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Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar

 del tercer punt 

Tercer: Els continguts bàsics de la comissió d’investigació són: 
a) Anàlisi comparat de les previsions constitucionals de les constitucions demo-

cràtiques vigents en el supòsit d’intent de ruptura de l’ordre constitucional i, en con-
cret, de clàusules constitucionals similars a l’article 155 de la Constitució.

b) Anàlisi comparat de tipologies i mesures d’intervenció federal o estatal que 
s’han produït en Estats democràtics que comptin amb una organització territorial 
descentralitzada.

c) Anàlisi sobre les causes i justificació que originen l’aplicació del 155.
d) Anàlisi de la legalitat de la seva adopció i aplicació i de cada una de les me-

sures concretes adoptades.
e) Anàlisi de la possible vulneració dels drets fonamentals de la ciutadania, 

dels parlamentaris, i de l’afectació a entitats i institucions a Catalunya, en l’intent 
de ruptura de l’ordre constitucional que es va produir entre el 6 de setembre i el 27 
d’octubre de 2017, i per l’establiment de les mesures autoritzades pel Senat en apli-
cació de l’article 155 de la Constitució.

f) Anàlisi i quantificació dels danys, si n’hi hagués, causats per l’intent de ruptu-
ra de l’ordre constitucional que es va produir entre el 6 de setembre i el 27 d’octu-
bre de 2017, i per l’establiment de les mesures autoritzades pel Senat en aplicació de 
l’article 155 de la Constitució.

g) Anàlisi de les possibles responsabilitats, incloses les penals, per l’intent de 
ruptura de l’ordre constitucional que es va produir entre el 6 de setembre i el 27 
d’octubre de 2017, i per l’establiment de les mesures autoritzades pel Senat en apli-
cació de l’article 155 de la Constitució.

h) Impacte i repercussió internacional de l’intent de ruptura de l’ordre constitu-
cional que es va produir entre el 6 de setembre i el 27 d’octubre de 2017, i de l’es-
tabliment de les mesures autoritzades pel Senat en aplicació de l’article 155 de la 
Constitució.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2018
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP 

PSC-Units

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi del treball 
autònom
252-00012/12

PRESENTACIÓ: GP CS, GP PSC-UNITS, GP JXCAT, GP ERC, GP CATECP, SP 

PPC, SP CUP-CC

Reg. 8117 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 29.06.2018

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i 66 del 

Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió específica d’estudi del 
Treball Autònom.
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Proposta de creació d’una comissió específica per a l’estudi del Treball 
Autònom

Exposició de motius 
Segons les últimes dades publicades per CTAC-UGT, la Confederació de Treba-

lladors Autònoms de Catalunya, el creixement interanual del treball autònom a Ca-
talunya ha estat molt moderat, contravenint les previsions que auguraven un creixe-
ment molt més pronunciat el 2017. Això es tradueix en el fet que, respecte el mateix 
període de 2016, al desembre de 2017 només s’han incorporat 198 actius més. Per 
tant, la població activa que s’acull al Règim Especial del Treball Autònom ascendeix 
a 552.487 persones.

S’ha de tenir en compte que els treballadors autònoms representen un 21% de la 
població activa a Catalunya i que un 68% de les quals són persones físiques.

Si bé el col·lectiu del treballador autònom és encara majoritàriament masculí 
(2/3 parts d’aquest col·lectiu són homes), les dones són cada cop més presents a les 
cohorts més joves d’edat i als sectors més representatius pel col·lectiu com són el 
sector serveis.

En el cas de Catalunya, els treballadors autònoms no tenen un interlocutor vàlid 
amb l’Administració, ja que el Consell Català del Treball Autònom no s’ha creat a 
dia d’avui, tot i que així ho preveia el Decret 18/2010. Aquest òrgan porta, doncs, 
8 anys a l’espera de la seva constitució, sent el Govern de la Generalitat incapaç de 
posar-lo en marxa. És necessari abordar sense més demores els defectes de disseny 
que va tenir el Decret quant a la representativitat, que han portat a l’actual situació, 
i dur a terme els canvis que siguin necessaris per dotar Catalunya d’un espai de par-
ticipació i diàleg social amb plena operativitat.

