacionades amb aquests 
ecosistemes d’emprenedoria que jo deia abans. I aquí, a més a més, creem aquests eco-
sistemes d’emprenedoria basats en els ecosistemes de ciència, o d’innovació i de tec-
nologia, per tant, totalment relacionats amb les universitats.

Idea fonamental: estem enormement ben posats, Catalunya, en aquest tipus 
d’emprenedoria, d’empeses orientades al creixement. Apareixem constantment en 
mitjans de comunicació d’arreu del món, surten rànquings. Els ho estic simplificant 
molt ràpidament perquè el temps se m’ha descontrolat, però hi han rànquings inter-
nacionals. Avui aquests rànquings diuen que tenim dues mil start-ups a casa nos-
tra; per tant, estem situats, en aquest indicador i en d’altres, com a quart, cinquè pol 
europeu d’emprenedoria de tecnologia, per exemple, per darrere de Londres, Ber-
lín, París, i molt propers, o allà mateix, o inclús en determinats indicadors superant 
Amsterdam o Estocolm.

La Generalitat és propera a aquest tipus d’emprenedoria. Té un munt d’inicia-
tives; per exemple, moltes d’elles assumides des d’Acció, de la Generalitat: el Pla 
Embarca que va donar suport a setanta-tres start-ups l’any passat; el Pla Esprint. 
Hem fet el mapa de les start-ups catalanes, que ja en tenim 1.500. Turisme, del nos-
tre departament, té un projecte, té una iniciativa, que és el programa Start-DMC, 
que dona suport a aquestes start-ups. Fa poc, la setmana passada o l’altra, veiem la 
080, que feia un fòrum d’inversió relacionat amb la indústria de la moda, que a més 
a més el 25 per cent dels projectes que s’hi presenten venen de fora.

Ara vaig acabant. Avui mateix Acció està organitzant el seu Fòrum d’Inversió, 
que és dels degans de casa nostra: en porten vint-i-dues edicions, eh?; avui, ja, la re-
ferència del nostre ecosistema en aquest àmbit, que és aquest fòrum d’Acció. Acció 
coordina la xarxa de business angels catalanes, i té 2.681 inversors adscrits, i l’any 
passat varen atendre 4.700 projectes. Tenim préstecs participatius de coinversió en 
business angels.

En emprenedoria científica, hi ha el programa Indústria del Coneixement, o els 
ajuts d’Acció que donen suport a les oficines de transferència i tecnologia. Donem 
suport, des del Departament de Cultura a l’emprenedoria d’indústries culturals i 
creatives, amb préstecs participatius de l’Institut Català de les Empreses Culturals. 
O tenim..., vàrem promoure, la Generalitat i GameBCN, una incubadora de video-
jocs.

Les empreses tradicionals, emprenedoria corporativa. S’han adonat de tot això: 
avui tenim a casa nostra empreses com Seat, Fluidra, Aigües de Barcelona, Hotusa 
o el grup Celsa –per tant, molt tradicionals i en sectors molt tradicionals com el si-
derúrgic– que fan coses amb start-ups. Aquí, Acció, de la Generalitat, hi té un pa-
rell de programes, també: disseny d’implementació d’incubadores, eh?, incubadores 
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dintre d’empreses tradicionals, o préstecs participatius perquè aquestes empreses 
tradicionals puguin col·laborar amb start-ups.

Deduccions fiscals, un tema que crec que en les intervencions anteriors havia 
sortit. No necessàriament cal crear una empresa per ser emprenedor: és possible 
«reemprendre». La Generalitat dona suport al projecte Reempresa de la Cecot, un 
projecte que ha fet molta activitat.

I en quinze segons, jo ho acabaria «sumaritzant» en que treballem de nou des 
del programa «Catalunya emprèn». En primer lloc, enfortim un programa que no us 
he esmentat, en diem el Programa Primer, i bàsicament la idea que hi ha al darrere 
d’aquest programa és que avui els conceptes de «start-up», d’«empresa emergent», 
de «hub tecnològic» estan molt concentrats a Barcelona, i quan te’n distancies cin-
quanta quilòmetres hi ha menys, òbviament, activitat. Diem: «Escolta, el territori 
també té dret a participar en aquesta dinàmica.» I n’hem iniciat, de fet, una prova 
pilot, una convocatòria, i ara estem a punt de treure’n la segona, que ja estem finan-
çant deu projectes per sustentar aquesta dinàmica.

Ens apropem a les universitats per crear centres de prototipatge, estadi previ en 
els emprenedors. Promovem les start-ups industrials; no he fet referència al Pacte 
nacional per la indústria, presentat ahir mateix, si no ho recordo malament. Les 
start-ups de producte i comerç estan molt bé, però necessitem start-ups industrials. 
Treballem per portar treballs, fi de màsters, tesis doctorals, treballs d’FP en el 
mercat; incidim en els nostres joves per impregnar-nos d’oportunitats i d’allò que 
dèiem..., iFest.

Simplement dir-vos que agraeixo l’oportunitat. Us he deixat el balanç del «Ca-
talunya emprèn» aquí sobre. I, per descomptat, estic a la vostra disposició per altra 
informació que pugueu requerir.

Gràcies.

El president

Sí, perfectament. Igualment, eh? Per als dos compareixents, tant per a la senyora 
Mercadé com el senyor Condom, qualsevol documentació, a part d’aquesta que te-
nim perquè ens l’heu enviada alguna altra vegada però està accessible a la web, per 
alguna cosa concreta, sempre ens ho podeu fer saber, arribar a través de la gestora. 
D’acord? (Pausa.)

Ara faríem l’ordre habitual d’intervencions, que us he reduït el temps a tots a tres 
minuts perquè abans ens n’hem anat una miqueta. Per tant, començaríem l’ordre ha-
bitual, amb la senyora Laura Vílchez en nom de Ciutadans.

Laura Vílchez Sánchez

Gràcies, president. Bé, agafo el guant del senyor Condom de continuar en contac-
te per aprofundir, perquè tenim molt poc temps ara per aprofundir en algunes qües-
tions. Primer de tot, gràcies als compareixents per les seves aportacions, que crec 
que hi ha molta feina per fer, molt marge de millora en les polítiques que es porten a 
terme de la Generalitat en matèria d’emprenedoria, de treballadors autònoms. I què 
dir, no?, senyora Mercadé, de dones, ja siguin autònomes o assalariades.

El senyor Condom. Suposo que coneix el nostre escepticisme, i prego que em 
disculpi, i no s’ho prengui malament, amb aquest seu programa, amb el «Catalunya 
emprèn», perquè l’experiència i les reunions amb la gent..., amb qui ens hem reunit i 
que hem conegut que han pogut tenir contacte amb aquest programa ens diu que és 
poc útil, que és poc eficient o simplement que no han sabut identificar les necessitats 
reals de la gent que vol emprendre i que s’apropa al seu departament per emprendre 
un negoci o una activitat.

Dic «de moment» perquè m’ha semblat llegir, no l’he sentit mencionar-ho, que 
el passat dia 20 es va anunciar per part del Govern quasi 3 milions d’euros des-
tinats al seu programa. No sé si perquè es reconeix una mica aquestes carències, 
però m’agradaria que em fes una mica el desglossament d’aquests 3 milions que..., a 
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quines partides concretes s’han destinat?, ja que són de la setmana passada. On con-
cretament es dirigiran aquests diners?, per poder avaluar aquest anunci perquè als 
pressupostos jo crec que no apareixia. És més, jo crec que la partida d’emprenedoria 
crec que era l’única que baixava dels pressupostos.

