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II. Tipologia del treballador autònom 
 

II.1 Constitució d’una societat 
 

“Vostè com a treballador autònom, en quina d’aquestes situacions es 
troba: (1) Ha constituït una societat; (2) O bé, es contractat per una 
empresa”  

 

� Poc més de la meitat dels autònoms del Maresme treballen per compte propi (51,8%) 

però no han constituït una societat, un altre 38,3% han constituït una societat, i finalment, 

el 10,0% dels autònoms del Maresme, malgrat ser autònoms, treballen en exclusiva per una 

empresa. 

 

� El nucli principal dels autònoms de la comarca del Maresme (51,8%) el formen aquelles 

persones que treballen per compte propi sense haver constituït una societat, sense haver 

creat una estructura per desenvolupar el seu treball, realment són “autònoms”, aquest perfil 

es troba més present en el sector agrari (78,6%), els serveis a les persones (60,2%) i en el 

comerç i afins (58,5%). 

 

� El segon terme, destaca el grup d’autònoms que han constituït una societat (38,3%), i es 

concentren en major mesura en els sectors de la indústria no tèxtil (61,2%), la indústria tèxtil 

(52,5%) i hostaleria i restauració (42,4%). 

 

� Subcontractació. Finalment, hi ha un grup de persones que treballen en règim d’autònoms 

però que de facto són contractats externament per alguna empresa (10,0%), es troben més 

presents en el sector del transport i activitats afins (27,1%), la construcció (15,3%), els serveis 

a les persones (13,3%) i la indústria tèxtil (12,5%). 

 
           

SECTOR ACTIVITAT TOTAL 
Agricultura Indústries, llevat 

de tèxtils 
Indústries 

tèxtils 
Construcció Comerç i 

reparacions 
Hostaleria Transport, 

activitats afins 
al transport 

Serveis a 
empreses 

Serveis a 
persones 

TIPUS DE 
TREBALLADOR EN 
RÈGIM D’AUTÒNOM 

800 14 67 40 131 241 66 48 110 83 
Treballa per compte propi 51,8 78,6 <32,8 35,0 48,1 58,5 48,5 45,8 53,6 60,2 

Ha constituït una societat 
(SL, SCP) 

38,3 21,4 >61,2 52,5 36,6 36,5 42,4 27,1 38,2 26,5 

Es contractat per una 
empresa 

10,0 0,0 6,0 12,5 15,3 <5,0 9,1 >27,1 8,2 13,3 
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ZONA TOTAL 

Baix Maresme Mataró i àrea d’influència Alt Maresme 
TIPUS DE TREBALLADOR EN RÈGIM 

D’AUTÒNOM 
800 275 292 233 

Treballa per compte propi 51,8 >66,2 <18,5 >76,4 

Ha constituït una societat (SL, SCP) 38,3 <24,0 >67,1 <18,9 

Es contractat per una empresa 10,0 9,8 >14,4 <4,7 

 
 

Perfil humà del 51,8% d’autònoms que treballen 
per compte propi 

Perfil humà de 38,3% autònoms que han constituït 
una societat 

� 65,9% homes / 34,1% dones. 

� Quasi 47 anys de mitjana. 

� Molt més presents a l’alt Maresme (76,4%) i al 

baix Maresme (66,2%). 

� Estudis secundaris (43,2%); primaris o menys 

(37,6%); estudis universitaris (19,1%). 

� 66,3% homes / 33,7% dones.. 

� 45 anys i mig de mitjana. 

� Molt més presents a Mataró i la seva àrea. 

� Estudis secundaris (39,5%); primaris o menys 

(38,2%); estudis universitaris (22,3%). 

 
Perfil humà del 10,0% d’autònoms que treballen per una empresa 
� 70,0% homes / 30,0% dones. 

� Poc més de 45 anys de mitjana. 

� Més presents a Mataró i la seva àrea. 

� Estudis primaris o menys (43,8%); estudis secundaris (41,3%); estudis universitaris (15,1%). 

 
     

CONSTITUCIÓ SOCIETAT Total 
Treballa per compte propi Ha constituït una societat 

(SL, SCP) 
Es contractat per una 

empresa 

GÈNERE 

800 414 306 80 
Home 66,5 65,9 66,3 70,0 

Dona 33,5 34,1 33,7 30,0 

 
     

CONSTITUCIÓ SOCIETAT Total 
Treballa per compte propi Ha constituït una societat 

(SL, SCP) 
Es contractat per una 

empresa 

MITJANA D’EDAT 

800 414 306 80 
Mitjana 46,23 46,95 45,53 45,20 

 
     

CONSTITUCIÓ SOCIETAT Total 
Treballa per compte propi Ha constituït una societat 

(SL, SCP) 
Es contractat per una 

empresa 

NIVELL ESTUDIS 

800 414 306 80 
Primària sense acabar 2,1 1,4 2,6 3,8 

Estudis primaris 36,4 36,2 35,6 40,0 

Estudis secundaris / FP 41,6 43,2 39,5 41,3 

Diplomatura universitària 8,5 8,5 9,8 3,8 

Llicenciatura universitària 9,9 9,2 10,5 11,3 

Master / doctorat universitari 1,5 1,4 2,0 0,0 
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II.2 Grau de dependència 
 

“I també com a autònom, en quina d’aquestes  situacions es troba? 
(1) Treballa en exclusiva per una sola empresa o client; (2) O bé, 
habitualment treballa per més d’una empresa o client” 

 

� Dos de cada tres autònoms tenen capacitat per treballar per més d’una empresa 

(66,0%), mentre que un altre 34,0% dels casos només treballa en exclusiva per una sola 

empresa. 

 

� El grup majoritari de treballadors en règim d’autònoms que diuen que habitualment treballen 

per més d’una empresa (66,0%), pertanyen en major mesura als sectors d’activitat relacionats 

amb la indústria no tèxtil (85,1%), els serveis a les empreses (78,2%) i la construcció (71,8%). 

En canvi, els treballadors autònoms que en menor mesura tenen capacitat per ésser 

contractats per més d’una empresa (34,0%), en major mesura pertanyen a activitats 

relacionades amb l’agricultura (64,3%), el transport i activitat afins (54,2%), l’hostaleria 

(42,4%) i el comerç (39,8%). 

 

           
SECTOR ACTIVITAT TOTAL 

Agricultura Indústries, llevat 
de tèxtils 

Indústries 
tèxtils 

Construcció Comerç i 
reparacions 

Hostaleria Transport, 
activitats afins 

al transport 

Serveis a 
empreses 

Serveis a 
persones 

I TAMBÉ COM 
"AUTÒNOM", EN QUINA 

D’AQUESTES 
SITUACIONS ES TROBA? 

800 14 67 40 131 241 66 48 110 83 
Habitualment treballa 

per més d’una empresa o 
client 

66,0 35,7 85,1 65,0 71,8 60,2 57,6 45,8 78,2 66,3 

Treballa en exclusiva per 
una sola empresa o client 

34,0 64,3 <14,9 35,0 28,2 39,8 42,4 >54,2 <21,8 33,7 

 

 

     
ZONA TOTAL 

Baix Maresme Mataró i àrea d’influència Alt Maresme 
I TAMBÉ COM "AUTÒNOM", EN 

QUINA D’AQUESTES SITUACIONS 
ES TROBA? 800 275 292 233 

Habitualment treballa per més d’una 
empresa o client 

66,0 61,5 74,0 61,4 

Treballa en exclusiva per una sola 
empresa o client 

34,0 38,5 <26,0 38,6 
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� Entre el 51,8% d’autònoms que treballen realment de forma “autònoma” en el 64,3% dels 

casos treballen per més d’una empresa, si bé, una tercera part d’aquestes persones (35,7%) 

realment al final acaben treballant només per una sola empresa. 

 

� Entre el 38,3% d’autònoms que han constituït algun tipus de societat en el 71,3% dels casos 

treballen per més d’una empresa, si bé, també és cert que en el 28,8% dels casos treballen 

només per una sola empresa. 

 

� I finalment, del 10,0% d’autònoms que són subcontractats de forma habitual per alguna 

empresa, en el 55,0% dels casos a la pràctica són contractats per més d’una empresa, però 

en un 45,0% només acaben treballant per una sola empresa. 

