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Sessió 6 de la CETA

La sessió de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom (CETA) s’obre a les deu del matí 

i set minuts. Presideix Rafel Bruguera Batalla, acompanyat del vicepresident, José María 

Cano Navarro, i del secretari, Jordi Munell i Garcia. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Ar-

deriu i Usart.

Hi són presents els diputats Martí Pachamé Barrera, pel G. P. de Ciutadans; Jordi Albert i 

Caballero, pel G. P. Republicà; Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Yo-

landa López Fernández.

Assisteixen a aquesta sessió el tècnic de l’Àrea Externa de la Unió General de Tre-

balladors de Catalunya (UGT) José Martín Vives Abril; el secretari de Política Sectorial i 

Sostenibilitat de Comissions Obreres (CCOO), Carlos del Barrio Quesada; el president de 

l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC), Eloi Palà Ramos; el 

responsable d’Autònoms d’Unió de Pagesos (UP), Josep Cuscó Moyes; el coordinador 

tècnic d’Unió de Pagesos (UP) Andreu Ferrer Taverna; el president nacional de Joves Agri-

cultors i Ramaders de Catalunya (JARC), Francesc Xavier Vela i Bru; la tècnica laboral de 

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) Iris Cabanes Guixalos i el coordinador 

tècnic de l’Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) Francesc Salvà Caterineu.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

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

d’Estudi del Treball Autònom (tram. 357-00242/12). Compareixença.

2. Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la 

Comissió d’Estudi del Treball Autònom (tram. 357-00243/12). Compareixença.

3. Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Comissió d’Estudi 

del Treball Autònom (tram. 357-00246/12). Compareixença.

4. Compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves Agricultors da-

vant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom (tram. 357-00247/12). Compareixença.

5. Compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 

davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom (tram. 357-00248/12). Compareixença.

6. Compareixença d’una representació de Joves Empresaris de Catalunya davant la 

Comissió d’Estudi del Treball Autònom (tram. 357-00253/12). Compareixença.

El president

Bon dia, diputades, diputats. Donem inici a aquesta nova sessió de la Comissió 
d’Estudi del Treball Autònom.

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors
357-00243/12

En aquest primer torn d’intervencions, de compareixences, avui tenim el senyor 
José Martín Vives Abril, tècnic de l’Àrea Externa d’Unió General de Treballadors 
de Catalunya; el senyor Carlos del Barrio Quesada, secretari de Política Sectorial 
i Sostenibilitat de Comissions Obreres de Catalunya; i el senyor Eloi Palà Ramos, 
president de l’Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya.

Preguem als compareixents que si es poden limitar a quinze minutets, els hi 
agrairem extraordinàriament, com també als diputats i diputades que intervinguin, 
que..., en fi, amb cinc minutets per fer preguntes o demanar aclariments als compa-
reixents potser en tindrem prou i serà una mica més àgil. 

Doncs, sense més preàmbuls, i, si els sembla, pel mateix ordre que els he presen-
tat, donarem inici al torn d’intervencions dels compareixents, començant pel senyor 
José Martín Vives Abril, de la Unió General de Treballadors de Catalunya. Enda-
vant.
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José Martín Vives Abril (tècnic de l’Àrea Externa de la Unió General de 
Treballadors de Catalunya)

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, agrair-los, a tots vostès, en nom 
de la meva organització, la UGT de Catalunya, les feines d’aquesta comissió, que 
ens semblen de la màxima rellevància per la situació dels treballadors autònoms del 
país. 

La nostra organització fa ja força anys que està preocupada per la situació del 
treball autònom i, ja el 2001 va constituir una organització pròpia, que és la CTAC, 
que tinc entès que està convocada en propers dies. La CTAC és una organització 
pròpiament d’autònoms, eh?

Nosaltres, des del sindicat, del que volem en primer lloc deixar constància és 
que nosaltres estem a favor del treball autònom, vull dir, no estem en contra del tre-
ball autònom; estem en contra de determinades desviacions que es produeixen, eh?, 
aprofitant escletxes legals, situacions..., diguéssim, situacions legals previstes per 
èpoques pretèrites que avui dia han estat més o menys desbordades, no? I, alesho-
res, sí que portem una campanya activa en contra dels falsos autònoms. Però això 
no vol dir que estiguem en contra dels autònoms, eh? Nosaltres estem a favor dels 
autònoms de veritat, dels autònoms de tota la vida, de la gent que honradament es 
guanya el pa amb la seva feina i se la guanya per compte propi, eh?

La nostra societat està muntada en base, bàsicament, al treball per compte d’altri, 
eh? La seguretat social es nodreix de les cotitzacions dels treballadors per compte 
d’altri, i l’IRPF es nodreix també dels salaris dels treballadors per compte d’altri, 
que són fàcilment controlables, no com altres rendes, eh?, etcètera. Aleshores, en la 
definició legal que tenim avui dia, primer es va definir el que era el Estatuto de los 
Trabajadores, per compte d’altri, no?, i després es va definir, diguéssim, l’autònom 
com allò que no era per compte d’altri. Aquesta situació, que en una determinada 
època, més o menys les línies estaven clares, amb el pas del temps ha esdevingut 
molt complicada. I avui dia, ens trobem massa sovint amb situacions de persones 
que estan presumptament treballant per compte propi que, en realitat, no tenen cap 
capacitat de decisió sobre la feina que fan.

Aleshores, ja fa molt de temps –els hi he dit– que vam constituir una organitza-
ció de treballadors autònoms, i una de les seves preocupacions inicials era que els 
treballadors autònoms, quan arriben a l’edat de jubilació, tenen unes prestacions 
molt minses, eh? I, en qualsevol cas, inferiors a la dels treballadors similars per 
compte d’altri. Lògicament, això té un origen que és el nostre sistema de seguretat 
social, és un sistema contributiu, en funció del que tu contribueixes mentre estàs 
treballant, tindràs prestacions el dia de demà, eh? Aquesta disfunció és la que pos-
teriorment ha anat donant lloc a la picaresca que ara ens té ocupats, no? La nostra 
reivindicació històrica més important és l’equiparació, diguéssim, de les contribu-
cions i de les prestacions dels treballadors per compte propi amb els treballadors 
per compte d’altri.

