
La figura del treballador autònom ha variat molt substancialment al llarg dels 
anys. Si bé durant el segle xx el treballador autònom feia activitats de di-
mensió reduïda, que no requerien grans inversions com ara l’agricultura, 
l’artesania o el petit comerç, la figura ha anat evolucionant fruit de nous 
models organitzatius i del desenvolupament de les tecnologies de la infor-
mació, de manera que ha acabat essent una opció per a moltes persones que 
opten per l’autoocupació. Així, en l’actualitat, a més d’aquest treballador 
autònom tradicional, hi ha els emprenedors de noves activitats econòmiques 
o professionals, els socis treballadors de cooperatives i societats laborals, i 
els anomenats treballadors autònoms dependents econòmicament (Trade).

La importància del col·lectiu és múltiple: és una alternativa al treball per 
compte aliè que aprofita les capacitats del treballador mateix per a exercir 
una tasca empresarial en benefici propi, permet de desenvolupar noves acti-
vitats econòmiques, i genera ocupació a més de l’autoocupació.

No obstant això, el sector no es troba exempt de riscos, ja que, en tractar-se 
de microempreses sovint creades amb el patrimoni propi i sense grans su-
ports externs, són figures febles tant pel que fa a la necessitat de coneixe-
ments més enllà del sector d’activitat propi, com ara els inherents a l’acti-
vitat empresarial, com per la dificultat d’accedir a recursos financers aliens.

Segons l’informe «Evolució i perfil del treball autònom», de l’Observatori 
del Treball i Model Productiu del Departament de Treball Afers Socials i 
Famílies, del març del 2018, el conjunt de l’afiliació a la Seguretat Social a 
Catalunya va créixer un 2% intertrimestralment, sobretot pel creixement del 
treball per compte d’altri (+2,2%) i, en menor mesura, pel treball per compte 
propi (+0,5%). Respecte de l’any anterior, el treball assalariat també va créi-
xer amb molta més força que el treball per compte propi (+4,8% enfront del 
+0,4%). La xifra d’autònoms persones físiques es va mantenir pràcticament 
estable (46 persones més).

Aquestes dades són preocupants, atès que evidencien que el treball autònom, 
l’autoocupació, la creació de microempreses, d’empreses en definitiva, amb 
l’esforç i el sacrifici personal que això implica, no són atractius per a les 
persones que s’incorporen a l’activitat laboral i productiva, que cerquen op-
cions d’ocupació amb menys risc, encara que sigui a costa d’una menor rea-
lització o satisfacció personals.

Aquestes dades obliguen a la reflexió, atès que la meitat de les empreses 
d’autònoms tenen una antiguitat inferior als cinc anys, la qual cosa evidencia 
una dificultat en la consolidació dels projectes. També el fet que els autò-
noms siguin més grans de quaranta anys posa en relleu que els joves no es 
troben en condicions d’accedir amb facilitat a l’autoocupació.

Finalment, en tractar-se el treball autònom d’un règim especial de la Segure-
tat Social, amb característiques particulars i diferents del règim general, és 
vist per algunes empreses com una via per a abaratir costos i evitar vincles 
laborals, la qual cosa fa temps que provoca una deslaboralització en l’ocupa-
ció, amb greus conseqüències socials.



Recomanacions 

Per tot això, cal: 

1.1. Treballar per a la creació d’un espai d’autogovern i de reflexió sobre el 
model d’ocupació òptim i més ajustat a les necessitats del territori, un model 
de treball que les institucions han de fomentar.

1.2. Promoure un model d’ocupació híbrid, que pot ésser el més adequat 
sempre que hi hagi tots els controls necessaris per a evitar qualsevol intent 
d’abús i sempre que no permeti formes d’organització del treball que utilit-
zin figures com la del fals autònom.

1.3. Promoure un pla estratègic per al treball autònom que determini les 
principals modificacions que cal incorporar en un nou estatut del treballador 
autònom i en la resta de normes que afecten aquest tipus de treballador, amb 
l’objectiu de reforçar-ne la protecció social i millorar-ne la regulació fiscal i 
administrativa.

1.4. Cal promoure i garantir la presència de representants dels treballadors 
autònoms en el diàleg social, amb la finalitat que puguin tenir veu pròpia en 
els àmbits de llur competència.

El treball autònom és un règim especial de la Seguretat Social. Així, el marc 
competencial que estableix l’ordenament constitucional atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva en legislació laboral (art. 149.1.7 CE) i en legislació 
bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social (art. 149.1.17 CE).

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya té competència en el foment del 
desenvolupament econòmic en el marc de les bases i la coordinació de la 
planificació general de l’activitat econòmica (art. 148.1.13 CE) i en promo-
ció de l’activitat econòmica (art. 152.1 EAC); i la competència exclusiva en 
matèria de cooperatives i economia social (art. 124 EAC), en treball i relaci-
ons laborals (art. 170 EAC), particularment en relacions laborals i condici-
ons de treball (art. 170.1.a EAC), en polítiques actives d’ocupació (art. 
170.1.b EAC), i en prevenció de riscos laborals i en seguretat i salut en el 
treball (art. 170.1.g EAC).