 

 
Ha constituït una 
societat (SL, SCP) 

Es contractat per 
una empresa 

Treballa per 
compte propi 

I TAMBÉ COM "AUTÒNOM", 
EN QUINA D’AQUESTES 
SITUACIONS ES TROBA? 

TOTAL 
800 

306 80 414 
Treballa en exclusiva per 
una sola empresa o client 

34,0 28,8 45,0 35,7 

Habitualment treballa 
per més d’una empresa o 

client 

66,0 71,2 55,0 64,3 

 
 

Gràfic nº 8 

GRAU DE DEPENDÈNCIA
(AUTÒNOMS DE LA COMARCA DEL MARESME)

Treballa en 

exclusiva per una 

sola empresa o 

client

34,0%

Habitualment 

treballa per més 

d'una empresa

66,0%
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II.2.1 Perfil del TRADE 

 

� Com s’indicava en l’apartat anterior, els Treballadors Autònoms amb més alt grau de 

Dependència (TRADE) representen el 45,0% del col·lectiu del 10,0% que no han constituït la 

seva pròpia empresa i sistemàticament són contractats per una sola empresa, és a dir, 

representen el 4,55% del total del col·lectiu d’autònoms, cosa que representa entorn les 

1620 persones de la comarca del Maresme. 

 

Gràfic nº 9 

QUANTIFICACIÓ DELS TRADE
(AUTÒNOMS DE LA COMARCA DEL MARESME)

TRADE

4,55%

Resta de 

treballadors 

autònoms

95,45%

 
 

� Com es pot apreciar en les taules de les pàgines següents, el 4,55% de treballadors 

autònoms que tenen major grau de dependència presenten aquest perfil: 

� Relativament més presència de dones (38,9%) que d’homes (61,1%) en relació a la 

mitjana del col·lectiu. 

� Més concentrats entre 35 a 39 anys i entre 55 a 59 anys (22,2% respectivament). 

� Idèntica edat mitjana que el perfil de tots els autònoms: 46,23 anys, si bé hi ha una 

relativa major presència en el grup de 55 a 65 anys (33,3%). 

� Molta més presència en el sector del transport i activitats afins (22,2%), seguit de la 

construcció (19,4%), serveis a les persones (13,9%) i serveis a les empreses (11,1%). 
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� Més mobilitat. Només la meitat d’aquests autònoms treballen en activitats que tenen la 

seva àrea d’influència dins la mateixa ciutat o el Maresme (50,0%, quan la mitjana del 

col·lectiu d’autònoms és del 59,4%), un 25,0% dels TRADE tenen la seva àrea 

d’influència fora de la demarcació de Barcelona i, finalment, un altre 22,2% treballen en 

alguna població dins la demarcació de Barcelona. 

� En una escala d’1 a 10, manifesten un nivell de satisfacció general com a treballadors 

autònoms de 6.03, una mica per sobre del 5,79 global del col·lectiu. 

� Els TRADE valoren per sobre la mitjana la capacitat per organitzar-se el propi treball 

(7.86); en canvi, realitza una bona valoració de la seva qualitat de vida (6.69) –per sobre 

de la mitjana-, es conscient que pot introduir menys canvis en la forma de fer del seu 

treball (6.44; menys que la mitjana del col·lectiu), però tampoc no li genera un gran 

problema en termes de satisfacció; i també és cert que disposa relativament de menys 

temps lliure (6.11), però molt més que la mitjana del col·lectiu; i també, avalua de forma 

acceptable el seu nivell de retribució (6.0). En canvi, és molt més crític que la resta de 

treballadors en règim d’autònoms amb el suport rebut per part de les administracions. 

� De forma superior al conjunt dels autònoms, el 44,4% dels TRADE s’han plantejat 

alguna vegada deixar-ho de ser, i de forma molt accentuada per les poques prestacions 

socials a que té dret (50,09), seguit de la incertesa que hi ha en el seu sector d’activitat 

professional (43,8%). 

� Els TRADE són usuaris habituals de l’entorn office (55,6%), naveguen habitualment per 

Internet (52,8%), tenen un nivell d’utilització del correu electrònic (44,4%) i dos de cada 

deu tenen una pàgina web (19,4%); tot plegat, dades que són similars o superiors a la 

mitjana del col·lectiu. 

� El 36,1% està associat a algun tipus d’organització relacionada amb la professió (una 

mica menys que la mitjana del conjunt dels autònoms), bàsicament el gremi (38,5%) i al 

Col·legi professional (23,1%); però la gran majoria (63,9%) no troba necessari estar 

associat (47,8%), no coneix les associacions del seu sector (17,4%) i prefereix sortir-se’n 

sol (17,4%). 

� De forma espontània, la principal demanda que fan a les administracions locals és “més 

assessorament i informació” (11,1%) i tenir els mateixos drets i deures que els altres 

treballadors (8,1%). 
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TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
GÈNERE 

800 36 
Home 66,5 61,1 

Dona 33,5 38,9 

 

   
TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
GRUPS D’EDAT 

800 36 
> 30 anys 5,5 5,6 

30 a 34 anys 9,5 8,3 

35 a 39 anys 14,6 22,2 

40 a 44 anys 16,1 8,3 

45 a 49 anys 13,9 16,7 

50 a 54 anys 12,9 5,6 

55 a 59 anys 15,0 22,2 

60 a 65 anys 11,6 11,1 

< 65 anys 0,9 0,0 

 

   
TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
SECTOR ACTIVITAT 

800 36 
Comerç i reparacions 30,1 <8,3 

Construcció 16,4 19,4 

Serveis a les empreses 13,8 11,1 

Serveis a les persones 10,4 13,9 

Indústries, llevat de tèxtils 8,4 5,6 

Hostaleria 8,3 11,1 

Transport, activitats afins al transport i 
comunicació 

6,0 >22,2 

Indústries tèxtils, de la confecció i de la pelleteria 5,0 8,3 

Agricultura, ramaderia , silvicultura i pesca 1,8 0,0 

 

   
TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
QUINA CONSIDERA QUE ÉS L’ÀREA 

D’INFLUÈNCIA REAL DE LA SEVA ACTIVITAT 
COM AUTÒNOM? 800 36 

Dins la mateixa ciutat de residència 25,3 19,4 

Dins la comarca del Maresme 34,1 30,6 

Fins una comarca veïna del Maresme 3,4 2,8 

Per tota la demarcació de Barcelona 15,5 19,4 

Per tota Catalunya 9,3 13,9 

Per tota Espanya 6,5 8,3 

Espanya i estranger 4,8 2,8 

No té un lloc fix de treball 1,3 2,8 
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TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
GRAU DE SATISFACCIÓ: CAPACITAT PER 

ORGANITZAR-SE EL PROPI TREBALL 
800 36 

Mitjana 7.70 7.86 

 

 

   
TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
GRAU DE SATISFACCIÓ: CAPACITAT 

D’INTRODUIR CANVIS EN EL SEU TREBALL 
800 36 

Mitjana 7.08 6.44 

 

 

   
TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
GRAU DE SATISFACCIÓ: QUALITAT DE VIDA 

800 36 
Mitjana 6.25 6.69 

 

 

   
TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
GRAU DE SATISFACCIÓ GENERAL COM 

AUTÒNOM 
800 36 

Mitjana 5.79 6.03 

 

 

   
TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
GRAU DE SATISFACCIÓ: RETRIBUCIÓ 
ECONÒMICA PER LA FEINA QUE FA 

800 36 
Mitjana 5.75 6.00 

 

 

   
TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
GRAU DE SATISFACCIÓ: DISPOSAR DE TEMPS 

LLIURE 
800 36 

Mitjana 4.97 6.11 

 

 

   
TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
GRAU DE SATISFACCIÓ: SUPORT QUE HA 

REBUT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
800 36 

Mitjana 2.34 1.80 
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TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
S’HA PLANTEJAT ALGUNA VEGADA 

SERIOSAMENT DEIXAR DE SER TREBALLADOR 
EN RÈGIM D’AUTÒNOM? 800 36 

Sí 37,1 44,4 

No 62,6 55,6 

Ns/Nc 0,3 0,0 

 

   
TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
PER QUIN MOTIU? 