També, com parlàvem abans, existeix el programa Consolida’t, que no sé si afec-
ta aquestes inversions en aquest tipus de programa, que suposo que troba vostè que 
és molt necessari, perquè vostès parlen de que la Generalitat dona suport però tam-
poc concreta com. I m’agradaria si m’ho pogués concretar una mica.

Ha parlat de transferència tecnològica, relació amb els centres tecnològics. I ja 
que ens trobem en la comissió d’autònoms, que no només d’emprenedors sinó tam-
bé de treballadors autònoms, m’agradaria que m’expliqués com específicament es 
facilitarà l’accés als petits empresaris, que em sembla que ha comentat que hi ha un 
programa específic per a petites empreses. Però, com es facilitarà l’accés als petits 
empresaris o als autònoms als centres tecnològics per desenvolupar...?, i no només 
de base tecnològica, sinó per desenvolupar proves de concepte o un prototip con-
cret, no?

Ens ha explicat –l’hi reconec i l’hi agraeixo– moltes coses sobre les start-ups de 
base tecnològica, però molt poc d’altres àmbits que també jo crec que aquest fàcil ac-
cés a la transferència tecnològica els ajudaria molt a créixer i a consolidar la seva acti-
vitat. Si em pot aprofundir una mica en aquest programa concret, l’hi agrairia.

Gràcies, per això, per les seves aportacions. De totes maneres, com que ens ha 
donat moltes dades, jo me les llegiré amb calma per poder fer-ne una valoració una 
mica més concreta.

A la senyora Mercadé, m’agrada especialment tenir-la aquí, perquè m’he sen-
tit molt identificada en tot el que ha explicat. Perquè en el col·lectiu, sobretot, que 
tracta aquesta comissió, els emprenedors i els autònoms, i concretament el col·lectiu 
que vostè ve a representar, que són les dones, crec que queda molt, molt per fer, i 
crec que se’n parla molt poc, sorprenentment. A mi concretament em sorprèn molt, 
perquè si tenim en compte que les dones que emprenen negocis estan sent les pro-
tagonistes de la recuperació econòmica i la creació de llocs de treball..., són dades 
que..., tenim dades i informes d’algunes associacions que diuen que els negocis en-
capçalats per dones es mantenen més en el temps i han aconseguit recuperar nivells 
previs a la crisi econòmica. Per tant, si representen el motor de l’economia i les que 
més emprenen els últims anys, trobem que calen mesures específiques, concretes i 
útils, sobretot útils, que treballin per la corresponsabilitat, per la conciliació i per la 
reducció de la bretxa salarial.

M’agradaria saber si vostès, com a observatori, tenen pensada alguna estratègia: 
per on hauria de caminar el Govern en aquest tema? Des del nostre grup parlamen-
tari hem volgut aportar algunes iniciatives concretes, tant aquí al Parlament com al 
Congrés. Crec que..., si ja coneix... (Veus de fons.) No en parlaré, perquè ja m’han dit 
que no parli més, de la Llei d’autònoms que s’acaba d’aprovar, però hi havien articles 
concrets dirigits a les autònomes, les bonificacions per maternitat...

El vicepresident

Senyora Vílchez, hauria d’anar acabant.

Laura Vílchez Sánchez

Acabo, president. Completament d’acord en el que diu: que moltes dones decidei-
xen fer-se autònomes per no poder conciliar la vida laboral i familiar en l’empresa 
privada, perquè, com comentava, la càrrega de la casa i de la criança dels fills recau 
quasi en la totalitat en les dones, a dia d’avui.

Se’ns ha criticat per part d’algun grup que les mesures que presentàvem, especí-
fiques, com programes, substitucions per maternitat, publicació de dades de contrac-
tació de l’Administració, com li deia abans, bonificació de quotes per maternitat... 
Perquè aquest tema...
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El vicepresident

Senyora Vílchez, és que...

Laura Vílchez Sánchez

...s’ha d’abordar de forma estructural i tal, però mentrestant –però mentrestant– 
necessitem aquestes mesures concretes que es puguin implantar ja, que es puguin 
implantar avui i que es puguin fer servir avui.

Bé, com que no tinc més temps, li dic, com al senyor Condom, que li agafaré el 
contacte, i agrairé que aprofundim una mica més en aquest tema i les mesures que 
podem portar a terme.

Gràcies.

El vicepresident

Gràcies, senyora Vílchez. Té la paraula el representant del Grup Socialista, Pol 
Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Primer de tot, deixi’m agrair als compareixents la seva clare-
dat i la seva concisió, perquè ha sigut breu però ha sigut intens, no? I especialment 
deixi’m felicitar la senyora Mercadé, perquè ha sigut intensa, vital en la seva exposi-
ció i ha sigut molt clara, amb la qual cosa no hi ha hagut, diguem-ne, temps perdut, 
ha sigut tot de cara a barraca, no?

Hi ha tres temes sobre el que ha dit la senyora Mercadé. El primer, per què les 
dones decideixen fer-se autònomes, que ha quedat molt clar: via precarització, no 
hi ha cap més opció i opten per la via dels autònoms, amb la qual cosa és evident 
que ja el primer pas que fan, com deia vostè, és un pas ja mig en fals per trobar una 
sortida laboral una mica digna, no? I això ens porta, evidentment, a altres conse-
qüències: falses autònomes, moltes d’elles, i alta concentració d’aquestes dones en 
sectors madurs, diguem-ho així. Ara en mirava dades: sanitat, perruqueria, educa-
ció, sectors molt estancats, evidentment, amb la qual cosa, amb poc marge de crei-
xement o d’innovació.

L’altre tema que deia vostè és el tema de la conciliació –el paquet general, no? La 
baixa per maternitat, evidentment, és un problema; el fill és clau –fill o filla–, és un 
moment clau en la vida de la treballadora, sigui autònoma o no, però en aquest cas, 
evidentment, en autònoms encara més. I el tema aquest..., no hi havia pensat, però 
vostè hi ha fet reflexió molt oportuna: no exporten..., no surten internacionalment 
perquè és una dificultat evident per conciliar. Tan bàsic i simple com això, però que 
evidentment limita el creixement d’una empresa en el món d’avui dia totalment.

Volia saber quina és la seva opinió sobre la directiva europea que hi ha sobre 
aquest tema, que en teoria hauria d’estar desenvolupada i aplicada, si ha servit per mi-
llorar o ha sigut, diguem-ne, una directiva que ha quedat allà en segona fase, perquè 
en teoria el que buscava és combatre aquest tipus de situacions, no?

Llavors, pel que fa al senyor Condom. No sé si l’he entès bé: vostè feia una de-
fensa bastant aferrissada de que el talent va i torna, deia vostè, i en algun cas que ha 
exposat era evident, no? Però des d’aquest Parlament tenim la sensació, moltes vega-
des, de que el talent va però no torna. I això ho hem dit moltes vegades per activa i 
per passiva. Potser en aquest cas vostè que posava d’excel·lència, doncs, segurament 
és així, però tenim la sensació –per experiències personals, quasi, eh?– de que molts 
doctors en biotecnologia, per posar-ne un exemple, se’n va a Dinamarca i no torna. 
I se’n van, formen una família, es queden allà i allà es queden. Potser tornarà d’aquí 
a cinc anys? No ho sabem, però molta gent se’n va, inclús, per sobreviure amb altres 
feines. Vull dir, la famosa frase que va fer el conseller Mena en el seu moment de 
«que se’n vagin a servir cafès a Londres», doncs, molta gent fa això: llicenciats se’n 
van a servir cafès a Londres per tenir una oportunitat, ni que sigui, amb la qual cosa 
jo tinc la sensació de que el talent, com deia, va però no acaba de tornar.
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L’emprenedoria tecnològica, vostè ho ha dit molt bé, és un sector que està crei-
xent al voltant de Barcelona sobretot, molt important, i que serà un pol d’atracció, i 
aquí sí que hi afegirem la feina que està fent la conselleria, perquè és evident que hi 
ha un marge per créixer molt important.