Recomanacions 

Per tot això, cal: 

2.1. Millorar aspectes fonamentals del treball autònom que són competència 
de la Generalitat en els termes exposats en aquest apartat.

2.2. Avaluar aspectes que, tot i ésser competència de l’Estat, correspon a 
altres institucions d’abordar, sens perjudici de la capacitat d’iniciativa legis-
lativa del Parlament de Catalunya.

Els ajuts i les subvencions als autònoms no poden provenir de fons del Sis-
tema de Seguretat Social, sinó que s’haurien de dur a terme amb pressupos-
tos propis, sobre la base d’altres tipus d’ingressos, no de les cotitzacions.

1. Finançament

Un dels problemes més greus de l’activitat autònoma és l’accés al finança-
ment, tant a l’inici de l’activitat com en el funcionament normal del circu-
lant. Si bé és remarcable la funció de l’Institut Català de Finances com a 
instrument de suport, la seva incidència en el mercat és molt reduïda.



Amb els anys l’accés dels autònoms al finançament ha millorat i s’han tren-
cat barreres, però encara hi calen millores.

Recomanacions 

Per tot això, cal: 

3.1.1. Facilitar l’accés al finançament dels treballadores autònoms i adequar-
lo a les necessitats reals, sobretot pel que fa a les quanties de capital mínim 
de les diverses línies de finançament.

3.1.2. Millorar les línies de finançament tant per a inversió com per a circu-
lant, per mitjà de programes públics o bé d’entitats privades tant per a les 
etapes inicials com per a les de consolidació.

3.1.3. Millorar l’accés del col·lectiu d’autònoms a la informació sobre les 
diverses possibilitats de finançament que s’ofereixen, incloses les de 
l’economia social per mitjà d’entitats de finances ètiques.

3.1.4. Establir noves formes de finançament amb la finalitat d’ajudar a cons-
tituir-se o a consolidar-se com a treballador autònom. En aquest sentit, s’han 
d’obrir noves fórmules de finançament per a tothom que tingui dificultats 
d’inserció laboral, i, en particular, per als més grans de quaranta-cinc anys.

3.1.5. Restablir i dotar econòmicament els ajuts als autònoms per a la con-
tractació de joves dins del programa Garantia Juvenil.

3.1.6. Estudiar la possibilitat d’establir i dotar econòmicament una línia 
d’ajuts orientada a les persones més desafavorides, amb rendiments inferiors 
al salari mínim interprofessional anual, per a ajudar-les a consolidar llur 
activitat com a treballadors autònoms.

3.1.7. Amb la finalitat de promoure la competència i l’eficiència en la con-
tractació pública, facilitar l’accés dels autònoms als contractes públics de la 
Generalitat flexibilitzant els requisits de solvència econòmica, financera, 
tècnica i professional per a participar en licitacions públiques.

3.1.8. Aplicar mesures de suport a l’emprenedoria i d’ajut a la solvència i a 
les segones oportunitats dels autònoms. En aquest sentit, s’han de posar tots
els mitjans necessaris perquè els emprenedors tinguin una segona oportunitat 
després d’un revés empresarial, i facilitar-los mecanismes de mediació i 
arbitratge per a la reestructuració dels deutes, inclosos els deutes amb la 
Seguretat Social i Hisenda, reduir-los les sancions, i permetre’ls ajornar el 
pagament dels deutes.

3.1.9. Promoure que els treballadors autònoms puguin ajornar el pagament 
de l’IVA.

3.1.10. Promoure que s’eximeixin de tributació les indemnitzacions per ces-
sament d’activitat satisfetes als treballadors autònoms dependents econòmi-
cament, en el cas d’expedients d’ocupació, tal com passa amb els treballa-
dors del règim general.

3.1.11. Incrementar les dotacions pressupostàries destinades a donar suport, 
inclòs el financer, a l’emprenedoria.

2. Accés al crèdit de l’Institut Català de Finances

En l’actualitat, l’Institut Català de Finances només té una línia de suport 
financer adreçat als autònoms, es tracta de la línia ICF Avalis per a petites i 
mitjanes empreses i autònoms, que consisteix en préstecs amb garantia per a 
inversió o necessitats de circulant. L’import mínim és de 25.000 euros i el 
màxim de 250.000 euros. El límit inferior suposa una important barrera 



d’entrada a aquesta línia, ja que queda lluny de les necessitats de molts pos-
sibles beneficiaris, per la qual cosa, la reducció d’aquest topall inferior hau-
ria de facilitar l’accés a aquest mecanisme de finançament a un nombre més 
alt d’autònoms.

El 20 de desembre de 2018 es va cloure el programa ICF Línia Emprene-
dors, Autònoms i Comerços, que consistia en una línia de préstecs o leasing 
adreçada a autònoms, microempreses i comerços per a finançar projectes 
d’inversió o de circulant, amb un import mínim per a autònoms de 15.000 
euros i de 25.000 euros per a petites i mitjanes empreses i un import màxim, 
en ambdós casos, de 100.000 euros.