En aquest sentit, nosaltres defensem que la cotització no sigui una base a escollir 
lliurement, com és el cas actual, i que ens trobem que la major part dels treballadors 
autònoms estan cotitzant per la base mínima, sinó que volem que això, progressiva-
ment es vagi equiparant a alguna cotització en funció del volum d’activitat, del vo-
lum de negoci, etcètera. Antigament, això hagués estat poder molt complicat. Avui 
dia, amb els mitjans tècnics i materials informàtics que té l’Administració al seu 
abast, no té cap mena de complicació, eh? Falta voluntat política.

I aleshores, a part d’aquesta lluita per l’equiparació de les prestacions i, conse-
güentment, lògicament, de les cotitzacions, l’altra qüestió és que volem un reconei-
xement del treball autònom i, per tant, vam impulsar tant a nivell català com a nivell 
espanyol que es constituïssin consells de treball autònom. Hi ha el Consell Català 
del Treball Autònom, i el Consell Espanyol de Treball Autònom. Tots dos estan le-
galment aprovats, cap dels dos funciona, perquè no s’han pres les mesures adients 
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per posar-los en marxa. I això, crec que és un dèficit que tenim, des de fa ja uns 
quants anys i que esperem que es resolgui al més aviat possible.

Finalment, referint-me a la problemàtica aquesta que darrerament ens ocupa, 
aquesta escletxa de cotitzacions inferiors ha estimulat la picaresca de determinades 
empreses i, diguéssim, que s’ha generat una pràctica consistent a contractar treba-
lladors, però no declarar-los com a treballadors per compte d’altri, sinó dir-los que 
es donin d’alta com a treballadors per compte propi. Amb la qual cosa s’estalvien la 
cotització a la seguretat social. Qui guanya no és el treballador, qui guanya és l’em-
presa que hi ha darrere del muntatge. Aquesta situació, aquí a Catalunya, doncs ens  
ha portat uns quants problemes amb diferents empreses, que hauran anat seguint per la  
premsa. Aquesta és la fase inicial, la fase primera. 

La fase segona és una sofisticació, que és: l’empresa última interposa una coope-
rativa enmig, entre l’empresa real i el treballador real donat d’alta com a autònom; 
hi interposen una cooperativa. 

Llavors, tenim la problemàtica aquesta dels falsos autònoms i falses coopera-
tives, contra la que estem lluitant, perquè volem que es reconegui que aquests tre-
balladors, que no tenen cap mena de decisió sobre la seva feina, ni a qui venen ni 
què venen, ni a qui compren, ni res, tinguin el reconeixement que són treballadors 
per compte d’altri i tinguin totes les garanties reconegudes en llei per l’Estatut dels 
Treballadors.

En aquest sentit, sí que ens agradaria que legalment s’actualitzés i es definissin mi-
llor els criteris de separació, els llindars de separació: ajenidad, habitualidad..., aquest 
tipus de coses que, si bé fa trenta anys podien estar més o menys clares, avui dia, 
amb els avenços tecnològics i l’economia de plataformes i totes aquestes coses que 
ens hem inventat, doncs, sovint ens donen bastant mals de cap: anem a tribunals dife-
rents, tribunals diferents per a coses molt semblants donen sentències diferents, vull 
dir... Aquesta és la lluita per la que ara mateix estem, des del sindicat, més preocupats.

Em quedo a l’espera de les seves preguntes i, en principi, no diré res més.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Martín.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres
357-00242/12

I a continuació, el senyor Carlos del Barrio, en nom de Comissions Obreres de 
Catalunya. Endavant.

Carlos del Barrio Quesada (secretari de Política Sectorial i Sostenibilitat 
de Comissions Obreres de Catalunya)

Bé, bon dia a totes i a tots. En primer lloc, traslladar una salutació des del sin-
dicat de Comissions Obreres de Catalunya per la feina que s’està fent des d’aquesta 
comissió d’estudi. 

Intentarem resumir d’una banda..., i fer una anàlisi, no?, de com el sindicat, el 
nostre sindicat percep la problemàtica existent avui entre les persones que treballen 
per compte propi i, en aquest cas, en el treball autònom, en tant que nosaltres ente-
nem, com a sindicat, que fruit de les dues reformes laborals s’ha creat un escenari 
que facilita sobretot la mala utilització de la legalitat o una utilització interessada 
de la llei per establir relacions molt més asimètriques, on la capacitat que tenim els 
treballadors i treballadores de defensar i de fer valer els nostres drets es dilueix, fruit 
de les particularitats que avui té el mercat de treball.

Veiem com la mala qualitat de l’ocupació no només ha crescut en els treballadors 
i treballadores assalariades, sinó que la utilització de la llei a favor –fent un frau en 
la utilització d’aquesta llei– dels empresaris i empresàries, ha creat un entorn laboral 



DSPC-C 242
12 d’abril de 2019

Sessió 6 de la CETA  6

que permet una asimetria total i on els treballadors i treballadores tenim dificultats 
reals per poder esdevenir contrapart en les relacions de treball en el teixit productiu. 