I també li volia comentar..., l’emprenedoria està canviant, també; és evident: el 
món canvia i l’emprenedoria així ho fa. Com afronten des de conselleria l’empre-
nedoria en una app, per exemple, que és un sector de creixement, però també en un 
taller d’artesania, potser, no? Aquesta diversitat brutal que hi ha en l’emprenedoria, 
com l’enfoquen? Segurament ha canviat molt els darrers deu anys i serà un repte de 
cara al futur.

I finalment, una pregunta molt concreta. Abans, en la compareixença anterior, 
hi havia el dubte, la pregunta sobre el tema del finançament clàssic d’autònoms i 
emprenedors, no? La Línia Emprèn que es va posar en marxa com està?, com evo-
luciona?, quin nombre de préstecs dona? És un factor important o encara queda que 
creixi molt més?

El vicepresident

Gràcies, diputat. Té la paraula el diputat del Grup de Catalunya Sí que es Pot 
Marc Vidal.

Marc Vidal i Pou

Sí; gràcies, president. Primer de tot, agrair-los les seves intervencions. Crec que 
han sigut, tal com s’ha dit aquí, molt didàctiques. L’altra qüestió és com podran ser 
útils des de la perspectiva d’aquesta comissió, que això és dels dubtes que a mi se’m 
plantegen com a diputat. Evidentment, no té res a veure amb vostès, sinó amb nosal-
tres; fins i tot, un dubte que faig extensiu a la resta de membres d’aquesta comissió, 
de que potser ens hem equivocat dient que és una comissió d’emprenedoria i treball 
autònom, perquè des de la meva perspectiva són dos conceptes que no tenen res a 
veure a l’hora de buscar solucions. Dit d’una altra manera, entenc que no té res a veu-
re el foment de l’emprenedoria amb el foment del treball autònom, que entenc que no 
té res a veure ser emprenedor o ser autònom: ser autònom és una circumstància; ser 
emprenedor, en tot cas, seria un desig –per dir-ho d’alguna manera, eh?

Ho dic perquè estem barrejant transversalment dues qüestions que em sembla 
que és important que no barregem, perquè, si no, errarem el tret a l’hora de bus-
car-ne..., de buscar les possibles solucions als problemes que tenen uns i altres, per 
dir-ho d’alguna manera, malgrat que evidentment qualsevol emprenedor acaba aga-
fant, per necessitat, la via de ser autònom per unes qüestions determinades, però que 
són dos temes diferents. Jo crec que això..., bé, en l’exposició de la senyora Mercadé, 
vull dir, encara ha estat més evident, quan ha explicat –ara ho deia el diputat Gibert– 
les causes per les que es fan autònomes moltes dones, que no són gaire diferents, en 
aquest cas –no són gaire diferents–, de la major part de causes per les que es fan au-
tònoms molts homes, també. És a dir, moltes vegades és per necessitat i no per desig 
d’emprendre. I aquí és on hi ha, jo crec, la important diferència que hem de fer entre 
els objectius d’una qüestió i de l’altra.

Per tant, concretant el que deia la senyora Mercadé, m’ha sorprès una cosa... Evi-
dentment, la diferenciació que ha fet amb relació a la dificultat que tenen les dones 
per ser emprenedores. És el marc en el que es mou la dificultat de les dones en el 
món del treball amb caràcter general, i és evident que aquest és un tema que un país 
avançat com pretén ser el nostre hauria d’abordar no només des de la Llei d’igualtat, 
sinó aplicant mesures específiques, tant en el treball autònom com en el treball en 
general, perquè també hi ha estadístiques que demostren que hi ha aquestes enormes 
diferències i aquestes bretxes salarials. Però en qualsevol cas, vostè ha citat algunes 
necessitats que m’agradaria que ampliés. I una..., diu: «No tenen a accés als contrac-
tes de l’Administració pública.» M’agradaria que ho ampliés, perquè no he entès el 
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marc en el que ho situava, perquè aquí sí que nosaltres, com a Parlament, hi podríem 
intervenir, si és que hi ha algun element que caldria, no?

L’altra seria que ampliés una miqueta el tema del finançament, amb caràcter ge-
neral, perquè ha parlat de «microcrèdits, sí, però a l’hora d’ampliar-ho potser no». 
I quan parlava de formació empresarial..., m’agradaria que ho concretés una mica, 
perquè és una cosa tan àmplia. A veure, «formació empresarial» què vol dir? Per-
què dèiem: «Als instituts hauríem de fomentar...» No, no, escolteu-me: què volem 
dir quan diem «formació empresarial» a l’hora de que realment hi hagi...? Bé, un 
foment de l’emprenedoria, que entenc jo que és el que es volia dir.

El senyor Condom també ens ha fet una explicació..., de fet, ens ha descrit la 
societat líquida en la que estem en el món de l’empresariat. El que no sé és si l’ha 
explicat com a descripció de la realitat o com a desig. Ho dic perquè també abans 
la senyora Mercadé parlava: «Els autònoms seran el futur.» Jo penso que, malgrat 
tot, els autònoms potser sí que són el futur, però no seria el desig del nostre grup; 
diguem-ne, els autònoms, com a mínim, per necessitat, eh?

Llavors, aquesta societat líquida, ha insistit..., «societat líquida» en el món em-
presarial, eh?, vull dir... Ha parlat molt de les start-ups, i crec que està molt bé, i 
crec que sí, que és cert, que a Catalunya estem en una situació raonable en el marc 
europeu en el que ens movem, i més enllà i tot. Ha parlat d’una preocupació pels 
reptes de la societat en aquest nou emprenedor petit, que comença, que fa start-up. 
La meva pregunta seria si tenim dades de com es trasllada això, és a dir, si aquesta 
preocupació suposada pels reptes de la societat..., quins són els beneficis socials que 
es detecten o que s’han pogut començar a detectar en aquest canvi de paradigma 
d’aquest nou petit emprenedor?

I, ja posats a fer, si tenim dades sobre la durabilitat d’aquestes start-ups que co-
mencen, si acaben consolidant-se, si acaben sent empreses una mica més grans o bé 
que consoliden el seu servei, la seva activitat, en quina mesura? –si tenim dades sobre 
això. I si tenim dades amb relació a quin tipus d’ocupació generen: si genera una ocu-
pació i si aquesta ocupació és una ocupació de qualitat, perquè, és clar, estem parlant 
d’un món que s’ha de contrastar amb un altre món, estem parlant d’un món de gent 
formada, de gent amb una capacitat, com a mínim, d’iniciativa, i, en paral·lel, tenim 
un altre món, que està format per milions de persones, que no es tenen en aquesta 
situació, que estan abocats moltes vegades a ser autònoms dependents o autònoms en 
precari, o falsos autònoms, de manera que la qualitat del treball, amb caràcter gene-
ral, està molt més desregulada del que ho estaria si no ho fossin, i, per tant, aquests 
dos mons com, de quina manera casen en aquest sentit?