Recomanacions 

Per tot això, cal: 

3.2.1. Recuperar el programa ICF Línia Emprenedors, Autònoms i Comerços 
de l’Institut Català de Finances per a ampliar les possibilitats de finançament 
dels autònoms, i tenir en compte els límits inferiors de l’import a finançar 
per a facilitar-hi l’accés.

3.2.2. Reformular la línia de crèdit de l’Institut Català de Finances específica 
per a autònoms per a adequar-ne el llindar mínim a les necessitats reals 
d’aquests treballadors, i reduir considerablement el límit actual dels 25.000 
euros, que en moltes ocasions queda fora de l’abast dels joves.

3.2.3. Demanar a l’Institut Català de Finances que inclogui en el seu informe 
anual dades més concretes de finançament a autònoms amb l’objecte de po-
der fer els diagnòstics més adequats.

3.2.4. Continuar reforçant les línies de préstecs de l’Institut Català de Finan-
ces dedicades al treball autònom, i també estudiar sistemes de finançament 
alternatius, com àngels inversors dels cercles més propers i ajuts en forma de 
garantia que afavoreixin la posada en marxa o la consolidació de nous pro-
jectes.

3.2.5. Continuar impulsant i donant suport al treball autònom vinculant les 
polítiques actives d’ocupació amb la promoció de l’autoocupació, i fomentar 
programes de cooperació entre treballadors autònoms.

El règim de cotització a la Seguretat Social dels autònoms té unes caracterís-
tiques especials, una de les quals és deixar a criteri dels treballadors matei-
xos el nivell de cotització, que molt sovint estableixen en el mínim exigit, la 
qual cosa repercuteix en un molt baix nivell de les prestacions que perceben.

En efecte, la major part dels treballadors autònoms cotitza a la Seguretat 
Social per la quota mínima, la qual, en molts casos, a més, no es correspon 
amb els ingressos que perceben. Això és així perquè la major part d’aquests 
treballadors considera les cotitzacions una càrrega i amb un cost tan alt que 
posa en risc la subsistència de la seva activitat professional. Concretament, el 
85% dels autònoms cotitza per la base mínima, la qual cosa, si els autònoms 
mateixos no estalvien per a tenir un complement a les pensions, els situa en 
un potencial futur de precarització econòmica.

En totes les compareixences d’aquesta comissió d’estudi hi ha hagut unani-
mitat en la necessitat de plantejar que l’autònom cotitzi, en una escala pro-
gressiva, en funció del rendiment de l’activitat, dels ingressos reals i dels 
beneficis. Això tindria diversos avantatges: 



a) Eliminaria la inseguretat jurídica de la normativa actual (que no és clara i 
depèn d’interpretacions) amb relació al nivell d’ingressos necessari per a 
donar-se d’alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA).

b) Cotitzar en funció del rendiment de l’activitat, en una escala progressiva, 
desincentivaria activitats al marge de la llei que perjudiquen tot l’entramat 
econòmic, com ara el treball d’alguns autònoms en l’economia submergida, 
motivat pel fet d’estar obligats a pagar la cotització, encara que pugui estar 
temporalment bonificada, des de l’inici de l’activitat d’autoocupació, quan 
encara no tenen beneficis o prou ingressos per a poder-la pagar.

c) Cotitzar en funció dels beneficis i en una escala progressiva suposaria una 
forma de pagament que afavoriria la justa redistribució de les rendes entre 
els autònoms i que repercutiria posteriorment en llurs prestacions.

d) Cotitzar en funció dels beneficis solucionaria la reivindicació de poder 
cotitzar per jornada reduïda.

Davant aquest context, cal impulsar mesures que millorin i reforcin la con-
tribució dels autònoms a la Seguretat Social com a element bàsic de preser-
vació de l’equitat i de l’equilibri financer del sistema.

Finalment, atès que el col·lectiu dels treballadors autònoms no és homogeni, 
cal abordar els aspectes relacionats amb llur cotització a la Seguretat Social 
des de la perspectiva d’aquesta diversitat.

Recomanacions 

En aquest sentit, cal: 

4.1. Impulsar mesures per a avançar en la creació d’un sistema progressiu 
que impulsi els treballadors autònoms a contribuir i, per tant, a cotitzar en 
funció dels ingressos reals, que ajudi a la capitalització del sistema i eviti la 
discriminació entre treballadors, atès que els ingressos dels autònoms no són 
fixos, sinó incerts i variables en el temps. Entre aquestes mesures, per exem-
ple, fixar un nivell de cotització proporcional als rendiments nets obtinguts 
de l’activitat, que permeti de millorar la protecció social dels autònoms i, 
alhora, incrementar la recaptació per cotitzacions de la Seguretat Social.