La Generalitat de Catalunya ve infradotant darrerament les partides pressupos-
tàries destinades a satisfer les necessitats d’aquest col·lectiu, té pendent de revisar el 
marc normatiu de l’únic programa vigent que té adreçat als treballadors autònoms i 
té pendent d’abordar problemàtiques importants en què aquests treballadors es tro-
ben immersos en el seu dia a dia.

Té pendent inclús el compliment de la moció 60/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre el foment de l’emprenedoria i el relleu generacional en les empreses i sobre el 
treball autònom, que es va aprovar en el Ple del Parlament amb data 28 de juliol del 
2016 i que no s’ha arribat a implementar.

Per tant, el pes dels treballadors autònoms en la economia catalana és prou im-
portant com perquè aquest col·lectiu esdevingui una prioritat en la política econò-
mica del Govern de la Generalitat, i es per això que aquesta comissió d’estudi haurà 
d’avaluar i recomanar mesures que tinguin la finalitat de millorar les seves condi-
cions laborals, facilitant així i facilitar el posterior impuls polític de la seva imple-
mentació.

Tipus de Comissió
Comissió d’estudi.

Composició
La comissió ha d’ésser integrada per dos representants de tots els grups parla-

mentaris, d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament.

Objecte
Estudiar mesures i polítiques que es poden impulsar, proposant els canvis legis-

latius necessaris per abordar i millorar els problemes que puguin tenir els autònoms 
a Catalunya, afavorint al màxim el seu desenvolupament i la seva tasca. Donar veu 
al sector.

La comissió haurà d’estudiar, com a mínim, els següents temes: 
– Constitució del Consell Català del Treball Autònom, segons el Decret 18/2010.
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– El marc normatiu del programa Consolidat, amb altres vertebracions, orientat 
a garantir la supervivència dels projectes per compte propi a Catalunya.

– Estudi d’una possible dotació d’ajuts directes justificables a aquelles persones 
autònomes amb risc d’exclusió social.

– Desenvolupament d’ajudes a la contractació estable per aquelles persones més 
desfavorides i majors de 45 anys.

– Assegurar la gestió adequada del fons de reserva per la orientació i inserció 
professional dels treballadors autònoms beneficiaris de la prestació per cessament 
d’activitat.

– Revisió de tots els sectors d’activitat econòmica per l’estudi i impuls de millo-
res a les problemàtiques col·lectives.

– Implementació de programes d’ajudes en el pagament de les quotes per part 
dels autònoms que s’acullin o s’hagin acollit als incentius i mesures estatals del tre-
ball autònom.

– L’establiment de programes en llengües estrangeres i en especial, l’anglès.
– La posada en marxa de programes de relleu generacional.
– La posada en marxa de programes de substitucions dels treballadors autònoms 

que es trobin de baixa per incapacitat temporal, permisos de maternitat/paternitat i 
baixes per accident laboral.

– L’adopció de mesures i l’aplicació de les actualment disponibles per evitar la 
utilització fraudulenta del RETA a relacions de vinculació laboral.

– La situació d’accés al crèdit mitjançant l’ICF dels treballadors autònoms i les 
possibles mesures facilitadores.

– La situació d’accés a centres tecnològics per desenvolupar o aprofitar projectes 
I+D+i.

Normes específiques de funcionament
Les que corresponen al règim general del Reglament del Parlament.

Incorporació d’especialistes o tècnics
La comissió pot sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 58 del Reglament del Parlament.

Termini per a l’assoliment dels objectius
La comissió d’estudi del treball autònom tindrà vigència indefinida.

Informe i conclusions final i informes periòdics 
Quan s’exhaureixi el termini fixat, s’ha d’elaborar un informe final i unes conclu-

sions, que pot derivar, si escau, en la presentació, per acord de la comissió, de qual-
sevol dels tipus d’iniciativa parlamentària que estableix el Reglament del Parlament.

Sens perjudici de l’anterior i durant la vigència de la comissió, s’haurà d’elaborar 
un informe periòdic sobre els treballs de la comissió a la finalització de cadascun 
dels períodes de sessions parlamentaris.

Palau del Parlament, 25 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Albert 

Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Elisenda Alamany Gu-
tiérrez, GP CatECP; portaveus. Xavier García Albiol, SP PPC; Carles Riera Albert, 
SP CUP-CC; representants