Bé, no sé si... (Veus de fons.) Ah, perdó, perdó, sí, ja estic.
Gràcies, eh?

El president

Gràcies, Marc. Ara tindria la paraula el senyor Sergio Santamaría, en nom del 
Grup Parlamentari Popular.

Sergio Santamaría Santigosa

Sí; gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer a los dos comparecien-
tes el contenido de sus intervenciones, porque arrojan una información adicional a 
lo que pretende ser, efectivamente, una comisión que estudie cómo promocionar, 
incentivar el desarrollo del trabajo por cuenta propia, y, sobre todo, también, el ám-
bito del emprendimiento.

En primer lugar, en relación con la intervención de la señora Mercadé, me ha 
parecido excesivamente clarificadora de cómo se desacompasa el trabajo legislativo 
con la realidad. Usted, además, como representante y como directora del Observato-
rio de la Mujer de la Cámara de Comercio de Barcelona, ha hecho algunas manifes-
taciones que, como digo, causan –por lo menos a este diputado que les habla– cierto 
asombro, y le diré por qué.
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Yo fui ponente la legislatura pasada de la Ley de igualdad de hombres y mujeres 
que se aprobó el 21 de julio de 2015, y esa ley contiene unos mandatos específicos, 
sobre todo en el ámbito en el que usted lo ha expuesto, en el ámbito del empleo, del 
trabajo, de la empresa, que realmente veo, por lo que usted aporta, que no se han 
cumplido, pero vamos, ni por asomo, ¿no?, ni de lejos. Lo digo porque se ha referido 
a datos segregados, a información específica sobre la brecha femenina en el ámbito 
del mundo de la empresa y del trabajo, y sorprendentemente eso, que es una ins-
trucción, que es una directriz que el legislador marca a todas las instituciones –más 
allá, evidentemente, del ejecutivo, en este caso de la Generalitat de Catalunya– que 
de alguna forma tienen esa condición de colaborador con la Administración, no se 
está cumpliendo.

Y, claro, podemos hacer referencia, aunque solo sea de forma somera, tanto al 
artículo 8, que establece qué órganos son responsables de la aplicación de la trans-
versalidad en la perspectiva de género –Ley de igualdad, que no ha sido declarada 
inconstitucional por el Tribunal Constitucional, como otros artículos sí lo han sido–, 
o al artículo 32, que es precisamente otro artículo que afecta la necesaria actividad 
de promoción de igualdad, de trato y de proscripción de la discriminación, de igual-
dad de oportunidades. Y fundamentalmente ese artículo es muy específico, porque 
afecta..., y el artículo es muy largo, es muy profuso, no me detendré por razones ob-
vias a desgranarlo, pero sí que dice efectivamente ese artículo cuáles son los manda-
tos que, en el ámbito del trabajo, del empleo y de la empresa deben llevarse a cabo 
por parte de la Administración para evidentemente corregir esa brecha, que es es-
candalosa –es escandalosa–, porque los datos así lo ponen de manifiesto.

Entonces, es buena en ese sentido su comparecencia porque nos permite com-
probar, desde el punto de vista del seguimiento del control de la aplicación de una 
ley que es clara en ese sentido, cómo en muchos aspectos no se está dando debido 
cumplimiento.

Y, claro, nos preocupa, además, efectivamente, que la maternidad sea conceptua-
da, o concebida o presentada como un obstáculo para el desarrollo profesional de la 
mujer. Nos preocupa, también, esa afirmación que ha hecho sobre la conceptuación 
del trabajador, en este caso la trabajadora autónoma, como una persona que ve en 
ello la solución al desempleo; eso también realmente nos coloca frente a la cruda 
realidad, pensando que, a lo mejor, pues, eran opciones como más –no sé cómo de-
cirlo– de realización vital, y vemos que no es así.

Por tanto, son cuestiones, como digo, son datos, son afirmaciones realmente gra-
ves y serias, que nos deben invitar a la reflexión profunda sobre cómo corregir esto. 
Más allá, como digo, de lo que puedan ser conclusiones de una comisión de estudio 
de esta naturaleza, nos parece importante que, si las leyes se aprueban, se cumplan. 
Y, por tanto, aquí, la responsabilidad del ejecutivo está clara y meridiana a la hora 
de implementar esta ley que, como digo, está en vigor.

En relación con la intervención del señor Condom, yo quería preguntarle algu-
nas cuestiones que están relacionadas también con programas prácticos. Creo que 
aquí la compañera de Ciudadanos se refería a algunos programas que «Catalunya 
emprèn» lleva a cabo, como el de Consolida’t. Nos interesaría conocer –voy acaban-
do– detalles y datos concretos de la aplicación del mismo. Es decir, ¿qué resultados 
están obteniendo?, ¿qué grado de penetración tiene este tipo de programas?, es decir, 
si la gente que quiere, en fin, encontrar esa colaboración en el ámbito de la Admi-
nistración realmente accede a él porque tiene, como digo, difusión suficiente para 
ser conocido. Y, en cualquier caso, como digo, los datos, si los tiene, que, bueno, de 
alguna forma permiten en cualquier caso saber cómo está funcionando este progra-
ma en el ámbito de su actividad.

Nada más.
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El president

Gràcies, senyor Santamaría. Tindria la paraula el senyor Albert Botran, en nom 
de la CUP.

Albert Botran i Pahissa

Bé, gràcies. Als dos compareixents, reiterar algunes de les qüestions que han 
plantejat els portaveus que m’han precedit. Efectivament, les compareixences ante-
riors han assenyalat el finançament com un dels principals problemes de qui es plan-
teja obrir una empresa. En el cas de la senyora Mercadé, suposo que ho deu conèixer 
també des de la perspectiva de gènere, no?, si hi ha aquest problema estructural de 
les dificultats de les dones, del sostre de vidre de les dones, també a l’hora de mun-
tar negocis, imagino que a l’hora de demanar un crèdit, doncs, això també afecta. 
I, clar, no sé fins a quin punt hi hauria mesures concretes per poder combatre aques-
ta discriminació.

I també al senyor Condom, reiterar la petició de dades una mica més concre-
tes quant a aquestes start-ups que es creen, i, diguem-ne, les línies prioritàries que 
se segueixen en el moment de crear empreses a Catalunya, també des de la pers-
pectiva dels sectors empresarials. Em sembla que no és qüestió que hi hagi entrat 
massa; sí que ha apuntat, per exemple, que en calen més d’industrials, no sé si pot 
desenvolupar..., això, les start-ups en el sector de la indústria, i fins i tot en quines 
indústries se situen aquestes possibilitats d’obrir noves empreses, no? Però també 
se li han demanat tipus de feines que es..., tipus d’ocupació, durabilitat d’aquestes, 
recorregut d’aquestes start-ups: això crec que són dades que també són interessants 
de conèixer.