4.2. Promoure que, mentre no s’articuli una vinculació entre els ingressos 
reals i les cotitzacions, a finals d’any l’autònom pugui fer aportacions volun-
tàries addicionals a les cotitzacions ordinàries, que li computin com un in-
crement de la base per a aquell exercici.

4.3. Reformular la tarifa plana per als nous emprenedors, que es valora posi-
tivament tot i que es constata un nombre alt de fracassos un cop acabats els 
ajuts, i vincular-la a projectes lligats a un pla de viabilitat amb l’objectiu que 
serveixi per a generar ocupació estable i millorar la supervivència dels nous 
autònoms un cop esgotat el termini d’aplicació de la tarifa plana, i no per a 
ocultar pràctiques fraudulentes o afavorir la proliferació de falsos autònoms.

4.4. Promoure la regulació d’una tarifa plana reduïda durant dos anys per a 
col·lectius de treballadors autònoms que iniciïn una activitat o donin conti-
nuïtat a una activitat per successió empresarial o per a treballadors autònoms 
que es reincorporen després d’ésser pares.

4.5. Aplicar mesures de protecció dels autònoms amb ingressos inferiors al 
salari mínim interprofessional, com ara assignar-los una «tarifa plana» o 
base fixa de cotització de 50 euros i que es pugui prorrogar per períodes 
anuals si els ingressos reals de l’any immediatament anterior no han superat 
el salari mínim interprofessional.



4.6. Promoure l’establiment d’una «tarifa zero» per a autònoms no habituals 
i per als que tenen ingressos baixos, com ara els inferiors al salari mínim 
interprofessional.

4.7. Impulsar mesures per a equiparar la cotització en funció del volum 
d’activitat i del volum de negoci, i començar establint una cotització reduïda 
per a tots els autònoms amb ingressos per sota del salari mínim interprofes-
sional.

4.8. Adoptar mesures per a equiparar el règim de cotització a la Seguretat 
Social dels autònoms al règim general, com han fet països com Dinamarca,
per fer que les noves formes de treball i d’organització del treball no vagin 
contra els drets dels treballadors.

4.9. Impulsar la reforma de mesures que permetin una segona oportunitat 
efectiva per als treballadors autònoms, com ara la possibilitat que se’ls apli-
quin diferents trams en l’IRPF durant els primers anys d’activitat.

4.10. Promoure la revisió de la regulació de la prestació per cessament 
d’activitat, perquè doni cobertures equivalents a les prestacions i els subsidis 
d’atur.

Recomanacions 

Pel que fa al frau fiscal i laboral relacionat amb el problema dels falsos autò-
noms, cal: 

5.1. Adaptar les lleis per a reforçar i fer més efectiva la lluita contra els fraus 
laboral, fiscal i a la Seguretat Social, i ampliar els mitjans de la Inspecció de 
Treball per a combatre’ls, incidint, en especial, en els sectors amb un índex 
més elevat de rotació laboral per a detectar els contractes temporals fraudu-
lents i els falsos autònoms, que afecten més els joves, i posar fi a aquestes 
pràctiques fraudulentes.

5.2. Estudiar la modificació del reglament dels treballadors autònoms depen-
dents econòmicament per a millorar els mecanismes de control i coordinació 
entre administracions i evitar que aquesta figura encobreixi una mercantilit-
zació de les relacions laborals.

5.3. Fer estudis sobre les relacions de treball autònom que ho són de manera 
efectiva i les relacions que es duen a terme amb frau en la contractació i que 
haurien d’ésser assumides per les empreses en qualitat de règim general.

5.4. Renovar les formes de recollida de les dades estadístiques, amb la finali-
tat que els estudis de població activa incorporin sistemàticament la variable 
del sexe i puguin aportar informació de les diferents figures d’autònoms, 
com la dels treballadors autònoms dependents econòmicament.

Recomanacions 

Pel que fa a les mesures en matèria d’inspecció de treball i prevenció de 
riscos laborals que afecten els treballadors autònoms, cal: 

6.1. Continuar reforçant la Inspecció de Treball i dotar-la de recursos sufici-
ents per a garantir-ne la funció en la lluita contra les desigualtats al món del 
treball per casos de competència deslleial o de falsos autònoms, entre 
d’altres.



6.2. Millorar la coordinació entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Ge-
neralitat, i augmentar els recursos i el personal de la Inspecció de Treball per 
a posar fi als problemes i als abusos en matèria d’ocupació i evitar litigis 
relacionats amb el sistema d’ocupació que generen costos i saturacions als 
tribunals.

6.3. Convocar oposicions per a cobrir les places dotades de la Inspecció de 
Treball que encara es troben vacants.

6.4. Elaborar textos de referència clars i sense ambigüitats, amb criteris clars 
de separació de les diferents figures o singularitats existents actualment en el 
treball autònom, i incorporar-hi la figura dels treballadors autònoms depen-
dents econòmicament en un 75% o la figura familiar del col·laborador.

6.5. Establir com a obligatòria la formació en prevenció de riscos laborals 
dels treballadors autònoms, i fer-ne l’actualització corresponent cada cert 
temps.