Des d’aquesta perspectiva, nosaltres creiem que és profundament important... 
–després farem alguna proposta concreta, com ja vam fer a la comissió del CTESC,  
que es va tractar aquest tema, al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, que  
creiem que ha fet un informe que és molt interessant, i que sabem que s’ha presen-
tat en aquesta comissió, i que segur que tindreu a bé valorar–, per nosaltres, avui 
és fonamental determinar –i faig meves alguna de les afirmacions que plantejava el 
company Martí Vives, de la UGT– com hem de diferenciar entre les figures o les di-
ferents singularitats que existeixen avui en el treball autònom. És a dir, de la major 
part de les persones que declaren ser treballadors per compte propi, hem de distin-
gir, d’una banda, aquells treballadors i treballadores que presten servei de manera 
unipersonal i que no volen fer-ho d’una altra manera, de totes aquelles societats que 
es donen d’alta al règim de treballadors autònoms o en societats cooperatives o en 
societats mercantils per associar-se entre elles.

Creiem que això és profundament complicat d’esclarir, tal com es determina 
aquest mercat de treball. És a dir, avui és molt difícil saber quants treballadors  
i treballadores presten servei a una sola empresa, a dues empreses o quin d’aquells 
treballadors són realment treballadors autònoms voluntaris. I d’altra banda, existeix 
un problema important en la determinació i en la dilucidació del que és la figura del 
treballador autònom dependent. És a dir, els Trades. 

Creiem que és importantíssim determinar la diferència dels Trades, perquè so-
vint s’està intentant confondre de manera interessada per poder explotar aquests 
treballadors i treballadores amb la figura del treballador Trade, sense que existei-
xin, com plantejava el Martí, les clàusules que Inspecció de Treball, però no només 
Inspecció de Treball, determina que són les necessàries per esdevenir treballador 
per compte propi, que són: determinació del preu, determinació dels horaris, no 
subordinació, alienació, etcètera. I que avui, no s’estan complint, s’està fent servir 
la figura del treballador Trade com una mera utilització per buidar el sistema públic 
de seguretat social, i sobretot, per externalitzar i traslladar la responsabilitat de les 
quotes socials cap a les esquenes dels treballadors i treballadors. 

Aquesta és una de les principals campanyes que el nostre sindicat, conjuntament 
amb la UGT, hem dut a terme a la indústria de les càrnies, amb tot el problema de 
les falses cooperatives, on hem aconseguit la laboralització dels treballadors i tre-
balladores i els hem dotat de drets, que ja tenien d’una banda, però, a sobre, ara els 
hem articulat en organització sindical en els centres de treball on s’estava fent servir 
la figura dels autònoms per externalitzar tots els riscos de la producció. 

Creiem que en el mercat de treball, en un mercat de treball molt més digitalitzat, 
on cada vegada l’ús de la tecnologia fomenta més aquestes asimetries de les quals 
parlava amb anterioritat; creiem que és central determinar quines relacions de treball 
autònom són efectivament relacions de treball autònom, i quines relacions s’estan 
donant amb un frau en la contractació i haurien de ser assumides per les empreses 
en qualitat de règim general.

Perquè si bé creiem que se’ns està intentant situar en un marc mental de creixe-
ment molt intensiu del treball autònom, les estadístiques ens mostren que això no és 
una realitat, avui, al teixit productiu. Avui creix més el treball en el règim general 
que el treball autònom, com evidencia el mateix informe del CTESC de l’any 2017; 
però també les estadístiques recollides a l’EPA de l’any 2018, actualitzades al febrer 
del 2019. Des d’aquesta perspectiva: no utilització del règim de treball autònom per 
situar sobre les esquenes dels treballadors i treballadores la responsabilitat de les 
cotitzacions, però sí que creiem que, avui, als treballadors i treballadores que treba-
llen per compte propi i que no volen tenir una relació en el règim general, se’ls ha 
de dotar de protecció en diverses dimensions.
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D’una banda, des del mateix..., per saber com tenim el teixit productiu en el 
marc dels treballadors autònoms i autònomes, hem de poder comptabilitzar de quan-
tes persones estem parlant. I avui, la forma de recollir les estadístiques, tant de 
l’EPA com d’altres metodologies, no permet, d’una banda, diferenciar aquells tre-
balladors que treballen per un ocupador únicament, com són els Trades, o que el 75 
per cent de la facturació és cap a un ocupador, i, d’altra banda, creiem que se’ls ha de 
protegir en l’accés al finançament, el finançament públic. Parlava, abans, de l’incre-
ment dels factors de digitalització, de com l’economia s’està digitalitzant, i de com 
avui l’accés al finançament esdevé la capacitat competitiva d’una persona autònoma 
o d’una petita empresa.

Des d’aquesta perspectiva, igual com hem plantejat en diversos espais de la ne-
gociació col·lectiva o de la concertació social, com poden ser el Pacte Nacional per 
a la Indústria o d’altres pactes que hem assolit, creiem que avui fomentar el finança-
ment públic en aquelles activitats de valor afegit –però de real valor afegit– que tin-
guin un millor retorn ambiental, social..., han de ser una de les polítiques centrals i 
han d’estar al principi de l’agenda de les polítiques públiques d’aquest país, pels seus 
efectes en l’economia, perquè la gran empresa ja té la capacitat d’accedir al finança-
ment, i perquè no volem polaritzar l’economia des d’aquesta perspectiva.

Amb relació a la protecció social, faig meva una part de les paraules del Martí. 
Dir que la mitjana avui de les pensions del règim general, en termes econòmics, són 
gairebé el doble respecte a les pensions que es perceben en el règim de treball autò-
nom, com a conseqüència de les baixes cotitzacions en les quals, creiem com a sin-
dicat, que s’ha de fer una especial incidència i pedagogia cap a les persones, perquè 
paguin una basi d’autònomes i que no sigui discrecional, aquesta determinació de la 
base a establir. Incidir en aquesta dimensió de la protecció social dels treballadors i 
treballadores autònomes perquè un canvi en la política de cotització, que estigui més 
lligada als beneficis nets de l’activitat i no que sigui per trams, afavoriria aquesta co-
tització i afavoriria els interessos generals de recaptació de la seguretat social.