I ja que parlem de sectors, crec que hi ha un sector que està molt poc tractat pel 
programa «Catalunya emprèn», entenc jo que és fruit també de la divisió que es fa 
dintre d’aquest Govern entre les àrees que pertanyen a la conselleria d’Afers Socials 
i les que pertanyen a la conselleria d’Empresa, però entenc jo que l’emprenedoria en 
el camp social també es considera emprenedoria, tant qui fa cooperatives com qui 
fa una empresa per, dintre del tercer sector..., que això lligaria també amb l’exposi-
ció de la senyora Mercadé. El tercer sector és potser dels únics on les dones tenen 
més pes, si no m’equivoco, que els homes, no?, i, per tant, és un sector també a tenir 
en compte. Vull dir, hi ha gent..., a més en una societat que s’envelleix, una societat 
també com la nostra. Això és el futur, també, no? Les TIC són el futur, segurament 
el sector verd és el futur, però el tercer sector per descomptat que és el futur en una 
societat com la nostra, en què afortunadament cada dia vivim més anys, i això tam-
bé s’ha de tenir en compte.

El president

Gràcies, Albert. I té la paraula el senyor Bernat Solé, en nom de Junts pel Sí.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, president; moltes gràcies als dos compareixents. Bé, senyora 
Anna Mercadé, també per..., s’han dit moltes coses ja, intentaré no repetir-les. Molt 
agraït, i content i satisfet de que hagi donat compliment a un dels objectius que nos-
altres vam incorporar al nostre pla de treball. Precisament, l’objectiu número 14 era 
específicament donar veu i donar contingut a la realitat i a la problemàtica que hi ha 
en el món empresarial, en el món de l’autònom i en el món de l’emprenedoria, pel 
que fa al sector femení. I, per tant, doncs, satisfet que amb aquesta compareixença 
s’hagi pogut complir, i a partir d’aquí serem nosaltres, si farem bé la feina o no la 
farem.

Ha fet molt bona diagnosi de la realitat; de fet, tots en som coneixedors. La com-
panya de Ciutadans deia que se’n parla poc; jo hi discreparia: se’n parla molt, el que 
passa és que es fa poc, no?, moltes vegades. O sigui, de la problemàtica de les do-
nes en el món dels autònoms se n’ha parlat molt, se’n continua parlant molt, però el 
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que potser ens falta és, doncs, implementar eines concretes per donar sortida a tots 
aquests problemes.

Vostè parlava de com volem que sigui el nostre país d’aquí a trenta anys. Jo 
vull saber com el volem demà, aquest país, i, per tant, el que sí que és necessari 
és tenir una perspectiva a trenta anys vista, però també començar a treballar per a 
l’immediat.

S’ha posat a sobre la taula el tema de la legislació. Hi ha una legislació vigent, 
la Llei 17/2015, sobre igualtat. Però també hi ha un component importantíssim, i 
això sí que és un treball més a llarg termini, que és el tema de l’educació. I a partir 
d’aquí, el departament d’educació, els responsables en aquesta matèria, doncs, és 
molt important que a través dels continguts curriculars..., i fins i tot en la manera de 
procedir, que ja s’està fent, però posar més èmfasi en aquest tema, que es fomenti el 
paper importantíssim de la dona i aquesta singularitat que, per molt que busquem la 
igualtat, la natalitat o la maternitat indestriablement sempre serà potestat de la dona, 
compartida, evidentment, amb l’home.

Li faria dues preguntes. En primer lloc, si vostè creu que els plans de formació i 
consolidació que du a terme el Govern de la Generalitat, doncs, a través del «Cata-
lunya emprèn», considera que s’haurien de fer d’una forma específica per al col·lectiu 
de dones?, o no, o simplement amb un únic programa aniria bé, ja serviria?

I, per altra banda, com vostè bé sap, el nostre grup parlamentari de Junts pel Sí està 
impulsant tot el tema de la reforma horària, a través de debats, a través de reflexions 
sobre aquest tema. Què en pensa vostè?, i si creu que la reforma horària seria una bona 
solució, doncs, per donar aquesta solució a les problemàtiques de la dona.

Pel que fa al senyor Pere Condom, també agrair tota l’exposició que ha fet. És 
evident que des del Govern de la Generalitat s’està treballant, i s’està treballant in-
tensament, i en aquests darrers temps, doncs, s’ha posat molt èmfasi en tot el que fa 
referència a l’emprenedoria. Ha explicat experiències d’aquests joves que els han for-
mat aquí, que han marxat, i alguns dels quals, menys dels que voldríem, han tornat 
per iniciar la seva activitat aquí. Aquí ens falta molt camí per recórrer, encara tenim 
molts joves formats aquí i que en aquests moments encara no tenen l’oportunitat per 
bastir el seu projecte empresarial o vital aquí, al nostre país. Per tant, aquí hem de 
seguir treballant en aquesta línia.

També, celebrem que hi hagi aquest increment de joves emprenedors respecte 
a l’últim any. Si no ho recordo malament, aquest 30 per cent; per tant, és una dada 
significativa. També cal veure, doncs, la continuïtat d’aquests emprenedors, a veure 
si realment acaben consolidant-se.

M’ha agradat molt el concepte de l’«emprenedor responsable socialment». No..., 
sempre hem entès l’emprenedor com a una persona amb afany de lucre. Un empre-
nedor, evidentment, l’associem al sector dels autònoms, i en això el Marc Vidal dis-
crepava. Jo també entenc..., o sigui, el diafragma que posaria per entendre el con-
cepte d’«emprenedor», doncs, va més enllà del mateix d’autònom. És a dir, tu pots 
ser emprenedor sent un assalariat, o fins i tot a nivell personal pots ser un emprene-
dor. Però, en aquest cas, tractant-se d’aquesta comissió, vincularia l’emprenedoria 
amb el treball autònom.

I llavors, les preguntes que li faria serien..., bé, alguna ja s’ha fet. És a dir, el grau 
de continuïtat d’aquests programes que es duen a terme: si s’acaben consolidant. Si 
tenen dades d’aquesta consolidació separades per homes i dones; és a dir, si hi ha el 
mateix grau de consolidació pel que fa a l’emprenedoria masculina i emprenedoria 
femenina.

I, per altra banda, si vostè considera que Catalunya s’hauria d’especialitzar en un 
sector concret i exercir, una mica, de Silicon Valley europeu en algunes determina-
des activitats empresarials o sectors empresarials. O és més partidari, doncs, de que 
qualsevol activitat sigui benvinguda i més una dispersió d’activitats?

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, Bernat. I ara tindreu cinc minuts, eh?, cadascun, pel mateix ordre 
que hem fet abans. És impossible respondre-ho tot, simplement serien pinzellades. 
I, en tot cas, sí que..., això, si de coses que us hem dit ens en podeu fer arribar pro-
postes amb més detall, doncs, segurament serà la manera de poder-ho recollir com 
pertoca.

Anna Mercadé Ferrando

President, en cinc minuts no puc fer re, jo, ni començar.

El president

Em sap greu, però és el...

Anna Mercadé Ferrando

Començarem, començarem a dir coses. A ella li dic que li prometo una entrevis-
ta, i jo m’ho pensaré. I el que sí que puc elaborar és elaborar propostes concretes i 
fer-les arribar totes. Perquè les tinc molt... Algunes d’elles ja les hem començat a fer 
a nivell molt minúscul, privat, però es poden repetir a nivell de governament.