6.6. Impulsar millores de protecció social dels treballadors autònoms; acci-
ons de sensibilització en matèria de prevenció de riscos laborals; programes 
permanents d’informació, conscienciació i formació en riscos laborals, i 
mesures perquè es puguin beneficiar de l’oferta formativa de formació pro-
fessional.

6.7. Quantificar la incidència dels accidents laborals dels treballadors autò-
noms.

6.8. Establir que els accidents in itinere dels professionals de la venda ambu-
lant tinguin la consideració d’accident laboral i estiguin coberts.

Els autònoms han de fer front a càrregues administratives altes, que els pro-
voquen dificultats en llur activitat i que, fins i tot, en alguns casos, suposen 
una dificultat a l’hora de crear nous negocis i provoquen un alentiment que 
actua en detriment de la competitivitat i la dinamització de la societat.

Recomanacions 

Per aquesta raó, es proposa el següent: 

7.1. Implantar la finestreta única empresarial (FUE), establerta per la Llei 
16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica, als ens locals que encara no s’hi han inte-
grat, particularment a Barcelona, atès el bon resultat obtingut per les admi-
nistracions que sí que ho han fet.

7.2. Aplicar els principis de bona regulació en l’activitat econòmica i assegu-
rar proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, simplificació, mínima 
intervenció i limitació de càrregues als ciutadans. En aquest sentit, cal fer, 
imprescindiblement, l’anàlisi d’impacte normatiu en l’activitat econòmica, 
especialment en la dels autònoms, amb l’anàlisi prèvia a la normativa i 
l’avaluació posterior sistemàtica de les polítiques que es posin en marxa amb 
la nova normativa.

1. Modificació del règim especial de treballadors autònoms 

La figura de l’autònom familiar, actualment molt circumscrita a les nocions 
tradicionals de família i de matrimoni, requereix una actualització d’acord 
amb la realitat social i fins i tot legal en l’àmbit civil, en què ja hi ha el ple 



reconeixement jurídic de les situacions de parella de fet, cosa que el règim 
especial de treballadors autònoms (RETA), en canvi, no té en compte.

La figura dels socis i administradors de societats mercantils, obligats a cotit-
zar pel règim especial de treballadors autònoms, també genera situacions 
d’inseguretat jurídica, tant per la imprecisió dels límits i les condicions sub-
jectives que obliguen a la cotització d’acord amb aquest règim com per les 
disfuncions en la cotització, provocades per la no correlació entre els ingres-
sos i la quota a pagar, habitualment en perjudici del sistema.

Recomanacions 

Pels fets exposats, es demana: 

8.1.1. Promoure la modificació normativa del règim especial de treballadors 
autònoms perquè adeqüi la figura de l’autònom familiar a la realitat social 
actual i a les diverses situacions legals de parella de fet.

8.1.2. Promoure la modificació del règim especial de treballadors autònoms 
per a establir un sistema progressiu de cotitzacions en funció dels ingressos 
reals.

8.1.3. Promoure que s’incentivi la contractació del primer treballador per 
part d’un autònom sol.

8.1.4. Promoure l’increment dels incentius per als treballadors amb discapa-
citat que s’estableixin com a treballadors autònoms.

8.1.5. Promoure la jubilació activa dels treballadors autònoms i que puguin 
treballar i cobrar el 50% de la pensió.

8.1.6. Promoure l’increment de les despeses deduïbles pel treballador autò-
nom relatives al vehicle o als subministraments, quan aquests tinguin la do-
ble utilitat com a particulars i empresarials.

8.1.7. Promoure la regulació de la figura del treballador autònom a temps 
parcial, ja prevista legalment però no desplegada.

2. Adequació de les relacions economicolaborals entre treballadors i empre-
ses en el marc de les plataformes digitals

Les plataformes digitals ofereixen oportunitats d’autoocupació, però amb la 
regulació laboral actual generen un problema d’inseguretat jurídica tant als 
treballadors com a les plataformes mateixes. Els autònoms que hi treballen 
són, principalment, joves, moltes vegades contractats per mitjà de la figura 
de l’autònom dependent econòmicament, la qual cosa genera situacions de 
precarització laboral.

Cal assumir que el treball per mitjà de les plataformes digitals perdurarà en 
el temps, per aquest motiu cal que el Govern de l’Estat comenci, com més 
aviat millor, a regular aquest tipus de treball. En aquest sentit, cal fer avinent 
la proposta de la catedràtica Carolina Galán Durán, que va comparèixer en 
aquesta comissió d’estudi i va exposar que el treball per mitjà de les plata-
formes digitals hauria de tenir la consideració de relació laboral de caràcter 
especial, de conformitat amb l’article 2 de l’Estatut dels treballadors.

Un estudi del Parlament Europeu en aquesta matèria de l’octubre del 2016 
(«La situació dels treballadors en l’economia col·laborativa») recomana 
d’enquadrar els actors de l’economia col·laborativa –plataformes i usuaris 
proveïdors– en l’àmbit de la regulació dels autònoms i dels treballadors per 
compte propi i, com a complement d’aquest plantejament, permetre que les 
plataformes desenvolupin una política de beneficis pròpia.