297 16 
Incertesa. No hi ha feina. Massa competència 26,3 43,8 

Poques prestacions socials (pensions, atur, 
baixes)) 

18,5 >50,0 

Els beneficis no compensen els esforços 15,8 0,0 

Molta feina / poc temps lliure / molts sacrificis 12,8 12,5 

Millorar la qualitat de vida 11,8 6,3 

Massa impostos 8,1 0,0 

Cap ajuda per par de l’administració 7,7 12,5 

Molta responsabilitat 6,4 0,0 

Altres 3,7 0,0 

(Resposta espontània i múltiple) 
(Base: els autònoms que s’han plantejat alguna vegada deixar de ser autònoms) 
 

   
TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
PER EXERCIR LA SEVA PROFESSIÓ: 

CONSIDERA QUE SAP TREBALLAR AMB 
L’ENTORN OFFICE DEL SEU ORDINADOR 800 36 

Sí 51,3 55,6 

No 48,8 44,4 

 
   

TRADE TOTAL 
Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 

PER EXERCIR LA SEVA PROFESSIÓ: NAVEGA 
PER INTERNET? 

800 36 
Sí 46,5 52,8 

No 53,5 47,2 

 
   

TRADE TOTAL 
Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 

PER EXERCIR LA SEVA PROFESSIÓ: UTILITZA 
EL CORREU ELECTRONIC? 

800 36 
Sí 43,6 44,4 

No 56,4 55,6 

 
   

TRADE TOTAL 
Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 

PER EXERCIR LA SEVA PROFESSIÓ: TÉ UNA 
PÀGINA WEB? 

800 36 
Sí 22,0 19,4 

No 78,0 80,6 
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TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
ACTUALMENT, ESTÀ ASSOCIAT A ALGUN TIPUS 

D’ORGANITZACIÓ, GREMI O ENTITAT 
RELACIONADA AMB LA SEVA PROFESSIÓ? 800 36 

Sí 41,6 36,1 

No 58,4 63,9 

 

   
TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
CONCRETAMENT, EN QUINA(ES) ENTITAT(S) 

ESTÀ ASSOCIAT? 
333 13 

Gremi sectorial corresponent 45,0 38,5 

Associació 21,3 0,0 

Col·legis professionals 15,9 23,1 

Sindicats 2,1 7,7 

Altres entitats 16,5 30,8 

(Resposta espontània i múltiple) 
(Base: els autònoms que pertanyen a alguna associació professional) 
 
 

   
TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
PER QUIN MOTIU NO ESTÀ ASSOCIAT ENLLOC? 

467 23 
No ho troba necessari / no li ha fet falta 29,3 47,8 

No s’ho ha plantejat mai 13,3 0,0 

No coneix associacions del seu sector 11,1 17,4 

No és útil / no serveix de res 8,4 4,3 

Motius econòmics 8,1 0,0 

Prefereix sortir-se'n sol 8,1 17,4 

Desconfiança en les associacions 6,4 0,0 

No té temps 5,8 0,0 

No li solucionen els seus problemes 5,6 4,3 

No li han proposat 2,8 0,0 

Ns/Nc 6,0 8,7 

(Resposta espontània i múltiple) 
(Base: els autònoms que no pertanyen a cap associació professional) 
 

   
TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
EN TERMES GENERALS, VOSTÈ QUI CREU QUE 
DEFENSA MILLOR ELS SEUS INTERESSOS COM 

A TREBALLADOR EN REGIM D’AUTÒNOM... 800 36 
Els sindicats 3,6 5,6 

Els gremis 15,8 16,7 

Les organitzacions empresarials 8,1 2,8 

Cap d’aquestes 54,7 58,3 

Ell mateix 4,3 0,0 

Cap entitat 1,0 2,8 

Altres 1,9 0,0 

Ns/Nc 10,6 13,9 
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TRADE TOTAL 

Contractat per una empresa i treballa en exclusiva 
QUINS SERVEIS, PRESTACIONS I/O 

INFORMACIONS CREU QUE COM A AUTÒNOM A 
VOSTÈ PERSONALMENT LI SERIA D’INTERÈS 

QUE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL O COMARCAL LI 
FACILITÉS? 

800 36 

Res. No té "cap" problema 13,1 19,4 

Més ajudes econòmiques / subvencions / 
préstecs 

11,0 5,6 

Assessorament / Informació 9,4 11,1 

Pagar menys impostos 9,3 5,6 

Altres 6,8 11,1 

Informació sobre continguts tècnics / formació 6,0 2,8 

Ajudes a la petita empresa 5,6 0,0 

Tenir els mateixos drets que 

els altres treballadors (més prestacions) 

5,6 8,3 

Millora de les pensions de jubilació 5,0 2,8 

Millor cobertura en cas de baixa laboral 4,8 5,6 

Cobertura per l’atur 3,1 0,0 

Més aparcaments / facilitar la mobilitat dins la 
ciutat 

2,9 2,8 

Més contacte amb d’autònom 2,1 2,8 

Limitar l’horari de venda al públic 0,6 0,0 

Ns/Nc 22,4 27,8 

(Resposta espontània i múltiple) 
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II.3 Ubicació estable 
 

“Per exercir la seva activitat professional, vostè disposa d’un local / 
unes instal·lacions /una botiga o un despatx?” 

 

� Tres de cada quatre autònoms del Maresme (74,6%) per poder portar a terme la seva 

professió disposen d’un local estable, ja sigui un despatx, una botiga o un magatzem, 

mentre que en un altre 25,4% dels casos no disposen d’un local estable per exercir la seva 

activitat professional. 

 

� Disposar o no d’un local estable per exercir la professió està directament relacionat amb el 

sector d’activitat on es treballa, així els col·lectius d’autònoms que amb major proporció 

disposen d’un local estable són els que treballen en el sector de l’hostaleria (90,9%), el 

comerç (86,7%) i la indústria tèxtil (80,0% amb local estable). 

En canvi, el 25,4% d’autònoms que no disposen d’un espai físic estable per exercir la seva 

professió, estan més presents en el sector del transport i activitats afins (el 58,3% no disposa 

d’un local), seguit de la construcció (34,4%), l’agricultura (42,9%) i els serveis a les persones 

(32,5%) i a les empreses (30,0%). 

           
SECTOR ACTIVITAT TOTAL 

Agricultura Indústries, llevat 
de tèxtils 

Indústries 
tèxtils 

Construcció Comerç i 
reparacions 

Hostaleria Transport, 
activitats afins 

al transport 

Serveis a 
empreses 

Serveis a 
persones 

PER EXERCIR LA SEVA 
ACTIVITAT 

PROFESSIONAL, VOSTÈ 
DISPOSA D’UN LOCAL / 
UNES INSTAL·LACIONS / 

UNA OFICINA / UNA 
BOTIGA O UN DESPATX? 

800 14 67 40 131 241 66 48 110 83 

Sí 74,6 57,1 73,1 80,0 65,6 >86,7 90,9 <41,7 70,0 67,5 

No 25,4 42,9 26,9 20,0 >34,4 <13,3 <9,1 >58,3 30,0 32,5 

 

� Com s’observa en la taula següent, entre el 38,3% dels autònoms que han constituït una 

societat, en un 85,9% dels casos disposen d’un local estable per exercir la seva professió. En 

canvi, entre el 51,8% d’autònoms que treballen per compte propi sense haver constituït cap 

societat, només en el 55,0% dels casos disposen d’instal·lacions pròpies. 
 

 

     
CONSTITUCIÓ SOCIETAT GRAU DEPENDÈNCIA TOTAL 

Ha constituït una 
societat (SL, SCP) 

Es contractat per 
una empresa 

Treballa per 
compte propi 

Treballa en exclusiva 
per una sola empresa 

o client 

Habitualment treballa 
per més d’una 

empresa o client 

(...) DISPOSA D’UN LOCAL / 
UNES INSTAL·LACIONS / 

UNA OFICINA / UNA 
BOTIGA O UN DESPATX? 

800 306 80 414 272 528 
Sí 74,6 >85,9 <55,0 70,0 74,6 74,6 

No 25,4 <14,1 >45,0 30,0 25,4 25,4 
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ZONA TOTAL 

Baix Maresme Mataró i àrea d’influència Alt Maresme 
PER EXERCIR LA SEVA ACTIVITAT 
PROFESSIONAL, VOSTÈ DISPOSA 

D’UN LOCAL / UNES 
INSTAL·LACIONS / UNA OFICINA 
/ UNA BOTIGA O UN DESPATX? 