Així mateix –i per anar acabant–, creiem que és fonamental que els treballadors 
i treballadores per compte propi tinguin accés també a la formació. No només a la 
formació d’accés a la feina, sinó també a la formació al llarg de la vida. I que aques-
ta formació els doni més eines competitives per esdevenir competitius en el mercat 
de treball i en el teixit productiu. 

En matèria de vigilància i inspecció, creiem que s’ha de dotar d’efectius sufi-
cients la Inspecció de Treball i de seguretat social per, d’una banda, acabar amb el 
frau, amb la xacra que representa pel nostre teixit productiu, per la competitivitat 
de les nostres empreses, i sobretot, pels efectes que té sobre el treball, acabar amb la 
competència deslleial que suposa el fals treball autònom en tots els sectors produc-
tius. Per nosaltres, és central, com a principal sindicat del país, acabar amb la xacra 
que representa la utilització o la mala utilització del règim de treballadors autònoms  
i autònomes per generar plusvàlues.

Creiem que és fonamental, en el marc..., en la nova Llei de cessament d’activi-
tat dels autònoms, nosaltres exigim com a sindicat la participació..., en l’àmbit que 
ens atorga tant l’Estatut d’autonomia com la mateixa Constitució, com a agents més 
representatius del territori, a participar en les comissions d’investigació de les de-
negacions que es puguin donar. Ja venim d’una prestació d’activitat anterior, que 
sabem que no va ser ben utilitzada, i exigim com a sindicat la participació directa 
a les comissions d’investigació sobre el cessament d’activitat dels treballadors autò-
noms quan els siguin denegades. Volem participar-hi, pel que fa a aquesta denega-
ció, perquè creiem que tenim la legitimitat per fer-ho, com a agent més representatiu 
del territori.

I acabo. Totes aquestes matèries s’han de donar en el marc de la participació i el 
diàleg social. Creiem que és fonamental, avui, convocar el Consell Català del Tre-
ball Autònom; posar-lo a treballar. Que aquesta comissió d’estudi serveixi per inter-
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pel·lar el Consell Català del Treball Autònom, en el qual, des de Comissions Obreres 
de Catalunya, demanem participar de manera activa.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyor del Barrio.

Compareixença d’una representació de Joves Empresaris de Catalunya
357-00253/12

I a continuació, el senyor Eloi Palà, de l’Associació Independent de Joves Em-
presaris de Catalunya. Té la paraula.

Eloi Palà Ramos (president de l’Associació Independent de Joves 
Empresaris de Catalunya)

D’acord; bon dia, bon dia a totes i tots. En primer lloc, doncs gràcies per ha-
ver-nos convocat. L’AIJEC no és tan coneguda com UGT i Comissions Obreres, som 
una associació sense ànim de lucre, amb vocació pública, constituïda des de l’any 
1985 i que representem els joves empresaris de menys de quaranta-un anys, d’acord? 
Joves empresaris entre els quals trobareu, doncs, molts autònoms, d’acord? És a dir, 
al final, dintre de l’associació, doncs, hi ha treballadors per compte propi, hi ha au-
tònoms i també autònoms societaris, que més endavant m’hi referiré, eh?

Una de les vocacions que tenim és, doncs, promoure la cultura de l’esforç, 
d’acord? I la figura de l’empresari, eh?, l’empresari com a creador d’oportunitats. Jo 
havia portat una petita presentació per anar molt ràpids, en aquests quinze minuts, 
de forma molt sintètica, en deu punts, us volia presentar, doncs, l’anàlisi que en fem 
i una sèrie de propostes. Moltes d’elles, d’acord amb els meus companys precedents, 
que han exposat, el senyor Martín Vives i el Carlos del Barrio, d’acord? I voldria co-
mençar, en primer lloc, amb la idea de reconèixer la importància del treballador per 
compte propi, d’acord? És a dir, el treballador per compte propi, l’autònom és una 
figura molt important, i és una realitat econòmica del nostre país.

Per donar unes dades, a Espanya la xifra de treballadors autònoms declarada, 
d’acord?, era, a finals de l’any passat, de més de 3.200.000 persones, de les quals, 
quasi dos milions eren treballadors per compte propi, pròpiament dits com a autò-
noms. I el 38,9 per cent, el 40 per cent restant, eren el que es coneix com a autònoms 
societaris. És a dir, que és el més important, diferenciar aquestes dues figures, com 
a treballadors autònoms propis i treballadors autònoms societaris, eh?

Dir també que aquests treballadors autònoms, d’acord?, com bé diu la parau-
la, són treballadors, però que també generen ocupació. O sigui, que també serien 
empresaris, d’acord? És a dir, a Espanya, els autònoms generen el 21,9 per cent de 
l’ocupació, d’acord? Per això, no m’agradaria que s’estigmatitzés la figura de l’em-
presari, perquè al final, l’empresari, treballa d’autònom, crea empresa, crea ocupa-
ció, també és empresari i té una problemàtica que s’ha de solucionar, eh? També 
dir-vos, doncs, que a Catalunya –i això són dades de l’any 2017, que tinc aquí, és..., 
Catalunya és la comunitat autònoma amb més treballadores autònomes per comp-
te propi. I aproximadament, estem parlant que el nombre total entre homes i dones 
eren més de 540.000 persones, d’acord?

Llavors, amb el que estaríem d’acord, com a segon punt, amb les exposicions an-
teriors, és que creiem que al treball autònom se li ha d’augmentar la seva protecció, 
d’acord? És una realitat i s’hauria de reduir la distància que els separa del treballa-
dor per compte propi. Sabem que són dos mons diferents, però no poden ser dos 
mons tan oposats, eh? És a dir, no han de ser la nit i el dia o..., llavors, augmentar la 
protecció del treballador autònom considerem que és una necessitat. 