A veure, primer de tot, jo, quan he dit que els autònoms són el futur, no he dit... 
O sigui, no he dit «són el futur»; tal com va la història –tal com va la història–, tal 
com fan les empreses, que ho sé molt bé, està passant això. Aleshores, com a socie-
tat tenim la responsabilitat de posar-hi no remei, sinó de dir: «Arreglem-ho. No pot 
ser.» Ja que aquesta figura és així, doncs, a veure, aquesta gent han d’estar prote-
gits amb un atur, amb unes bones condicions de treball. I si les empreses s’aprofiten 
d’aquesta gent autònoma, ha d’haver-hi una guardiola del que sigui, per pagar-los 
els aturs, per pagar-los les baixes maternals, per pagar-los el que sigui. Jo no ho sé; 
sou vosaltres els representants del poble, sou vosaltres els legisladors. Hi han moltes 
maneres de fer les coses.

Perquè això de que les dones som el gran canvi i som les que realment liderem la 
creació d’empreses és veritat, però precàriament, en molt males condicions, i a l’es-
quena de la nostra salut i de la nostra..., perquè som el país –i ho sabeu, com a Cata-
lunya– més medicat d’Europa, pitjor...

I, bé, ja no cal dir..., el tema de la natalitat ja no el dic, perquè les dones tindrem 
fills quan ens doni la gana, per descomptat, només faltaria, però si no en tenen és 
perquè són responsables i veuen que és impossible. Perquè cada vegada més... És a 
dir, aquí, a Espanya, aquí, a Catalunya, ara ha pujat l’edat a trenta-dos, trenta-tres 
anys. Per què allarguen tant la maternitat? Per alguna cosa, perquè responsablement 
veuen que no es pot, y punto. Bé. I això –això– sí que serà..., això ens ho demana-
ran..., comptes, els nostres besnets, eh? Ens estem fotent els diners de les guardioles, 
de les pensions, de tal i de qual, i això serà un caos si no ho arreglem ara. Jo, clar 
que vull... A Catalunya, clar que vull... Quina Catalunya volem les dones? Doncs, 
molt diferent de la que s’està dient. I això és un altre tema per a un altre dia.

Bé, aleshores, quant a... Jo sí que us faré arribar una miqueta el que crec. Respec-
te a vostè, no sé si li puc preguntar coses (rialles), però respecte a vostè, molt bé tot. 
Ara, jo, això de la complaença... A veure, «Catalunya emprèn», no sé què, no sé què 
més. Vull estadístiques: quants diners de tot això que vostè ha dit, quants programes 
de tot això han anat a parar a dones? Cap, ja ho sé jo.

Start-ups. Fa quatre anys, des de l’observatori, jo, perquè soc molt tossuda, em 
vaig emparrar a enviar a un programa que es diu Imagine, que porta el Xavier –que 
el deu conèixer– Verdaguer... Sempre hi anaven homes –mira quina casualitat, sem-
pre hi anaven homes–; és un programa que d’allà venen amb start-ups quasi, quasi 
construïdes –sempre hi anaven homes. I un dia l’agafo: «Eh, vine aquí. Vull que 
miris a veure si hi podem enviar alguna dona.» Bé, no me’n vaig sortir per una raó: 
perquè per estar allà havien de tenir no sé quantes condicions, però evidentment 
no havien de tenir família. Home, doncs, les dones tenen família: tenen fills, tenen 
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tal..., perquè havien d’estar allà un mes o dos mesos, després venir, després tornar, 
no sé què.

Al final, vaig aconseguir una beca obligatòriament per enviar-ne almenys una. 
Em va costar dos mesos, buscar-la; al final, la vaig trobar. Bé, aquesta va anar allà, 
va triomfar, ha fet una start-up. Una, això no és re. Però com a Govern sí que ens 
hem de presentar... Perquè, a veure, parlant del talent, també, el 60 per cent del talent 
a Catalunya són dones: són les millors, les que treuen més bones notes, les que tenen 
dos o tres..., és un talent, clar que és un talent, i on està aquest talent? Perquè moltes 
que se’n van –i cada vegada més, noies– no poden tornar. No poden tornar perquè 
aquí hi ha unes situacions precàries. I aquest talent no està precisament en aquestes 
start-ups, en aquestes..., no, no hi són.

I lliga amb allò de l’accés a les contractacions públiques. En tot aquest..., em 
conec bastant bé això d’Acció, i em conec bastant bé tots els programes que es fan: 
tot són homes, s’ho fan bastant –bastant– entre ells, parlen amb totes les patronals 
–també són homes–, s’ho parlen també entre ells. On van els diners? Aquests 3 mi-
lions, qui...?, on van? Doncs, a les patronals, als que heu conegut, als tals, al qual. 
Qui té accés als «mira, hi ha aquest daixò a l’Administració pública, hi ha això, hi 
ha allò»? Doncs, a la llotja del Barça, aquí, allà o al golf del diumenge, o tal i tal. 
I allà no hi són, les dones. Llavors, com voleu...? Les dones estan criant..., estan o 
amb els «crios», o amb l’empresa o aixecant com poden... Doncs, com voleu que 
tinguin informació, i accés i saber fer? Si és que no cal que..., ja us ho explicaré més 
en daixonses i us ho enviaré.

Bé, llavors, el tema de l’economia social. Crec que una de les coses més bones 
que es fan a Catalunya és que cada vegada més surten cooperatives, grups d’econo-
mia local i social en els llocs precisament de la resta de Catalunya, eh?, perquè, clar, 
aquí, «a Barcelona, Barcelona, Barcelona», però a la resta de Catalunya... I aquí sí 
que hi han moltes dones. Hi han moltes dones, que, de totes maneres, els càrrecs 
també –abans-d’ahir vaig estar, assistir a les DDiPAS– majoritàriament són d’ho-
mes, però bé. Però hi han moltes dones que estan encapçalant aquests sectors i que 
són sectors locals d’economia no especulativa. Jo crec que també a Catalunya hem 
de..., Catalunya és un país on també hem de mirar molt de recolzar això, perquè és 
el benestar i la riquesa repartida per tot el país.

A veure..., reforma horària... Ah, bé, sobre els programes, sí que crec que ha 
d’haver-hi uns programes concrets, per descomptat: concrets, dirigits a dones amb 
uns horaris determinats, amb una guarderia al costat, i amb uns continguts especí-
fics, molt diferents del que hi ha, eh? Perquè, finances?, es poden explicar finances 
igual per a tothom; fer un pla empresarial?, es pot explicar un pla empresarial igual 
per a tothom; però hi han altres coses que s’han d’explicar..., perquè crec que les do-
nes comencen de molt enrere que els homes, quan creen una empresa. Llavors, s’han 
de mirar una sèrie de coses, que també us ho puc fer arribar.

Reforma horària. A veure, a la cambra de comerç, un dels estudis que vaig fer..., 
vam fer tres mil enquestes a totes les empreses de Catalunya de diferents sectors i de 
diferents daixò, preguntant-los si estarien d’acord en una reforma horària i pregun-
tant-los si ells feien horari europeu. El 49 per cent ens van dir que feien horari euro-
peu; el 80 per cent van dir que estarien d’acord en fer ja la reforma horària.

Però el més important va ser que els vaig preguntar per primera vegada, perquè 
aquesta enquesta l’havia fet el 98, jo..., no, el 2008, perdó, i no els n’havia preguntat 
les raons: què creien ells de per quina raó havia d’haver-hi la reforma horària. I hi 
vaig posar: «La trajectòria professional de la dona, el treball de les dones; la cura 
dels fills; reciclatge i formació per als treballadors, i estar a les mateixes hores quan 
Europa està, als migdies i tal.» I la primera que em van posar és la cura dels fills: 
que hi hagi algú a casa a partir de les cinc de la tarda; els empresaris catalans, el 
80 per cent van dir això. I la segona, la carrera professional de les dones, perquè 
sabeu que, amb aquest horari que tenim, les dones totes han d’agafar reducció de 
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jornada per sortir a les tres a correcuita a buscar el nen, que el deixen al carrer a 
les quatre de la tarda, eh? I això significa treballar la mateixa feina però menys se-
guretat social i perjudici per a les dones, i això és el que hi ha. És el mateix que en 
el mercat laboral i tal.

