
 

Balanç anual dels PAE 2020 
  
L'activitat dels Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) durant el 2020 ha 
sigut irregular i amb menys altes respecte els anys anteriors (2018-
2019) degut a la pandèmia de la COVID19. 
  
En el següent gràfic es pot observar la davallada d'activitat del 2020 
trencant la tendència dels últims anys.  
  

 
Dades CLSE-PAE 

  
En el següent gràfic es pot visualitzar la quantitat d'altes mensuals tant 
d'autònoms com societats. L'activitat queda interrompuda per la crisi 
sanitària i després  poc a poc va remuntant fins al mes de novembre i 
desembre que torna a patir una petita davallada. El mes de març i abril 
van ser els mesos amb menys altes de l'any amb un 49% i un 79% menys 
que l'any 2019.  
  

 
Dades PAE - Conveni Diba  
  



 

Els ens locals que més altes han realitzat en aquest 2020 han estat 
l'Ajuntament de Castelldefels amb 126 altes de les quals 27 han sigut 
empreses i 99 autonoms. Seguit per la Mancomunitat Penedès 
Garraf amb 113 altes i finalment l'Ajuntament de Manresa amb 102 
altes.  
  
Comentar que la majoria d'ens locals que han realitzat altes també han 
valorat el Servei PAE (63%) obtenint una nota excel·lent (9,71) segons 
l'últim Termòmetre.  
  
El nombre de baixes realitzades des dels Punts PAE ha sigut de 158, dada 
molt semblant a anys anteriors. L'Ajuntament de Castelldefels, 
la Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament de Mollet del Vallès 
són els PAE que més baixes han cursat.  
  
Per últim i no menys important, evidenciar l'estalvi que obtenen les 
persones emprenedores per utilitzar el Servei PAE que durant el 2020 va 
ser de 355.325 euros. Un estalvi que prové de la reducció de temps, 
desplaçaments i tràmits per donar d'alta una activitat econòmica gràcies 
als PAE.   
  
Esperem hagi estat del vostre interès,  
  
Servei de Teixit Productiu 
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 
s.teixitprod@diba.cat  
  
Sinó visualitzeu correctament el @ us podeu descarregar la informació en el document adjunt (pdf). 
   
Nota: Si desitgeu traslladar qualsevol informació mitjançant aquest correu electrònic de la Diputació a la 
resta d'ens locals de la província que treballen en l'àmbit de la dinamització del teixit productiu, si us plau, 
envieu un correu a l'adreça s.teixitprod@diba.cat 

  

 
  
 