En aquest sentit, com a tercer punt presentem..., creiem que una de les mane-
res o una de les coses a afrontar seria afrontar la progressivitat de les cotitzacions, 
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d’acord? Els professionals autònoms haurien –al nostre parer– de cotitzar de for-
ma progressiva, en funció dels seus ingressos, d’acord? S’hauria també d’identificar 
molt bé de què parlem, d’ingressos, eh?, en el cas dels treballadors autònoms. Din-
tre dels ingressos, part d’aquests ingressos van dedicats a reinversió a l’activitat, amb 
la qual cosa, si volem fer aquesta convergència entre un sistema de règim general i 
un sistema especial de treballador autònom, hauríem de veure que als ingressos d’un 
treballador autònom se li haurien de deduir segons quina quantitat que va dedicada a 
reinvertir l’activitat, per tal d’assimilar-ho al que és el salari real d’un treballador per 
compte propi. Però, com veieu, des de l’empresa, d’acord?, si voleu, estem a favor de 
la progressivitat, bé, de fer un sistema progressiu en les cotitzacions per als autònoms. 

També trobem que és necessari i primordial la solució de la situació dels fal-
sos autònoms, d’acord? I creiem que el que s’han de buscar són les mesures perquè 
aquest frau de llei, que comentaven els meus companys, doncs es limiti, d’acord? 
En aquest sentit, considerem que mesures orientades a la progressivitat de les cotit-
zacions podrien desincentivar d’aquesta utilització dels falsos autònoms, que, com 
veurem, pot ser incentivada per part de l’empresa, o també, pel mateix autònom, 
d’acord?

És a dir, la possibilitat per part d’un autònom d’escollir què és el que vol cotit-
zar pot fer que algú –estic parlant d’algú, eh?, però no és irrellevant– pugui decidir: 
«Prefereixo ser autònom perquè pago menys impostos, perquè puc decidir els im-
postos que vull pagar, d’acord?, independentment dels ingressos que tinc.» Amb la 
qual cosa, jo crec que quan s’afronta un problema és important veure tota la realitat 
i tota la complexitat. 

També considerem que, bé, com parlàvem al principi de la meva exposició, estem 
parlant dels autònoms pròpiament dits i també dels autònoms societaris que, com 
hem dit abans, representen un 40 per cent dels autònoms. Estem parlant d’aquelles 
persones que inicien una activitat empresarial, una activitat per compte propi, que ge-
neren una empresa, d’acord? i que tenen més del 20 per cent del capital, i avui estan 
donades d’alta com a autònoms societaris. Això representa –com dèiem– un percen-
tatge elevat. Són, en realitat..., sí, podíem veure una figura que treballa per compte 
d’una persona jurídica. I de fet, reben com un salari d’aquesta empresa, d’acord? Lla-
vors, en el seu moment es va decidir que això era un autònom societari que, fins i tot, 
potser fins i tot aquest sistema penalitza les contribucions a la seguretat social, per-
què és una persona que pot decidir què és el que cotitza, però realment estem parlant 
d’una persona que treballa per a una empresa, per a una persona jurídica.

En sisè lloc, voldria també deixar palès, doncs, que s’hauria d’adaptar el marc 
normatiu a les noves formes de relacionar-se entre el prestador del servei i l’empresa, 
discernint adequadament entre treballador per compte aliè RETA i Trade, eh? Hi 
ha situacions ambigües, i, jo estic d’acord amb el que s’ha dit anteriorment, és a dir, 
l’ambigüitat se soluciona definint els criteris de forma correcta. És a dir, és molt im-
portant definir els criteris de forma correcta, perquè no hi hagi ambigüitat i perquè 
no es pugui abusar d’aquesta ambigüitat, i se li ha de donar seguretat jurídica a to-
tes les parts. És a dir, a vegades parlem i estigmatitzem que una de les parts abusa 
de l’altra, potser una part és més forta, òbviament, però se li ha de donar seguretat 
jurídica a totes les parts.

En certs col·lectius, tant el prestador del servei com l’empresa es troben més cò-
modes, per diversos motius, i un d’ells sol ser la flexibilitat, tenint una relació de 
Trade, per exemple, o fins i tot, en alguns casos, una relació de RETA, eh? Passa 
en activitats del món digital i amb professionals, a vegades, més joves, eh? És a dir, 
estem parlant, doncs, en el món de..., doncs, per exemple, de la programació. Jo us 
parlo de casos molt propers, però bé, del món de la programació, on hi ha persones, 
doncs, que no volen tenir un horari fix, que volen programar, entregar el seu produc-
te a l’empresa. Volen ser propietaris del seu temps de treball, d’acord?, i una relació 
laboral convencional no els és interessant. Amb la qual cosa, jo simplement aquí el 
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que vull remarcar és que les formes de relacionar-se canvien, perquè les activitats 
canvien i és quelcom que s’ha de tenir en compte. 

A part d’això, considerem, com a vuitè punt, que s’han de millorar les presta-
cions dels autònoms en situacions de cessament de l’activitat o les pensions de jubi-
lació. No pot ser que hi hagi un gap tan gran entre el treballador per compte propi 
i el treballador per compte aliè, i més, veient tot el que representa el treballador per 
compte propi al nostre país. Creiem que és un aspecte que no s’ha resolt amb èxit i 
s’hauria de minimitzar –almenys, minimitzar– la distància amb els treballadors per 
compte propi, eh?

Dir-vos que el 50 per cent de les prestacions de cessament d’activitat, per exem-
ple, es deneguen per presumpció de culpabilitat. Llavors, no es pot estigmatitzar el 
treballador per compte propi, com no s’estigmatitza el treballador. El treballador per 
compte propi –anem al mateix– és treballador.