800 275 292 233 

Sí 74,6 75,3 75,0 73,4 

No 25,4 24,7 25,0 26,6 

 
 

� Entre el 74,6% de persones que tenen un local i/o unes instal·lacions estables, en el 62,6% 

dels casos aquest espai està ubicat en la mateixa ciutat de residència, i en un altre 27,6% 

dins la comarca del Maresme. 

Només en un 9,7% dels casos, les instal·lacions estan fora de la comarca, ja sigui en un 6,7% 

dels casos perquè és a la ciutat de Barcelona, o bé en un 1,5% en altres comarques veïnes al 

Maresme. 

 

� Els autònoms residents al baix Maresme són els que en menor mesura tenen les seves 

instal·lacions professionals dins la mateixa ciutat de residència (48,8%), i fins en un 13,5% 

dels casos treballen professionalment a Barcelona ciutat. 

 

           
SECTOR ACTIVITAT TOTAL 

Agricultura Indústries, llevat 
de tèxtils 

Indústries 
tèxtils 

Construcció Comerç i 
reparacions 

Hostaleria Transport, 
activitats afins 

al transport 

Serveis a 
empreses 

Serveis a 
persones 

AQUEST (LOCAL...) ON 
ESTÀ SITUAT? 

597 8 49 32 86 209 60 20 77 56 
A la seva mateixa ciutat 

de residència 
62,6 62,5 63,3 65,6 70,9 66,0 50,0 45,0 63,6 53,6 

Dins la comarca del 
Maresme 

27,6 25,0 22,4 28,1 23,3 27,3 >41,7 35,0 22,1 30,4 

A Barcelona ciutat 6,7 12,5 4,1 6,3 5,8 5,7 5,0 5,0 >13,0 7,1 

En una comarca veïna al 
Maresme 

1,5 0,0 2,0 0,0 0,0 0,5 3,3 5,0 1,3 >5,4 

Altres indrets 1,5 0,0 >8,2 0,0 0,0 0,5 0,0 >10,0 0,0 3,6 

 (Base: autònoms amb local estable) 

 

     
ZONA TOTAL 

Baix Maresme Mataró i àrea d’influència Alt Maresme 
AQUEST (LOCAL...) ON ESTÀ 

SITUAT? 
597 207 219 171 

A la seva mateixa ciutat de residència 62,6 <48,8 71,7 67,8 

Dins la comarca del Maresme 27,6 33,8 21,5 28,1 

A Barcelona ciutat 6,7 >13,5 3,7 <2,3 

En una comarca veïna al Maresme 1,5 1,9 1,4 1,2 

Altres indrets 1,5 1,9 1,8 0,6 

 (Base: autònoms amb local estable) 
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II.4 Nivells de decisió 

� Capacitat de decisió moderadament alta però no absoluta. Com el seu nom indica, ser 

treballador “autònom” implica, en la majoria dels casos, poder-se organitzar la forma de 

treballar (85,2%), una mica menys, tenir capacitat de modificar els horaris de treball (64,0%) i 

decidir quan es fan vacances (63,0%). Una mica menys encara, tenir capacitat per poder fixar 

el preu final del producte del producte o servei (58,5%) o bé contractar personal (53,9%). 

� Activitats relacionades i condicionades a les decisions del mercat. O dit d’una altra forma, el 

treballador autònom de la comarca del Maresme, en el 37,7% dels casos no té cap capacitat 

per contractar personal, en un 28,0% dels casos no pot modificar els seus horaris, ni decidir 

quan farà vacances (26,9%), ni fixar el preu final (25,4%). En canvi, només el 6,9% dels 

autònoms no tenen capacitat de decidir com organitzar-se la forma de treballar. 

� El 85,2% té capacitat per organitzar la forma de treballar i un 6,9% mai o quasi mai. 

� El 64,0% pot modificar o alterar els horaris de treball i un 28,0% mai o quasi mai. 

� El 63,0% té capacitat per decidir quan fa vacances i un 26,9% mai o quasi mai. 

� El 58,5% pot fixar el preu final dels seus productes o serveis i un 25,4% mai o quasi mai. 

� El 53,9% té capacitat per contractar personal per ajudar-lo en la seva feina habitual i un 

37,7% mai o quasi mai. 

Gràfic nº 10 
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II.4.1 Capacitat per organitzar la forma de treballar 
 

“Actualment , fins a quin punt vostè té capacitat per organitzar la 
forma de treballar:” 

 

� El 85,2% dels autònoms té capacitat per organitzar la seva forma de treballar; un altre 

7,5% ho fa de forma regular, i un 6,9% mai o quasi mai. Per sectors d’activitats, la major o 

menor capacitat per organitzar-se la forma de treballar presenta el següent perfil: 

% MÀXIMA CAPACITAT  MÍNIMA CAPACITAT 

Agricultura.................................... 100,0%......................................................0,0% 

Serveis a les persones ................ 95,2%........................................................4,8% 

Serveis a empreses ..................... 89,1%........................................................6,3% 

Comerç i afins .............................. 86,8%........................................................4,1% 

Hostaleria...................................... 86,4%........................................................4,5% 

Construcció .................................. 84,7%........................................................6,2% 

Indústria tèxtil .............................. 80,0%......................................................10,0% 

Indústria, llevat del tèxtil ............. 73,2%......................................................17,9% 

Transport i afins........................... 68,8%......................................................14,6% 

 

� És a dir, els autònoms que treballen a l’agricultura, en serveis a les persones i a les 

empreses, dins el sector del comerç, l’hostaleria i la construcció –per aquest ordre- tenen 

major capacitat real per organitzar la seva forma de treballar; mentre que la situació contrària, 

és a dir, menor capacitat real per modificar la forma de treballar es dóna entre els autònoms 

que treballen al transport i a la indústria no tèxtil. 

 

           
 TOTAL SECTOR ACTIVITAT 

% Verticals amb marca 
Jhi² 

 Agricultura Indústries, llevat 
de tèxtils 

Indústries 
tèxtils 

Construcció Comerç i 
reparacions 

Hostaleria Transport, 
activitats afins 

al transport 

Serveis a 
empreses 

Serveis a 
persones 

CAPACITAT PER: 
ORGANITZAR LA 

FORMA DE TREBALLAR 

800 14 67 40 131 241 66 48 110 83 

Molta 58,5 57,1 44,8 55,0 58,0 57,3 60,6 64,6 61,8 66,3 

Bastant 26,7 42,9 28,4 25,0 26,7 29,5 25,8 <4,2 27,3 28,9 

Regular 7,5 0,0 9,0 10,0 9,2 8,7 7,6 >16,7 3,6 <0,0 

Poca 4,4 0,0 >16,4 5,0 3,1 2,9 4,5 6,3 2,7 2,4 

Gens 2,5 0,0 1,5 5,0 3,1 1,2 0,0 >8,3 3,6 2,4 

Ns/Nc 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,5 0,0 0,9 0,0 
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II.4.2 Modificar o alterar els horaris de treball 

 

“Actualment , fins a quin punt vostè té capacitat per modificar o alterar 
els horaris de treball? 

 

� El 64,0% dels autònoms poden modificar o alterar els horaris de treball; un altre 7,4% ho 

pot fer de forma regular, i un 28,0% mai o quasi mai. Per sectors d’activitats, la major o menor 

capacitat per modificar o alterar els horaris de treball presenta el següent perfil: 

% MÀXIMA CAPACITAT  MÍNIMA CAPACITAT 

Serveis a empreses ..................... 75,5%......................................................20,0% 

Construcció .................................. 68,7%......................................................26,0% 

Serveis a les persones ................ 68,7%......................................................25,3% 

Indústria tèxtil .............................. 62,5%......................................................27,5% 

Indústria, llevat del tèxtil ............. 61,2%......................................................29,8% 

Comerç i afins .............................. 60,2%......................................................29,4% 

Transport i afins........................... 58,4%......................................................31,3% 

Agricultura.................................... 57,1%......................................................42,9% 

Hostaleria...................................... 53,0%......................................................36,3% 

 

 

� És a dir, els autònoms que treballen a els serveis a empreses, la construcció i el servei a les 

persones –per aquest ordre- tenen una major capacitat real per modificar o alterar els seus 

horaris de treball; mentre que la situació contrària, és a dir, menor capacitat real per modificar 

els horaris es dóna entre els autònoms que treballen a l’agricultura, l’hostaleria i el transport i 

activitats afins. 