Bé, ja... Si voleu alguna cosa, aquí teniu les meves targetes, i amb molt de gust...

El president

No, no, segur que estem esperant tots, diguéssim, aquestes propostes concretes 
que ens ha... (Veus de fons.) Doncs, envia-les, envia-les, segur.

I senyor Condom, també tens aquests cinc minuts per concloure, diguéssim, la 
sessió.

El director del programa «Catalunya emprèn»

Molt bé; moltes gràcies. Home, sí que compartiré la sensació d’una certa frustra-
ció que provoquen els cinc minuts, diguem-ne, eh? O sigui..., no, ho dic en positiu, 
ho dic... (Remor de veus.) O sigui, una altra vegada han sortit temes que són tremen-
dament interessants, des del meu punt de vista, per als professionals que treballem 
en aquest àmbit, i jo crec que són molt interessants per al país. Vull dir que hi han 
elements aquí d’alta rellevància i, òbviament, el funcionament de la comissió obliga 
a això.

Intento resumir-ho molt ràpidament, per ordre d’intervencions. La senyora Víl-
chez, bé, feia referència a la Xarxa Emprèn, a la utilitat, no utilitat, i en alguns in-
puts que havien tingut en aquest sentit. Jo recordo que..., crec que el conseller, quan 
va venir en una compareixença, també es va fer referència a això. Jo el que sí que 
voldria, simplement... A veure, jo, per un motiu..., que també faré referència, llavors, 
al tema de l’emprenedoria social, i en això, amb gent que hem anat preparant aquest 
discurs, jo pretenia aportar-hi més dades, i em diuen: «Escolta, és impossible.» Es-
colti, això és la via positiva que «sumaritza» quaranta i escaig actuacions que té la 
Generalitat, algunes d’elles dotades amb 30 milions d’euros; per tant, no les he pogut 
«suma ritzar».

I llavors el que volia dir: la Xarxa Emprèn és aquesta rodoneta d’aquí dalt. Lla-
vors, la Xarxa Emprèn dona un suport cada any a unes trenta mil persones: hi han 
unes cent institucions involucrades, 350 tècnics –aquestes dades les puc ampliar, 
eh?, i estic, una altra vegada, a total disposició– de suport a la creació d’empreses, i 
creació de quatre empreses cada any.

Jo entenc que el funcionament general de la xarxa és bo. Em puc comprometre a 
una cosa, eh?, i no sé amb quant de temps, però en un curt espai de temps tractar de 
fer una enquesta més profunda de la que tenim feta en aquests moments per detectar 
el grau de satisfacció d’aquestes trenta mil persones i aquestes quatre mil empreses 
que es creen cada any. Penso que és necessari, i poder ja hauríem de tenir-ho fet, 
però en tot cas ho farem.

Llavors, un comentari sobre el passat dia 20, l’acord dels 3 milions d’euros: els 
3 milions d’euros són Fons Social Europeu, sí que estaven a pressupost. Això és la 
convocatòria de la Xarxa Emprèn; la Xarxa Emprèn, el Programa integral de foment 
de l’emprenedoria. Precisament, és la convocatòria –que la d’aquest any encara no 
ha sortit, sortirà properament– per tal que aquestes cent institucions s’hi puguin pre-
sentar –les cent o les que vulguin– i nosaltres puguem finançar aquesta xarxa.

La Xarxa Emprèn, bàsicament, surt en convocatòria anual i des de la Generalitat 
la financem, eh? I aquest any per aquesta Xarxa Emprèn tenim dos grans progra-
mes: el Programa integral de foment de l’emprenedoria, amb 3 milions d’euros, i el 
Programa Primer, amb 1,1 milions d’euros, que sortirà tot seguit. Més informació..., 
la hi puc donar. Consolida’t no està aquí.

El senyor Pol Gibert deia que el talent va i torna, i es preguntava si segur que 
torna, eh? Jo, a veure, no voldria fer referència al que és bo que els estudiants vagin 
a servir cafè a Londres, com algú hi havia fet referència. No, no, no vull dir això, 
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eh?, no pretenc dir-ho. No, jo el que pretenc dir és que el món sí que és cert..., no sé 
si aquesta societat és líquida o no, però està canviant.

Jo, per exemple –perdoni, eh?, hi introdueixo una anècdota personal, però és 
que a mi em va sobtar–, fa tres anys que dono classes a la Universitat de Barcelona, 
dues hores la setmana, gestió de la tecnologia, un màster en castellà, no en anglès 
–que també n’hi ha–: tenia quaranta alumnes a classe de setze nacionalitats dife-
rents. Per què ho dic, això? Perquè Barcelona té una enorme capacitat d’atracció de 
talent. Per tant, atraiem molt de talent de fora. Algú podria dir: «Escolti, i per què 
no aprofitem el nostre, no?» –seria una reflexió.

A veure, el tema és que, avui, el talent està..., és enormement circulant. Jo crec 
que és un repte per part de tots que el nostre no marxi per obligació, sinó que mar-
xi per aquesta circumstància de dir: «Escolta, aprofitem experiències i tornem cap 
a casa més enriquits» Si consultem els meetups de Barcelona –els meetups jo no els 
conec gaire, eh?, però són unes eines per fer reunions de gent a través d’internet–, 
hi ha un munt de meetups de gent de fora que arriba aquí i organitza un grup, i pot-
ser no hi ha ningú d’aquí. Una altra vegada, talent de fora que s’autoorganitza quan 
arriba aquí i fa coses, no?

Em deia el tema d’apps i artesania. Una altra vegada li diria –ho sento, eh?, vaig 
molt ràpid però, si convé, els ho detallaré– que tenim aquestes quaranta i escaig mesu-
res, unes per a petites empreses, altres per a start-ups del sector de les apps o del sector 
de la biotecnologia –després també hi entraré una mica més, quan vostè m’ho deia. 
Escolti, jo estic totalment d’acord en que..., aquesta comissió té dos noms, «emprene-
doria» i «treball autònom», i jo crec –ho sento, eh?, no em pertoca donar recomana-
cions ni..., però amb tots els respectes– que responen a dinàmiques totalment diferents 
–totalment diferents.

Per exemple, jo tenia una reunió amb un alcalde que em deia textualment: «Escol-
ta» –ens tutejàvem–, «tinc un problema de vuit-cents parats en el municipi.» I al cap 
d’una estona em deia: «Tinc un problema de que els joves del municipi se me’n van.» 
Era un municipi de la Costa Brava, grandet, se n’anaven a Girona o se n’anaven a Bar-
celona, després de la universitat, etcètera, no?, i no tornaven perquè la «vivenda» era 
cara i no hi havia oportunitats. Bé, doncs, aquestes dues realitats jo crec que necessi-
ten actuacions de política pública. Les actuacions de política pública més relacionades 
amb els autònoms fan referència als vuit-cents parats, eh?, i aquí podríem posar un 
enorme grup de coses. Les oportunitats per a la gent que ha passat per la universitat, 
ho sento, no seran de jardiners o d’etcètera. Per tant, jo crec que hem de definir polí-
tiques públiques pel...