Llavors, sí que és cert que..., jo volia apuntar, que he llegit, doncs, que el 28 de 
desembre de 2018 hi ha un reial decret que augmenta la protecció social cap als tre-
balladors autònoms, però una cosa és la implementació de les mesures. És a dir, la 
realitat és que el 50 per cent de prestacions es deneguen, amb la qual cosa, aquest 
marc normatiu, la seva implementació encara no és com ens agradaria. 

Després, com a novè punt, i ja per acabar, abans d’acabar, considerem que s’hau-
rien de millorar les mesures de la segona oportunitat, d’acord? És a dir, amb el control 
adequat, és..., òbviament, una activitat per compte propi, una activitat empresarial, 
doncs, és inherent el risc. És a dir, al final, en qualsevol empresa el risc és inherent, 
però sí que considerem que no pot ser que, doncs, hi hagi persones que assumeixen 
l’activitat per compte propi i que no tinguin, no puguin disposar d’una segona opor-
tunitat, amb el risc d’exclusió que això pot comportar per a tota la seva vida. Amb 
la qual cosa, considero que és un camp que se’n parla –potser se’n parla molt–, però 
considerem que s’ha d’escometre amb el control adequat, com deia, però el que no 
pot ser és que s’estigmatitzi el fracàs, s’estigmatitzi aquelles persones que ho intenten 
i no els va bé. 

I, finalment, una sèrie de propostes i incentius a col·lectius més dèbils i més des-
favorits, perquè també, al final, considerem que la llei està per protegir els més dè-
bils. Considerem que en el cas dels treballadors autònoms podríem establir una sèrie 
de tarifes de cotització reduïdes, bonificades per a professionals, doncs, més joves, 
per exemple. Sabem que hi ha un problema en l’ocupació de treballadors joves, una 
precarització, amb la qual cosa, una sèrie, doncs, de protecció, de cotitzacions re-
duïdes per a professionals joves, considerem, de menys de trenta anys, per exemple, 
és interessant. O també, per exemple, col·lectius professionals desocupats que esco-
metin una activitat per compte propi de més de cinquanta anys, d’acord? És a dir, 
professionals amb atur de llarga durada de més de cinquanta anys.

També, per exemple, tarifes reduïdes de cotització per a autònoms no habituals, 
que no superin un percentatge determinat del salari mínim interprofessional, i que 
demostrin la no recurrència dels ingressos. També –i per acabar– altres col·lectius, 
els hauríem de tenir en compte; col·lectius potser més desfavorits, com, per exemple, 
potser dones que inicien activitats per compte propi en certs àmbits on la presèn-
cia de la dona està exclosa. Considero –una altra vegada– que s’haurien de tenir en 
compte aquests col·lectius. O dones que es reincorporin a una activitat per compte 
propi després de la maternitat. Considero que són col·lectius que mereixen també 
una atenció especial i que s’haurien d’escometre i implementar les mesures de pro-
tecció adequades. Sempre també limitades en el temps, perquè el sistema ha de ser 
sostenible.

I res més.
Moltes gràcies, doncs, per deixar-nos intervenir i per deixar-nos participar en 

aquesta compareixença.
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El president

Gràcies, senyor Palà, i als tres compareixents per cenyir-se al temps. Ara és el 
torn dels grups parlamentaris. En primer lloc, en nom del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, té la paraula el senyor Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí; gràcies, president. Diputats, diputades, compareixents..., moltes gràcies per la 
seva compareixença i pel que ens han explicat avui aquí.

La veritat és que jo he estat autònom durant molts anys; també he estat membre 
del..., bé, he estat en el règim general, o sigui que conec els dos mons. L’autònom 
més per obligació o per no tenir una altra alternativa com a més gran de cinquanta 
anys; per la qual cosa, doncs, sé potser una miqueta la problemàtica que existeix al 
respecte. 

A mi, el que m’agradaria que ens expliquessin una miqueta millor són les noves 
formes de contractació, les noves formes de treball que poden existir actualment, 
mitjançant, doncs..., bé, doncs, la problemàtica de la globalització. El fet que hi hagi 
molt de treball que es faci de forma telemàtica i que això, produeixi, doncs, que hi 
hagi molta gent que està treballant des de casa seva, utilitzant els seus propis recur-
sos, les seves pròpies instal·lacions, les seves pròpies, doncs, el seu ordinador, la seva 
llum, la seva calefacció i totes aquestes històries, no?

I que, a més, doncs, el contractador, eh?, pot no estar, fins i tot, físicament a Es-
panya, sinó que pot estar en altres països, no? Llavors, doncs, bé; doncs, una mique-
ta vinculant-ho al tema de la inspecció i el tema dels falsos autònoms, que realment 
és una problemàtica molt important en aquests moments, és com vostès veuen la for-
ma de controlar, la forma de..., doncs, d’arribar a tenir un coneixement més acurat de 
tota aquesta problemàtica. Perquè crec que ara és el començament i probablement, 
doncs, això vagi a més, no?, que cada vegada n’hi hagi més, d’aquest tipus de feina 
deslocalitzada, i que s’hagi, d’alguna forma, de controlar.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. A continuació, el senyor Pol Gibert, portaveu del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Agrair als compareixents la seva compareixença, diguem-ne, 
concreta. Que, a vegades, també s’ha d’agrair que s’adeqüi al tema que ens afecta 
avui, no?, i sigui concreta i directa i transmetent el que opina cada una de les seves 
entitats, raó per la qual s’agraeix aquesta compareixença, no? 

Jo, per no entrar en temes de fons, recollim el que ens han dit, que ens sembla 
molt oportú en aquesta comissió. De fet, el que s’ha dit –i sortirà amb altres com-
panys, perquè és un tema recurrent–: finançament, falsos autònoms, maneres d’apli-
car una de les mesures de regulació en un tema que està regulat de fa anys, i que 
en la data actual, doncs, no s’adequa al moment que vivim, no? Però sí que m’ha 
agradat una reflexió que ha sortit en diverses compareixences, que és aquesta de que 
com pot ser que un treballador per compte propi no pugui decidir pel seu treball 
pròpiament.