 

           
 TOTAL SECTOR ACTIVITAT 

% Verticals amb marca 
Jhi² 

 Agricultura Indústries, llevat 
de tèxtils 

Indústries 
tèxtils 

Construcció Comerç i 
reparacions 

Hostaleria Transport, 
activitats afins 

al transport 

Serveis a 
empreses 

Serveis a 
persones 

CAPACITAT PER: 
MODIFICAR O ALTERAR 

ELS HORARIS DE 
TREBALL 

800 14 67 40 131 241 66 48 110 83 

Molta 44,4 35,7 35,8 47,5 46,6 41,5 34,8 54,2 50,0 50,6 

Bastant 19,6 21,4 25,4 15,0 22,1 18,7 18,2 <4,2 25,5 18,1 

Regular 7,4 0,0 9,0 10,0 4,6 9,1 9,1 10,4 4,5 6,0 

Poca 12,1 0,0 17,9 10,0 11,5 11,6 13,6 16,7 8,2 14,5 

Gens 15,9 >42,9 11,9 17,5 14,5 17,8 22,7 14,6 11,8 10,8 

Ns/Nc 0,6 0,0 0,0 0,0 0,8 1,2 1,5 0,0 0,0 0,0 



   II. Tipologia de treballador autònom 

(Febrer 06) Treballadors en règim d’autònom al Maresme 41 

II.4.3 Capacitat per decidir quan farà vacances 

 

“Actualment , fins a quin punt vostè té capacitat per decidir quan farà 
vacances:” 

 

� El 63,0% dels autònoms té capacitat per decidir quan fa vacances; un altre 9,0% ho fa de 

forma regular, i un 26,9% mai o quasi mai pot decidir. Per sectors d’activitats, la major o 

menor capacitat per fixar la data de les vacances presenta el següent perfil: 

% MÀXIMA CAPACITAT  MÍNIMA CAPACITAT 

Comerç i afins .............................. 70,5%......................................................19,9% 

Hostaleria...................................... 69,7%......................................................24,2% 

Serveis a les persones ................ 67,7%......................................................26,6% 

Serveis a empreses ..................... 65,5%......................................................28,2% 

Indústria, llevat del tèxtil ............. 55,2%......................................................25,4% 

Indústria tèxtil .............................. 55,0%......................................................37,5% 

Construcció .................................. 54,2%......................................................32,1% 

Transport i afins........................... 52,1%......................................................35,4% 

Agricultura.................................... 35,7%......................................................50,0% 

 

� És a dir, els autònoms que treballen en el comerç, l’hostaleria i el servei a les persones són 

els que tenen una major capacitat real per decidir les dates de les seves vacances; mentre 

que la situació contrària, és a dir, una menor capacitat per fixar les vacances es dóna entre 

els autònoms que treballen al sector de l’agricultura, seguit de la indústria tèxtil, el transport i 

la construcció. 

 

           
 TOTAL SECTOR ACTIVITAT 

% Verticals amb marca 
Jhi² 

 Agricultura Indústries, llevat 
de tèxtils 

Indústries 
tèxtils 

Construcció Comerç i 
reparacions 

Hostaleria Transport, 
activitats afins 

al transport 

Serveis a 
empreses 

Serveis a 
persones 

CAPACITAT PER: 
DECIDIR QUAN 

FARÀ VACANCES 

800 14 67 40 131 241 66 48 110 83 

Molta 46,9 14,3 38,8 47,5 40,5 >56,4 57,6 41,7 39,1 45,8 

Bastant 16,1 21,4 16,4 7,5 13,7 14,1 12,1 10,4 >26,4 21,7 

Regular 9,0 7,1 >19,4 7,5 13,0 7,9 4,5 12,5 5,5 4,8 

Poca 15,3 21,4 19,4 20,0 20,6 11,6 12,1 12,5 16,4 13,3 

Gens 11,6 28,6 6,0 17,5 11,5 8,3 12,1 >22,9 11,8 13,3 

Ns/Nc 1,1 >7,1 0,0 0,0 0,8 1,7 1,5 0,0 0,9 1,2 
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II.4.4 Fixar el preu final dels seus serveis i/o productes 

 

“Actualment , fins a quin punt vostè té capacitat per fixar el preu final 
dels seus serveis i/o productes? 

 

� El 58,5% dels autònoms poden fixar el preu final dels seus productes o serveis; un 

14,8% només ho poden fer de forma regular, i un 25,4% mai o quasi mai. Per sectors 

d’activitats, la major o menor capacitat per fixar el preu final dels seus productes o serveis 

presenta el següent perfil: 

% MÀXIMA CAPACITAT  MÍNIMA CAPACITAT 

Hostaleria...................................... 65,2%......................................................19,7% 

Serveis a empreses ..................... 68,2%......................................................17,3% 

Construcció .................................. 61,8%......................................................19,8% 

Serveis a les persones ................ 61,5%......................................................31,3% 

Indústria, llevat del tèxtil ............. 59,7%......................................................25,4% 

Comerç i afins .............................. 54,7%......................................................26,5% 

Transport i afins........................... 47,9%......................................................33,3% 

Indústria tèxtil .............................. 47,5%......................................................32,5% 

Agricultura.................................... 28,6%......................................................64,3% 

 

� De major a menor percepció de creació de valor afegit. És a dir, els autònoms que 

treballen a l’hostaleria, els serveis a les empreses, la construcció i els serveis a les persones 

–per aquest ordre- tenen una major capacitat real per fixar el preu final dels seus productes; 

mentre que la situació contrària, és a dir, menor capacitat real per fixar el preu final es dóna 

entre els autònoms que treballen a l’agricultura, la indústria tèxtil i el transport. 

           
 TOTAL SECTOR ACTIVITAT 

% Verticals amb marca 
Jhi² 

 Agricultura Indústries, llevat 
de tèxtils 

Indústries 
tèxtils 

Construcció Comerç i 
reparacions 

Hostaleria Transport, 
activitats afins 

al transport 

Serveis a 
empreses 

Serveis a 
persones 

CAPACITAT PER: FIXAR 
EL PREU DELS SEUS 

SERVEIS I/O 
PRODUCTES 

800 14 67 40 131 241 66 48 110 83 

Molta 39,6 14,3 37,3 45,0 42,7 39,8 36,4 37,5 39,1 42,2 

Bastant 18,9 14,3 22,4 <2,5 19,1 14,9 28,8 10,4 >29,1 19,3 

Regular 14,8 7,1 14,9 20,0 17,6 16,2 12,1 16,7 14,5 <6,0 

Poca 14,0 >42,9 16,4 15,0 9,9 14,5 12,1 12,5 9,1 20,5 

Gens 11,4 21,4 9,0 17,5 9,9 12,0 7,6 20,8 8,2 10,8 

Ns/Nc 1,4 0,0 0,0 0,0 0,8 2,5 3,0 2,1 0,0 1,2 
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II.4.5 Capacitat per contractar personal per ajudar-lo en la seva feina habitual 

 

“Actualment , fins a quin punt vostè té capacitat per contractar 
personal per ajudar-lo en la seva feina habitual:” 

 

� El 53,9% dels autònoms té capacitat per contractar personal per ajudar-lo en la seva 

feina habitual; un altre 6,4% ho fa només de forma regular, i un 37,7% mai o quasi mai. Per 

sectors d’activitats la major o menor capacitat per contractar personal presenta el següent 

perfil: 

% MÀXIMA CAPACITAT  MÍNIMA CAPACITAT 

Indústria, llevat del tèxtil ............. 62,7%......................................................31,3% 

Hostaleria...................................... 57,6%......................................................39,4% 

Construcció .................................. 57,2%......................................................31,3% 

Serveis a les persones ................ 55,5%......................................................38,6% 

Indústria tèxtil .............................. 55,0%......................................................35,0% 

Comerç i afins .............................. 53,9%......................................................37,8% 

Transport i afins........................... 50,0%......................................................43,7% 

Serveis a empreses ..................... 44,5%......................................................43,7% 

Agricultura.................................... 35,7%......................................................50,0% 

 

� És a dir, els autònoms que treballen en la indústria no tèxtil, l’hostaleria i la construcció són 

els que tenen una relativa major capacitat per contractar persones, mentre que la situació 

contrària, és a dir, menor capacitat real per contractar es dóna entre els autònoms que 

treballen en l’agricultura, el sector del transport i els serveis a les empreses. 