Dades de durabilitat-fracàs. Una idea..., també, ho sento molt, molt ràpidament, 
però la voldria traslladar. A veure, jo tinc la convicció..., si recorden vostès fa molts 
anys dèiem: «Escolti, no tenim cultura emprenedora perquè no tenim cultura del 
fracàs.» Bé, jo he arribat a la conclusió –ho sento, eh?, una altra vegada personalit-
zo– que passa al revés: les start-ups..., en moren moltes, és un model de molta mor-
talitat, però és un model de repetició i és un model que tothom està d’acord en que 
cal repetir. O sigui, si una persona fracassa i plega, ha fracassat totalment; però lla-
vors el que es demana en aquest món de les start-ups –és un món d’emprenedoria, 
no d’autònoms– és que torni a repetir. Llavors, quan un accepta que aquesta ràtio 
de possibilitats o aquestes possibilitats, doncs, de que no vagi bé el negoci són ele-
vades..., és una conseqüència d’aquesta nova aposta o d’aquesta nova dinàmica, ens 
agradi o no, de l’emprenedoria mundial, que el fracàs és una conseqüència, però que 
hi ha reintentar-ho, no? Llavors, dades: no en tenim, eh? Crec que el sistema no està 
prou madur com per tenir dades, però els prometo que les anirem treballant i les 
reportarem properament.

Aleshores, el senyor Santamaría em deia el tema del Consolida’t. Li diria: «Guai-
ti...», per temps, eh?, amb totes les ganes, i podria entrar-hi, però aquí hi ha la infor-
mació del Consolida’t. Segurament no prou detallada com vostè voldria, però una 
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altra vegada també ens posaríem a la seva disposició per ampliar les dades que hi ha 
en el balanç, eh? Jo avui, per qüestions de temps, doncs, ho he tret.

Al senyor Botran. Una mica..., jo crec que interessant la reflexió que deia; O si-
gui, el tipus d’ocupació que creaven i la durabilitat de les start-ups. Jo hi faria la 
mateixa reflexió que deia: el món de les start-ups..., a mi, que ja tinc una certa edat, 
m’ha costat molt d’entendre això, perquè va contra esquemes previs, que nosaltres 
tenim un esquema de que, escolti, no es podia fracassar. Bé, avui, el tema de que és 
molt probable..., inclús hi ha una dita, en el món de les start-ups: «Fracassa ràpid.» 
Què vol dir «fracassa ràpid»?: «Escolta, prova-ho i, si no va bé, doncs, no gastem 
més recursos en això», eh? És un món extremadament agressiu en aquest sentit, però 
sí que orientat, i ho torno a afirmar, en els reptes de la societat, i la preocupació pri-
mera d’aquests emprenedors globals que estan naixent..., i, per cert, faria referència 
a que vostès s’hi fixin, i també els en podria proporcionar dades, que hi han pols 
d’emprenedoria a l’Àfrica.

O sigui, jo acabo dient: aquest model poder té un recorregut model global..., po-
der no té un recorregut llarg, però ara per ara, sembla que està donant oportunitats 
a llocs on l’economia tradicional que tractaven de traslladar-los-hi és més complexa. 
Jo els diria que el meu..., respondria que la part social l’he esquematitzada i aporta-
da des de l’òptica de les start-ups, eh?, el social entrepeneurship, etcètera, i aquestes 
motivacions. No he donat les dades de l’emprenedoria social, que estan aquí, eh?; 
té vostè raó que en la meva síntesi no he parlat d’Aracoop, o no he parlat de la línia 
d’emprenedoria social o el mapa d’actors de l’emprenedoria social catalana, que hi 
ha noranta-dos actors, que la Generalitat va fer aquest mapa, que és un àmbit tre-
mendament actiu a casa nostra.

Llavors, el senyor Solé –acabant– una mica també jo crec que feia referència a 
la necessitat de diferenciar o d’analitzar homes-dones. No, no tenim aquestes dades. 
També em comprometo a que ho anem seguint. Integrarem aquest indicador en el ba-
lanç del «Catalunya emprèn» per mandat, però també per responsabilitat, crec jo.

I el tema de l’especialització jo crec que és una reflexió molt, molt interessant. 
A veure, jo crec que estem en un moment d’ebullició del sistema en què..., llibertats 
individuals, s’estan definint, oportunitats futures, inclús de país. Què vull dir amb 
això? Que si nosaltres limitéssim certes coses, poder limitaríem la creativitat i apor-
tacions de gent molt sòlida, no?

Per tant, des de la Generalitat..., home, des de la Generalitat el que es fa, i des 
d’organitzacions en les quals la Generalitat participa, com Biocat, és per exemple 
sustentar realitats molt evidents, eh? I això lliga amb el que deia el senyor Botran: el 
sector biotecnologia catalana és tremendament fort. Recordar una cosa: les empre-
ses tradicionals farmacèutiques catalanes avui tenen una vintena de productes que 
els..., per al futur proper. Saben vostès quants productes tenen les biotecnològiques 
catalanes creades els últims pocs anys? Una vintena de productes. Per tant, el sec-
tor, potent sector farmacèutic català s’ha vist multiplicat per dos en aquest tema per 
aquest sector més nou de biotecnologia.

Biotecnologia és una realitat, eCommerce és una altra realitat que no cal que tre-
ballem, des del meu punt de vista, des de la Generalitat. I sí que ens agradaria treba-
llar, doncs, tema energia... Més producte.

Perdó. Tanco perquè es faria...

Anna Mercadé Ferrando

President, una cosa, si em deixen, només una cosa. Per al tema aquest del..., que 
s’ha entès malament, el futur que pensem les dones per a Catalunya: en la pàgina web 
–a part de que hi tenim tots els estudis i investigacions fets– hi han totes les conclu-
sions de les jornades que fem un cop l’any sobre la Catalunya que volem les dones i la 
societat que volem les dones. Perquè les dones no estem en aquest món tan especula-
tiu de..., eh?, estem de peus a terra i som les que construïm la microeconomia; perquè 
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vostè parla molt de la macroeconomia; la microeconomia (remor de veus), que és la 
que fa funcionar el país, les que fem funcionar el país.

El president

Bé, sí, sí. S’agraeix moltíssim tota la... De debò, eh?, vull dir, al final del que sí 
que ens adonem és que necessitem molt més temps. Però, bé, el cas és que encer-
tem, segur, de moment, fins ara, les compareixences, que en tot cas avui heu sortit 
amb deures, que tenim totes dues parts, i en tot cas sí que tant les aportacions de la 
senyora Mercader com aquests estudis i tots..., eh?, quan els pugueu tenir i ens els 
pugueu fer arribar, els ho agrairem.

Gràcies per ser-hi. Sí que..., deu segons més: estàvem parlant amb el vicepresi-
dent –he parlat també amb l’Alícia– que, si us sembla bé, intentaríem, eh?, en funció 
de tot i en faríem les consultes pertinents..., bé, hem de fer una..., la següent comis-
sió, la primera quinzena de setembre, si és possible. Ho hem de parlar també amb el 
president de la Comissió de Treball i amb la resta de dallò, però a veure si pogués-
sim trobar una data per fer-ho. D’acord? (Pausa.)

Doncs, moltes gràcies. I aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart d’una del migdia i tretze minuts.
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