Vull dir que moltes vegades depèn d’un altre, amb la qual cosa és una contradic-
ció absurda, i que demostra fins a quin punt hem pervertit el concepte de «compte 
propi», no? Per això em sembla molt encertat. Evidentment, també felicitar els sin-
dicats per la seva lluita contra les falses cooperatives, un tema que hem seguit de 
prop des d’aquest Parlament, com bé saben, i que preocupava i que afectava molta 
gent en condicions molt vulnerables, per la qual cosa també els felicitem, no? I, evi-
dentment, seguirem treballant i esperem que el final d’aquesta comissió serveixi per 
impulsar una bateria de mesures molt àmplia, que afecti tot el que vostès avui han 
posat sobre la taula.
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El president

Gràcies, senyor Gibert. I ara, a continuació, la senyora Yolanda López, de Cata-
lunya en Comú Podem.

Yolanda López Fernández

Gracias, president. Antes de nada, reiterarme: bienvenidos y muchísimas gracias 
por venir a exponernos los problemas. 

Yo creo que la mayor parte de los falsos autónomos, esta figura que ha crecido 
y que..., ya de por sí el autónomo estaba en clara desventaja con un trabajador por 
cuenta ajena en el régimen de seguridad social general, pero ahora se ha agravado y 
se ha..., pues eso, se ha llevado ya por unos límites que rayan..., ha dicho «picares-
ca», yo más que picaresca, es un fraude de ley, es que no... Creo que nos perjudica 
a todos, porque la cotización a la seguridad social y los ingresos de la seguridad so-
cial se ven mermados.

Yo quería hacerles una pregunta respecto a lo que exponen. He visto que los 
tres..., que las cotizaciones a la seguridad social sean progresivas y sean en función 
de los ingresos. Si ya ha habido reuniones con el ministerio tanto a nivel estatal, 
aquí..., y por dónde van, cómo lo ven, cómo lo han visto desde el Gobierno y desde 
el Govern. 

Después, creo que con respecto a los Trade se hizo, específicamente... Todos co-
nocemos que los Trades más que nada eran camioneros, estaban ligados al sector de 
transporte. Creo que hay que ser muy cuidadosos, ya que por ahí ha venido la fuga 
y la picaresca y la..., hay que ser también muy cuidadosos en las medidas que se to-
men, no vayan a perjudicar realmente a los verdaderos Trade, a lo que realmente se 
llama «Trade», que yo creo que, hombre, como en todos los sectores, todo era mejo-
rable, pero ellos no estaban del todo descontentos. 

Y después, otra pregunta, respecto a lo que ha dicho Eloi, que he visto que ha he-
cho bastante hincapié, porque supongo que hay muchos empresarios que así lo son, 
en empresas..., sobretodo en mediana empresa y en pequeña empresa, de los traba-
jadores autónomos societarios. ¿Cuál es la principal demanda que tienen? Porque no 
me ha quedado muy claro. Y, bueno, poco más.

Muchísimas gracias por estar aquí, por atender a nuestra petición de que vengan.

El president

Gràcies a vostè, senyora López. Del Grup Parlamentari de la CUP i del Partit 
Popular no hi ha ningú, de moment. Per tant, és el torn del senyor Jordi Albert, del 
Grup Parlamentari Republicà.

Jordi Albert i Caballero

Bé, moltes gràcies als tres per haver vingut avui a la comissió d’estudi. Com bé 
saben, estem en aquest marc de compareixences, i, per tant, com a tal, la comissió 
d’estudi, doncs, hem d’acabar amb unes conclusions. I tot i coneixent les limitacions 
competencials que tenim, des de Catalunya, respecte al treball autònom, i que segur 
que moltes d’aquestes conclusions hauran de tenir afectació respecte a l’Estat i res-
pecte al Govern de l’Estat i a la legislació que es faci des del Congreso de los Dipu-
tados, em sembla que són conclusions que seran de molt d’interès.

Perquè, en efecte, els focus estan ben identificats. La lluita contra els falsos au-
tònoms, la problemàtica respecte al sistema de cotitzacions i també, lògicament, 
l’adaptabilitat de la legislació al segle XXI i a les noves estratègies empresarials i a 
les noves estratègies telecomunicatives i de relacions laborals que s’estan establint 
en aquest segle XXI. Per tant, amb una legislació que neix fa quaranta anys, doncs, 
em sembla que és més que evident que calen reformes i calen canvis i ens hi hem 
de posar. Molts d’aquests canvis hauran de venir marcats per l’Estat, però també és 
cert que aquí, tant en matèria d’Inspecció de Treball com també en el que han re-
clamat tant la UGT com Comissions respecte al Consell del Treball Autònom i a la 
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seva activació, doncs, són feines que hem d’agafar i que, en efecte, ja estan aprovats 
i per tant, els hem d’impulsar. 

En aquest sentit, tres preguntes que se les poden distribuir, potser van bastant 
més focalitzades per cada un dels intervinents, però la primera seria: quines són les 
mesures que es reclamen exactament. O com creuen vostès que es pot desbloque-
jar, perquè saben que hi ha un bloqueig respecte a l’impuls del Consell del Treball 
Autònom. On tenim la problemàtica? On detecten, vostès, la problemàtica, perquè 
això no s’estigui impulsant? També perquè ens consta que en el moment que hi hagi 
aquest acord de representativitat dins d’aquest Consell, això es convocarà. I, per 
tant, doncs, on tenim el focus de conflicte?