 

           
 TOTAL SECTOR ACTIVITAT 

% Verticals amb marca 
Jhi² 

 Agricultura Indústries, llevat 
de tèxtils 

Indústries 
tèxtils 

Construcció Comerç i 
reparacions 

Hostaleria Transport, 
activitats afins 

al transport 

Serveis a 
empreses 

Serveis a 
persones 

CAPACITAT PER: 
CONTRACTAR 

PERSONAL PER 
AJUDAR-LO EN LA 

SEVA FEINA HABITUAL 

800 14 67 40 131 241 66 48 110 83 

Molta 40,4 28,6 37,3 37,5 47,3 40,2 47,0 37,5 34,5 39,8 

Bastant 13,5 7,1 >25,4 17,5 9,9 13,7 10,6 12,5 10,0 15,7 

Regular 6,4 7,1 6,0 10,0 9,9 5,4 <0,0 6,3 8,2 4,8 

Poca 13,9 21,4 16,4 7,5 18,3 10,8 15,2 8,3 17,3 13,3 

Gens 23,8 28,6 14,9 27,5 <13,0 27,0 24,2 35,4 26,4 25,3 

Ns/Nc 2,1 7,1 0,0 0,0 1,5 2,9 3,0 0,0 3,6 1,2 
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II.5 Contractació de personal 
 

“Actualment com a treballador autònom, té contractats altres 
treballadors?” 

 

� El 35,8% dels treballadors autònoms del Maresme tenen contractats altres persones per 

poder desenvolupar el seu treball professional. 

 

� Es dóna una major proporció d’autònoms que tenen altres treballadors contractats entre els 

que desenvolupen alguna activitat relacionada amb la indústria, ja sigui, no tèxtil (53,7%) com 

tèxtil (52,5%), seguit en segon lloc pels autònoms que treballen en l’hostaleria (42,4%). 

En canvi, els “realment autònoms”, és a dir, que no tenen ningú contractat són més 

nombrosos entre els professionals que es dediquen a prestar serveis a les empreses (76,4%) 

i a l’agricultura (el 71,4% no contracten a ningú). 

 

           
 TOTAL SECTOR ACTIVITAT 

% Verticals amb marca 
Jhi² 

 Agricultura Indústries, llevat 
de tèxtils 

Indústries 
tèxtils 

Construcció Comerç i 
reparacions 

Hostaleria Transport, 
activitats afins 

al transport 

Serveis a 
empreses 

Serveis a 
persones 

ACTUALMENT COM A 
TREBALLADOR 
AUTÒNOM, TÉ 

CONTRACTATS ALTRES 
TREBALLADORS? 

800 14 67 40 131 241 66 48 110 83 

Sí 35,8 28,6 >53,7 52,5 37,4 32,4 42,4 33,3 <23,6 33,7 

No 64,3 71,4 46,3 47,5 62,6 67,6 57,6 66,7 76,4 66,3 

 
Gràfic nº 11 

HAN CONTRACTAT ALTRES TREBALLADORS
(AUTÒNOMS DE LA COMARCA DEL MARESME)

No

64,3%

Sí

35,8%
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II.5.1 Nombre de treballadors contractats 

 

NOMÉS PELS QUE TENEN CONTRACTATS TREBALLADORS 
“Quants treballadors té contractats actualment?” 

 

� Entre el 35,8% d’autònoms que han contractat alguna altra persona per poder 

desenvolupar el seu treball, la mitjana de les seves plantilles són de quasi 4 assalariats 

contractats, però les diferències són molt importants segons el sector, així com s’observa en 

la següent relació les magnituds queden de la següent manera: 
 

% que contracten        Nº mitjà de treballadors contractats 

Indústria tèxtil .............................. 52,5%...........................................12.57 treballadors 

Serveis a les persones ................ 33,7%..............................................5.15 treballadors 

Indústria, llevat del tèxtil ............. 53,7%.............................................4.14 treballadors 

Construcció .................................. 37,4%..............................................4.04 treballadors 

Transport i afins........................... 33,3%..............................................3,00 treballadors 

Serveis a empreses ..................... 23,6%..............................................2,65 treballadors 

Comerç i afins .............................. 32,4%..............................................2,54 treballadors 

Hostaleria...................................... 42,4%.............................................2.32 treballadors 

Agricultura.................................... 28,6%..............................................1.75 treballadors 

MITJANA....................................... 35,8%.............................................3.99 treballadors 

 

� Moltes realitats diferents. No sempre els professionals que pertanyen als sectors d’activitat 

que més contracten són els que ocupen més gent en un sol negoci, mentre que en altres 

casos, els relativament pocs que contracten ho fan a molta gent, de forma que en un mateix 

sector d’activitat, les diferències per magnituds del negoci són grans: 

El 52,5% dels autònoms que treballen en la indústria tèxtil tenen contractats de mitjana quasi  

13 assalariats, en canvi el 53,7% d’autònoms que treballen en altres tipus d’indústries tenen 

contractats uns 5 assalariats de mitjana, i així en tots els sectors. 

 
           

 TOTAL SECTOR ACTIVITAT 
Mitjana  Agricultura Indústries, llevat 

de tèxtils 
Indústries 

tèxtils 
Construcció Comerç i 

reparacions 
Hostaleria Transport, 

activitats afins 
al transport 

Serveis a 
empreses 

Serveis a 
persones 

QUANTS 
TREBALLADORS TÉ 

CONTRACTATS 
ACTUALMENT? 

(anotar exactament) 

286 4 36 21 49 78 28 16 26 28 

Mitjana 3.99 1.75 4.14 12.57 4.04 2.54 2.32 3.00 2.65 5.15 

(Base: el 35,8% d’autònoms que han contractat personal) 
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II.5.2 Relació laboral amb els treballadors contractats 

 

NOMÉS PELS QUE TENEN CONTRACTATS TREBALLADORS 
“Quin tipus de contracte laboral tenen aquests altres treballadors que 
vostè contracta?” 

 

� Contractació estable. Entre el 35,8% d’autònoms que tenen contractats treballadors, en 

la majoria dels casos diuen que els tenen amb contractes indefinits (69,6%). En segon 

terme, amb un 20,6% diuen que els han contractat per mesos; un altre 12,9% a mitja jornada, 

i finalment en un 8,4% dels casos els contractes són per obra i servei. 

 

� La major estabilitat laboral entre els treballadors contractats per autònoms es dóna en 

l’agricultura (100,0% de contractació estable), la indústria tèxtil (90,5%) i el transport (87,5%); 

en canvi, comparativament hi ha menys estabilitat en la contractació entre els autònoms que 

generen altres llocs de treball, en la construcció i en la indústria no tèxtil. 

 

� Es dóna la circumstància que dels 3 sectors que en major nombre contracten assalariats, 

només en el tèxtil hi ha un alt nivell de contractació indefinida, en canvi, en la indústria no 

tèxtil i en l’hostaleria (els altres dos grans sectors on un nombre important d’autònoms 

contracten altres persones) la inestabilitat laboral d’aquests contractes és més alta. 

En canvi, hi ha sectors on proporcionalment hi ha menys autònoms que contracten, però quan 

ho fan, donen més estabilitat a aquests llocs de treball, és el cas, dels serveis a les empreses 

(76,9%), serveis a les persones (71,4%) i comerç (70,5%), perquè es tracta d’activitats 

relativament amb una demanda més estable. 

           
SECTOR ACTIVITAT TOTAL 

Agricultura Indústries, llevat 
de tèxtils 

Indústries 
tèxtils 

Construcció Comerç i 
reparacions 

Hostaleria Transport, 
activitats afins 

al transport 

Serveis a 
empreses 

Serveis a 
persones 

QUIN TIPUS DE 
CONTRACTE LABORAL 

TENEN AQUESTS 
ALTRES 

TREBALLADORS QUE 
VOSTÈ CONTRACTA? 