Per la seva banda, la Comissió Europea, en l’informe «El futur del treball en 
l’economia col·laborativa: L’eficiència en el mercat i l’equitat d’oportunitat 
o precarització injusta» dut a terme també el 2016, recomana d’adoptar, amb 
l’objectiu de «facilitar la convergència i la transició entre els treballs sota 
demanda digital i altres formes d’ocupació», mesures per a: delimitar el tipus 
de relacions existents; definir un salari mínim juntament amb límits al nom-
bre màxim d’hores treballades al dia; establir unes formes mínimes de pro-
tecció social i d’assegurança de salut; considerar l’assegurança de responsa-
bilitat civil per danys a tercers i altres possibles mesures de seguretat 
sanitària; regular el tipus i la freqüència de les formes tecnològiques de con-
trol i ús de les dades dels treballadors, i assegurar que la classificació algo-
rítmica automàtica de plataformes i classificacions de reputació no discrimi-
ni el gènere, l’ètnia o l’edat, entre d’altres.

Recomanacions 

Per tot això, es proposa: 

8.2.1. Promoure la regulació específica dels treballadors autònoms depen-
dents econòmicament vinculats a plataformes digitals els ingressos dels 
quals procedeixin, en un 75% o més, de la facturació a aquestes plataformes.

8.2.2. Prendre mesures en la línia de les recomanades per l’estudi «La situa-
ció dels treballadors en l’economia col·laborativa» del Parlament Europeu i 
per l’informe «El futur del treball en l’economia col·laborativa: L’eficiència 
en el mercat i l’equitat d’oportunitat o precarització injusta» de la Comissió 
Europea.

3. El comerç autònom de venda ambulant

El comerç autònom de venda ambulant opera actualment sota normatives 
municipals diverses i una regulació europea que dificulta el traspàs de nego-
cis entre familiars.

Recomanació 

8.3. Per aquests motius es fa necessari impulsar una llei del comerç ambu-
lant, que ordeni el sector arreu del territori, en garanteixi la seguretat jurídica 
i permeti els traspassos de negocis familiars.

Els autònoms són un dels principals motors de creació de riquesa i ocupació, 
per això calen reformes que en facilitin l’emprenedoria i l’ocupació.

Recomanacions 

En aquest sentit, és important i cal: 

9.1. Promoure el relleu generacional perquè els autònoms que es jubilin no 
hagin de tancar el negoci. Per això, cal crear un servei que permeti als autò-
noms en edat pròxima a la jubilació d’entrar en contacte amb altres treballa-
dors que estiguin disposats a fer-se càrrec del negoci perquè no hagi de tan-
car per manca de relleu.

9.2. Impulsar mesures que afavoreixin que els autònoms que treballen en 
activitats de temporada mantinguin l’alta durant l’any i no interrompin la 
cotització, com ara l’establiment de bonificacions.

9.3. Impulsar mesures que ajudin els autònoms que es van veure forçats a 
cessar l’activitat durant la crisi econòmica a recuperar les llacunes de cotit-
zació i a tenir dret a una pensió contributiva a l’hora de jubilar-se.



9.4. Prendre mesures que assegurin uns serveis de suport i d’orientació efi-
caços amb personal amb capacitació específica per a poder assessorar els 
emprenedors en l’elaboració de plans de negocis i en la sol·licitud dels ajuts 
disponibles, i optimitzar i millorar les estructures administratives existents.

9.5. Establir una forma jurídica de tributació simplificada compatible amb 
l’associació de dos o més autònoms.

La morositat és una qüestió no resolta ni pels autònoms ni per les empreses 
en general. La normativa sobre els terminis de pagament és incomplerta sis-
temàticament per les grans corporacions empresarials i també, lamentable-
ment, per l’Administració mateixa. Els mecanismes legals existents no ofe-
reixen prou garantia de cobrament dels serveis oferts o de les mercaderies 
lliurades, i, quan es produeix l’impagament, s’hi afegeix el funcionament 
lent dels jutjats, tant en la tramitació dels procediments com en l’execució de 
les sentències.

Els impagaments i la morositat es troben entre les causes principals de tan-
cament d’activitats, especialment en els casos de petites i mitjanes empreses 
i d’autònoms, que tenen més dificultats d’obtenir la capacitat financera que 
els permeti de suportar els costos que poden representar els impagaments.

La Llei de l’Estat 15/2010, del 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, 
del 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la mo-
rositat en les operacions comercials, estableix uns terminis de pagament en 
les operacions comercials a comptar a partir del lliurament de productes o de 
la prestació de serveis. Si bé, en general, a partir de l’entrada en vigor de la 
Llei, especialment de la fixació de terminis el 2013, la morositat s’ha reduït, 
continua essent necessari rebaixar encara més els terminis reals, per la qual 
cosa seria adequat modificar-ne a l’alça el règim sancionador.