286 4 36 21 49 78 28 16 26 28 

Contracte indefinit 69,6 100,0 58,3 90,5 63,3 70,5 53,6 87,5 76,9 71,4 

Contracte per mesos 20,6 0,0 <5,6 14,3 >38,8 20,5 28,6 18,8 19,2 10,7 

Contracte de mitja 
jornada 

12,9 0,0 >25,0 9,5 <2,0 16,7 7,1 12,5 11,5 17,9 

Contracte per obra i 
servei 

8,4 0,0 5,6 0,0 >18,4 2,6 17,9 6,3 7,7 10,7 

Altres tipus 5,2 0,0 5,6 0,0 6,1 5,1 >14,3 6,3 0,0 3,6 

Contracte de pràctiques 2,1 0,0 5,6 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 >7,7 3,6 

Altres treballadors 
autònoms 

1,4 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 6,3 0,0 >7,1 

Sense contracte 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 3,6 0,0 0,0 0,0 

(Base: el 35,8% d’autònoms que han contractat personal) 
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II.6 Àrea d’influència de la seva activitat 
 

“Quina considera que és l’àrea d’influència real de la seva activitat 
com autònom?” 

 

� L’activitat de sis de cada deu treballadors autònoms del Maresme té una àrea 

d’influència màxima d’abast comarcal: així, un 25,3% treballen bàsicament per la seva 

pròpia ciutat de residència, un 34,1% una altra ciutat dins la mateixa comarca del Maresme. 

 

� En un segon nivell d’importància relativa, destaca com un 15,5% dels autònoms del Maresme 

tenen activitats empresarials amb un mercat potencial d’abast per tota la demarcació de 

Barcelona. Això es dóna de forma més accentuada entre els autònoms que treballen en 

serveis a les empreses (29,1%), seguit del sector dels transports (20,8%). 

I un 3,4% (bàsicament en serveis a les persones i agricultura) tenen un radi d’acció fins a una 

comarca veïna. 

           
TOTAL SECTOR ACTIVITAT 

 Agricultura Indústries, llevat 
de tèxtils 

Indústries 
tèxtils 

Construcció Comerç i 
reparacions 

Hostaleria Transport, 
activitats afins 

al transport 

Serveis a 
empreses 

Serveis a 
persones 

QUINA CONSIDERA QUE 
ÉS L’ÀREA 

D’INFLUÈNCIA REAL DE 
LA SEVA ACTIVITAT 

COM AUTÒNOM? 800 14 67 40 131 241 66 48 110 83 

Dins la comarca del 
Maresme 

34,1 57,1 28,4 30,0 39,7 36,1 39,4 31,3 23,6 33,7 

Dins la mateixa ciutat de 
residència 

25,3 21,4 19,4 17,5 20,6 >36,5 30,3 <8,3 <15,5 27,7 

Per tota la demarcació de 
Barcelona 

15,5 7,1 13,4 12,5 17,6 11,2 13,6 20,8 >29,1 9,6 

Fins una comarca veïna 
del Maresme 

3,4 7,1 0,0 0,0 5,3 3,7 3,0 0,0 0,9 >8,4 

Per tot Catalunya 9,3 0,0 10,4 10,0 9,2 <4,1 10,6 16,7 >16,4 9,6 

Per tot Espanya 6,5 7,1 >14,9 >22,5 3,1 4,1 <0,0 10,4 7,3 6,0 

Espanya i estranger 4,8 0,0 >10,4 7,5 2,3 3,3 3,0 10,4 6,4 3,6 

No té un lloc fix de treball 1,3 0,0 3,0 0,0 2,3 0,8 0,0 2,1 0,9 1,2 

 
     

ZONA TOTAL 
Baix Maresme Mataró i àrea d’influència Alt Maresme 

QUINA CONSIDERA QUE ÉS L’ÀREA 
D’INFLUÈNCIA REAL DE LA SEVA 

ACTIVITAT COM AUTÒNOM? 800 275 292 233 
Dins la comarca del Maresme 34,1 33,8 33,6 35,2 

Dins la mateixa ciutat de residència 25,3 21,5 26,4 28,3 

Per tota la demarcació de Barcelona 15,5 19,3 13,7 13,3 

Fins una comarca veïna del Maresme 3,4 1,8 3,8 4,7 

Per tot Catalunya 9,3 9,5 7,5 11,2 

Per tot Espanya 6,5 7,6 7,9 3,4 

Espanya i estranger 4,8 5,8 4,8 3,4 

No té un lloc fix de treball 1,3 0,7 2,4 0,4 
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� Un capítol a part, mereix un 21,9% d’autònoms que tenen negocis amb una àrea 

d’influència que abasta un radi realment ampli, de manera que es constitueixen 

bàsicament, tres grups, que són: 

� Un 9,3% d’autònoms treballa en activitats que tenen una àrea real d’influència per 

tot Catalunya (especialment transports –16,7%- i serveis a les empreses –16,4%-). 

� Un altre 6,5% la seva àrea d’influència és tot l’Estat (i de forma especial entre els 

autònoms que treballen en la indústria tèxtil –22,5%-, les indústries no tèxtils –14,9%- i el 

transport –10,4%-). 

� Un altre 4,8% d’autònoms que té una àrea de cobertura que arriba fins a l’estranger, 

i això es dóna especialment entre els autònoms dedicats al transport –10,4%- i la indústria 

no tèxtil –10,4%-. 

� I finalment, un 1,3% dels autònoms del Maresme no tenen una àrea determinada amb 

claredat on exercir la seva activitat professional (més, entre els autònoms de la indústria 

no tèxtil –3,0%- i els transports –2,1%-). 

Gràfic nº 12 
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II.7 Habilitats 

II.7.1 Considera que sap treballar amb l’entorn Office 

 

“Habitualment per exercir la seva professió considera que sap 
treballar amb l’entorn Office del seu ordinador (Word, Excel, Power 
point, etc.)?” 

 

� La informàtica encara no està a l’abast de tothom. El 51,3% dels autònoms del Maresme 

consideren que saben treballar amb l’entorn office del seu ordinador. 

 

� Entre el 51,3% d’autònoms que considera que sap treballar amb l’entorn office del seu 

ordinador, destaquen amb percentatges més alts entre els professionals que es dediquen als 

següents sectors d’activitat: 

� El 72,7% dels autònoms que presten serveis a les empreses. 

� El 66,3% dels que treballen en serveis a les persones. 

 

� Amb nivells entorn la mitjana, se situen els autònoms que treballen en la construcció (51,9%), 

els transports (50,0%) i la indústria tèxtil (47,5%). 

 

� En la resta dels sectors d’activitats, el domini de l’entorn office per part dels treballadors en 

règim d’autònom se situa en nivells molt inferiors: 

� 44,8% entre les persones que treballen en la indústria no tèxtil. 

� 43,6% entre les persones que treballen en el comerç i afins. 

� 36,4% entre les persones que treballen en l’hostaleria. 

� 35,7% entre les persones que treballen en l’agricultura. 

 

 

           

SECTOR ACTIVITAT TOTAL 
Agricultura Indústries, llevat 

de tèxtils 
Indústries 

tèxtils 
Construcció Comerç i 

reparacions 
Hostaleria Transport, 

activitats afins 
al transport 

Serveis a 
empreses 

Serveis a 
persones 

CONSIDERA QUE SAP 
TREBALLAR AMB 

L’ENTORN OFFICE DEL 
SEU ORDINADOR 

800 14 67 40 131 241 66 48 110 83 
Sí 51,3 35,7 44,8 47,5 51,9 43,6 36,4 50,0 >72,7 66,3 

No 48,8 64,3 55,2 52,5 48,1 56,4 63,6 50,0 <27,3 33,7 
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� Com es veu en el gràfic següent, limitada introducció de les capacitats i habilitats 

tecnològiques en les activitats que desenvolupen els treballadors autònoms. El major o 

menor ús de les noves tecnologies dependrà en primer terme del sector d’activitat, i en segon 

terme, del factor edat, perquè, si bé és cert que a més jove equival també a fer un ús més alt 

de les noves tecnologies, també és cert que, els trams d’edat de màxim ús de les noves 

tecnologies sempre es deixen fora un alt percentatge d’autònoms (també joves). 
 