Els autònoms no tenen capacitat financera per a finançar els vuitanta-un dies 
de mitjana que triguen les grans empreses a pagar, i aquesta impossibilitat 
obliga molts autònoms a tancar els negocis.

Recomanacions 

Davant els greus perjudicis que causa la morositat en l’activitat dels treballa-
dors autònoms, cal: 

10.1. Facilitar solucions que permetin de monetitzar les factures per a evitar 
les tensions de tresoreria provocades per l’alta morositat.

10.2. Aplicar, de manera immediata, mesures que permetin d’assegurar el 
compliment estricte dels terminis legals de pagament a proveïdors, i establir 
en tots els contractes l’obligació de pagar dins del termini als subcontractis-
tes i d’abonar directament els deutes pendents. Addicionalment, s’hauria de 
crear una bústia de lluita contra la morositat on tothom qui tingui constància 
d’algun incompliment de la normativa relativa als terminis de pagament a 
proveïdors ho pugui posar en coneixement de l’agència estatal de 
l’Administració tributària.



Recomanacions 

Amb l’objectiu d’evitar situacions de vulnerabilitat dels treballadors autò-
noms, cal: 

11.1. Estudiar l’adequació del mecanisme de segona oportunitat regulat per 
la Llei de l’Estat 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportuni-
tat, reducció de la càrrega financera i altres mesures de l’ordre social, per a 
facilitar la segona oportunitat efectiva als treballadors autònoms, que inclo-
gui el tractament específic dels deutes amb l’Agència Tributària i la Segure-
tat Social.

11.2. Impulsar que els treballadors autònoms puguin acollir-se a una negoci-
ació extrajudicial com a alternativa al concurs de creditors, ja que aquest no 
és un mecanisme real de segona oportunitat, de manera anàloga a com ho fan 
països de l’entorn com Bèlgica, Dinamarca o Suècia.

11.3. Impulsar mesures que tinguin com a objectiu establir una cotització 
reduïda per a treballadors autònoms que tinguin ingressos inferiors al salari
mínim interprofessional, en els termes exposats en l’apartat 4, sobre cotitza-
ció dels autònoms a la Seguretat Social.

El programa «Consolida’t» cobreix, des de l’àmbit públic, l’oferta de forma-
ció en determinats aspectes rellevants per a treballadors autònoms; els ofe-
reix assessorament i acompanyament per a identificar oportunitats de millo-
ra; els aporta coneixements, eines i recursos, i afavoreix espais de 
col·laboració i intercanvi.

El programa inclou aspectes fiscals, comptables (sobre comptes de resultats) 
i de tresoreria; apunts sobre gestió econòmica, aspectes jurídics, gestió co-
mercial, màrqueting digital i comunicació, gestió del temps, creixement per-
sonal, i sessions de treball en xarxa.

No obstant això, es detecten febleses en el programa. La limitació del pro-
grama a autònoms amb més de sis mesos d’antiguitat i l’absència de forma-
ció en gestió financera, en gestió de recursos humans, en prevenció de riscos 
laborals o en l’accés a mecanismes de finançament fan pensar que és possi-
ble millorar-lo.

Tot i que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies afirma que la 
dotació pressupostària del programa (900.000 euros el 2019) és suficient pel 
fet que hi ha menys peticions que places, es considera oportú revisar-ne els 
continguts i el format per a poder donar resposta a un ventall més ampli de 
necessitats i a un nombre més alt d’autònoms, i obtenir millors resultats de 
consolidació de projectes d’autoocupació i empresarials. Així, esdevé neces-
sari un replantejament del programa, que el faci més atractiu i complet, que 
n’incrementi la utilitat i també la demanda. En aquest escenari, caldrà incre-
mentar-ne la dotació pressupostària.

Les xifres demostren que l’autònom treballa majoritàriament sol, però, tot i 
això, és una empresa a tots els efectes, i una empresa a la qual són aplicables 
totes les normes generals i sectorials, de cotització social, fiscals, ambientals, 
d’autoritzacions administratives, de prevenció de riscos, de protecció de 
dades i de blanqueig de capitals; normes pensades, totes, per a empreses amb 
una estructura mínima i moltes pensades per a grans empreses, però que són 



d’aplicació completa i plena a l’autònom, que no té ni temps ni mitjans per a 
fer-hi front. Cal saber trobar fórmules que conciliïn el compliment de la 
normativa amb una lògica adaptació a les dimensions de cada empresa.

Recomanacions 

Per aquests motius, cal: 

12.1. Continuar aplicant el programa «Consolida’t», millorar-lo i promocio-
nar-lo perquè arribi al nombre màxim de destinataris.

12.2. Impulsar un programa pilot de cotreball per a treballadors autònoms, 
en què nous treballadors autònoms puguin col·laborar amb autònoms esta-
blerts que vulguin fer créixer llurs negocis.