� Fins els 49 anys, l’ús habitual de l’entorn office sempre és superior a la meitat dels autònoms, 

arribant al punt més àlgid entre la gent de 30 a 34 anys (71,1%) i de 35 a 39 anys (62,4%); es 

produeix un moment de transició començant a imposar-se les opcions negatives, entre la gent 

de 50 a 54 anys (només el 46,6% saben utilitzar l’entorn office), i a partir dels 55 anys cau de 

forma accentuada la competència per emprar l’office. 
 

             
 TOTAL GÈNERE GRUP_EDAT 

% Verticals amb marca Jhi²  Home Dona > 30 
anys 

30 a 34 
anys 

35 a 39 
anys 

40 a 44 
anys 

45 a 49 
anys 

50 a 54 
anys 

55 a 59 
anys 

60 a 65 
anys 

< 65 
anys 

CONSIDERA QUE SAP 
TREBALLAR AMB 

L’ENTORN OFFICE DEL 
SEU ORDINADOR 

800 532 268 44 76 117 129 111 103 120 93 7 

Sí 51,3 51,9 50,0 59,1 >71,1 62,4 59,7 55,9 46,6 <36,7 <26,9 14,3 

No 48,8 48,1 50,0 40,9 <28,9 37,6 40,3 44,1 53,4 >63,3 >73,1 85,7 

Gràfic nº 13 
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II.7.2 Navega habitualment per Internet 

 

“Habitualment per exercir la seva professió navega per Internet?” 

 

� Internet, quasi la meitat. El 46,5% dels autònoms del Maresme navega habitualment per 

Internet per obtenir informació relacionada amb el seu negoci i/o activitat professional. 

 

� Entre els autònoms que naveguen de forma habitual per Internet, en funció del sector 

d’activitat sobresurten: 

� El 70,0% dels autònoms que presten serveis a les empreses naveguen habitualment per 

Internet. 

� El 65,1% dels que treballen en serveis a les persones. 

 

� Es situen entorn els percentatges globals, els autònoms que treballen en activitats 

relacionades amb la indústria tèxtil (47,5%), la construcció i els transports (45,8% 

respectivament), i una mica per sota, entre els autònoms del sector industrial no tèxtil 

(41,8%). 

 

� En canvi, la realitat contrària, és a dir, allí on l’ús d’Internet és menor es dóna més entre els 

autònoms que treballen en l’hostaleria (28,8%), l’agricultura (28,6%) i el comerç (36,9%). 

 

           
 TOTAL SECTOR ACTIVITAT 

% Verticals amb marca 
Jhi² 

 Agricultura Indústries, llevat 
de tèxtils 

Indústries 
tèxtils 

Construcció Comerç i 
reparacions 

Hostaleria Transport, 
activitats afins 

al transport 

Serveis a 
empreses 

Serveis a 
persones 

NAVEGA PER 
INTERNET? 

800 14 67 40 131 241 66 48 110 83 

Sí 46,5 28,6 41,8 47,5 45,8 <36,9 <28,8 45,8 >70,0 >65,1 

No 53,5 71,4 58,2 52,5 54,2 >63,1 >71,2 54,2 <30,0 <34,9 

 

 

             
 TOTAL GÈNERE GRUP_EDAT 

% Verticals amb marca Jhi²  Home Dona > 30 
anys 

30 a 34 
anys 

35 a 39 
anys 

40 a 44 
anys 

45 a 49 
anys 

50 a 54 
anys 

55 a 59 
anys 

60 a 65 
anys 

< 65 
anys 

NAVEGA PER INTERNET? 800 532 268 44 76 117 129 111 103 120 93 7 
Sí 46,5 47,9 43,7 50,0 >67,1 >65,8 45,0 52,3 35,9 <32,5 <30,1 28,6 

No 53,5 52,1 56,3 50,0 <32,9 <34,2 55,0 47,7 64,1 >67,5 >69,9 71,4 
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II.7.3 Utilització del correu electrònic 

 

“Habitualment per exercir la seva professió utilitza el correu 
electrònic? 

 

� El correu electrònic encara és d’ús limitat. El 43,6% dels autònoms del Maresme diuen 

que empren habitualment el correu electrònic en el transcurs de l’exercici de la seva 

professió. 

 

� Entre els autònoms que utilitzen de forma habitual el correu electrònic, en funció del sector 

d’activitat sobresurten els següents perfils habituals: 

� Empren el correu electrònic el 76,4% dels autònoms que presten serveis a les empreses. 

� El 66,3% dels que treballen en prestar serveis a les persones. 

 

� En canvi, la realitat contrària es troba entre el només 28,6% dels autònoms del sector 

d’agricultura que empren habitualment el correu electrònic per exercir la seva activitat 

professional, el 28,8% de l’hostaleria, el 31,1% del comerç, el 31,3% del transport i el 38,9% 

dels autònoms que treballen en la construcció. 

 

           
 TOTAL SECTOR ACTIVITAT 

% Verticals amb marca 
Jhi² 

 Agricultura Indústries, llevat 
de tèxtils 

Indústries 
tèxtils 

Construcció Comerç i 
reparacions 

Hostaleria Transport, 
activitats afins 

al transport 

Serveis a 
empreses 

Serveis a 
persones 

UTILITZA EL CORREU 
ELECTRONIC? 

800 14 67 40 131 241 66 48 110 83 

Sí 43,6 28,6 40,3 47,5 38,9 <31,1 28,8 31,3 >76,4 >66,3 

No 56,4 71,4 59,7 52,5 61,1 >68,9 71,2 68,8 <23,6 <33,7 

 

 

             
 TOTAL GÈNERE GRUP_EDAT 

% Verticals amb marca Jhi²  Home Dona > 30 
anys 

30 a 34 
anys 

35 a 39 
anys 

40 a 44 
anys 

45 a 49 
anys 

50 a 54 
anys 

55 a 59 
anys 

60 a 65 
anys 

< 65 
anys 

UTILITZA EL CORREU 
ELECTRONIC? 

800 532 268 44 76 117 129 111 103 120 93 7 

Sí 43,6 44,4 42,2 50,0 57,9 >56,4 41,1 46,8 38,8 35,0 <30,1 28,6 

No 56,4 55,6 57,8 50,0 42,1 43,6 58,9 53,2 61,2 65,0 69,9 71,4 
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II.7.4 Propietari d’una pàgina WEB 

 

“Habitualment per exercir la seva professió té una pàgina WEB?” 

 

� La pàgina web, una peça de comunicació escassa. Només el 22,0% dels autònoms del 

Maresme disposen d’una pàgina web dels seus negocis. 

 

� La minoria del 22,0% d’autònoms que disposen d’una pàgina web, entre els diferents sectors 

d’activitat professional només es registra un nivell molt superior a la mitjana entre els 

autònoms que presten serveis a les empreses, on el percentatge dels que tenen pàgina web 

arriba fins el 44,5%. 

I es registren nivells similars a la mitjana, entre els autònoms que treballen en el sector de la 

indústria tèxtil i els transports (25,0% respectivament). 

 

 

           
 TOTAL SECTOR ACTIVITAT 

% Verticals amb marca 
Jhi² 

 Agricultura Indústries, llevat 
de tèxtils 

Indústries 
tèxtils 

Construcció Comerç i 
reparacions 

Hostaleria Transport, 
activitats afins 

al transport 

Serveis a 
empreses 

Serveis a 
persones 

TÉ UNA PÀGINA WEB? 800 14 67 40 131 241 66 48 110 83 
Sí 22,0 14,3 17,9 25,0 17,6 17,0 16,7 25,0 >44,5 19,3 

No 78,0 85,7 82,1 75,0 82,4 83,0 83,3 75,0 <55,5 80,7 

 

 

             
 TOTAL GÈNERE GRUP_EDAT 

% Verticals amb marca Jhi²  Home Dona > 30 
anys 

30 a 34 
anys 

35 a 39 
anys 

40 a 44 
anys 

45 a 49 
anys 

50 a 54 
anys 

55 a 59 
anys 

60 a 65 
anys 

< 65 
anys 

TÉ UNA PÀGINA WEB? 800 532 268 44 76 117 129 111 103 120 93 7 

Sí 22,0 22,6 20,9 20,5 26,3 23,1 27,1 21,6 22,3 15,8 17,2 42,9 

No 78,0 77,4 79,1 79,5 73,7 76,9 72,9 78,4 77,7 84,2 82,8 57,1 

 
 