12.3. Demanar al Govern de l’Estat el 0,1% del pressupost de la formació
professional per a reinvertir-lo en formació per a autònoms que necessiten 
inserir-se novament en el mercat de treball, i també l’1%, des del 2013, de la 
prestació per cessament d’activitat.

12.4. Restablir i dotar econòmicament els ajuts als autònoms per a la con-
tractació de joves dins del programa Garantia Juvenil.

12.5. Evitar que es donin situacions com l’actual, en què un de cada quatre 
joves que han declarat ésser autònoms a Catalunya ho són obligats per les 
empreses, per la qual cosa és necessari que el Govern promogui un model 
d’emprenedoria, d’autoocupació i de treball autònom de qualitat.

Recomanacions 

En aquest sentit, cal: 

13.1. Analitzar amb els agents socials les necessitats formatives dels nous 
autònoms i potenciar la tasca del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya per 
a afrontar les noves realitats del mercat laboral.

13.2. Tenir en compte els horaris i la disponibilitat dels autònoms a l’hora 
d’accedir a programes de formació, i atorgar una importància cabdal en
aquests processos formatius a l’emprenedoria i als joves.

Recomanacions 

En aquest sentit, cal: 

14.1. Treballar perquè el Consell Català del Treball Autònom sigui un espai 
de diàleg i consens.

14.2. Estudiar d’atribuir al Consell Català del Treball Autònom la competèn-
cia de fer el seguiment dels ajuts i programes de suport al treball autònom 
impulsats pels ens locals.

Les polítiques de conciliació han d’ésser prioritàries, ja que ajuden a tancar 
la bretxa salarial entre homes i dones i permeten de desenvolupar una carrera 
professional òptima.

En l’actualitat, a més, en el cas d’empreses familiars tradicionals, es constata 
una clara desproporció entre homes i dones. Les dones hi estan clarament 
infrarepresentades i, en nombroses ocasions, atès que fan tasques d’assis-
tència i suport a marits i familiars, cotitzen menys que la parella, la qual cosa 
provoca situacions de discriminació.



Recomanacions 

Per a evitar situacions de discriminació laboral entre homes i dones, cal: 

15.1. Impulsar mesures per a facilitar la contractació de substituts durant el 
temps de baixa o de permís de maternitat i paternitat, que permetin de no 
interrompre l’activitat del treballador de baixa o de permís. En l’estudi previ 
d’aquestes mesures, cal analitzar la situació dels autònoms que siguin elec-
tes, entre altres situacions, per a facilitar-los la continuïtat de l’activitat pro-
fessional o empresarial un cop s’hi reincorporin.

En aquest sentit, és important la creació d’una borsa d’ocupació, ordenada 
per perfils professionals, que faciliti als autònoms que s’hagin de donar de 
baixa per accident o malaltia o per permís de maternitat i paternitat la con-
tractació d’algú que els substitueixi i els permeti de no interrompre llur acti-
vitat.

15.2. Impulsar mesures per a incrementar les bonificacions que reben les 
dones autònomes durant el permís de maternitat i els dos anys següents.

15.3. Promoure una revisió del marc normatiu dels treballadors autònoms 
dependents econòmicament amb l’objectiu de millorar-ne la protecció social 
i fer-los possible la conciliació de la vida familiar i professional.

La Comissió d’Estudi constata que les diferencies de gènere existents en la 
societat i en el mercat laboral també afecten el món del treball autònom.

La directora general d’Igualtat, Mireia Mata i Solsona, va fer avinent a la 
Comissió que «les lleis d’igualtat són més que conegudes i més que accepta-
des pel conjunt de la població, però el dia a dia ho desmenteix».

Recomanacions 

En aquest sentit: 

16.1. El Parlament i el Govern han de treballar per a fer efectius els principis 
de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que 
afecten de manera directa i indirecta el treball autònom, principalment en as-
pectes com l’obligatorietat que les polítiques públiques siguin exercides des de 
la transversalitat i amb perspectiva de gènere (art. 3); l’elaboració d’estudis i 
informes sobre la situació de la dona, d’anàlisi i recerca sobre la situació de 
desigualtat per raons de sexe i la difusió dels resultats (art. 5), i la necessitat 
d’impulsar i promoure accions d’economia social, del treball autònom i em-
prenedoria de dones (art. 45), parant una atenció especial en el disseny de 
l’aplicació i l’avaluació de polítiques que fomentin i promoguin el treball au-
tònom de qualitat i just de les treballadores autònomes dependents econòmi-
cament, que pugui ésser compatible amb altres tasques, com la de cura, que 
hagin de fer pel fet que encara segueixen centrades en el paper de la dona.

16.2. El Consell del Treball Autònom ha de treballar des d’una perspectiva 
de gènere per a corregir les problemàtiques particulars que discriminen les 
treballadores autònomes i contribuir a fer propostes que garanteixin la igual-
tat efectiva de dones i homes en el treball autònom.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2019

El secretari de la Comissió, Jordi Munell i Garcia; el president de la Comis-
sió, Rafel Bruguera Batalla