Després, una altra qüestió, respecte a la valoració de la Inspecció de Treball. Em 
sembla que el senyor Del Barrio ha fet una referència al sector de les càrnies i a les 
falses cooperatives. Aquí, un acord amb el sector, però també la intervenció directa 
de la Inspecció de Treball ha aconseguit impulsar un canvi de model. Ja saben que 
no és qüestió..., però sí que hi ha una derivada, en aquesta comissió, sobre aquest 
tema, perquè en la Llei de cooperatives catalana hi ha el dúmping, que es fa respec-
te a la Llei de cooperatives espanyola. I, per tant, també una conscienciació des de 
l’àmbit empresarial, per no fomentar la contractació, la falsa contractació, aquest 
frau dels falsos autònoms. 

I la tercera qüestió, aquesta segurament més dirigida cap al senyor Palà, que és 
sobre la proposta que vostè ha posat sobre la taula: que la progressivitat podria des-
incentivar, precisament, els falsos autònoms. Si pot aprofundir més sobre aquesta 
qüestió, perquè a mi em genera un dubte respecte que aquesta progressivitat, tenint 
en compte que el pagament de l’impost sempre recau sobre el mateix autònom, si 
aquesta mesura de progressivitat..., jo no li acabo de veure la direcció. Perquè la 
contractació de falsos autònoms..., molts d’aquests autònoms es veuen forçats, jo li 
diria que es veuen forçats directament a ser autònoms per poder treballar, no? I, per 
tant, la progressivitat jo no veig la relació amb que puguin, precisament, combatre 
aquest frau en la contractació, amb la tipologia de fals autònom enlloc de treball en 
règim general.

Moltes gràcies per les seves aportacions.

El president

Gràcies, senyor Albert. I, a continuació, en nom del Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya, té la paraula el senyor Jordi Munell.

Jordi Munell i Garcia

Moltes gràcies, president. Excuso el meu company Eusebi Campdepadrós, que 
està en un altre acte i no ha pogut assistir. Jo agraeixo als compareixents les apor-
tacions que han fet, realment molt interessants i que seran, doncs, efectives a l’hora 
que puguem fer conclusions d’aquesta comissió d’estudi. Volia agrair també la tasca 
dels sindicats que han fet amb aquesta regularització d’aquesta problemàtica de les 
falses cooperatives i, per tant, que afecta milers de treballadors, que ens van venir 
també a veure en aquest cas al Parlament, doncs, ja fa molt de temps. I, per tant, la 
intercessió de l’acció sindical ha set també decisiva en aquest sentit. Per tant, jo els 
hi agraeixo.

Tot el que han explicat, realment molt interessant; també m’agradaria fer algu-
nes reflexions, no tant buscant resposta, sinó buscant també la reflexió. En tot un 
altre món, que és el món del turisme, que ens està llançant també cada vegada nous 
reptes o noves formes de relació entre el client i l’operador. Un operador que, mol-
tes vegades, ara ja se’n diu o se n’ha volgut dir «l’amfitrió», eh? Ja no acaba sent un 
professional, acaba sent una persona que lloga una habitació o una persona que llo-
ga un apartament turístic, un pis o fins i tot una persona que porta a fer un guiatge  
o una visita..., o sigui, bé, amb la qual cosa també es plantegen, doncs, certs dubtes de 
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quina és la relació que s’estableix entre aquest amfitrió i el client, a nivell ja legal, de  
facturació, d’IVA, d’IRPF, de cotització.

I, per tant, això..., aquest món digitalitzat ens està portant també cap a aquí. Per 
tant, una reflexió en aquest sentit. Aquí hi afegiríem també tot el tema dels treballs 
domèstics. Les «kelly» en el sector hoteler, però les persones que fan treballs do-
mèstics a domicili, però també les treballadores familiars. Hi ha tot un col·lectiu 
que està vinculat als serveis socials, en què moltes vegades també és la única for-
ma –fer-se autònom– de poder entrar en aquest sector, a través d’unes plataformes 
o unes cooperatives. 

Un altre sector, que és el dels repartidors, també, que ens han vingut a veure aquí 
al Parlament. I, per tant, també per un costat, com deia el senyor Palà, hi ha gent 
que busca aquesta flexibilitat o «jo treballo unes hores»; però després s’estableix 
una relació no tant amb el client, sinó amb una plataforma, una plataforma que és la 
que fa la contractació. I, per tant, aquí torna a sortir tota una altra problemàtica de 
control i de cotització.

I, per tant, això condemna també aquestes persones, doncs, a la llarga, a unes 
cotitzacions precàries i, per tant, arribarem, doncs, a unes jubilacions precàries i 
tots uns drets laborals molt precaris, no?, de la baixa laboral, de la maternitat, etcè-
tera. I, per tant, s’està convertint, amb aquests models, una societat cada vegada en 
aquest sentit, més precària, no? Tot i que sembla, aparentment, que la incentivació 
de l’emprenedoria acaba sent, doncs, una dependència molt feble, no? I, per tant, 
aquestes plataformes, eh?, que operen en diferents sectors, jo crec que aquí hi ha 
tot un buit de la legalitat, o un buit..., o uns racons de la llei que permeten aquestes 
escapatòries, no? 

També com a reflexió i potser sí aquí demanar opinió, és a dir..., el tema dels au-
tònoms, des de fa molts i molts anys, de fet, des de les reformes laborals i des de fa 
molts anys..., jo quan es van aconseguir els drets laborals i socials dels treballadors, 
dels treballadors per a altri..., en canvi els autònoms sempre han set, doncs, cotitza-
cions realment molt..., bé, molt baixes respecte a la seguretat social. Però, en qual-
sevol cas, també amb unes prestacions molt febles, no?, com deia abans, de drets 
socials, o d’això: l’autònom no pot fer baixes, perquè si fa baixes no factura, eh?; o 
l’autònom no pot tenir maternitat, perquè si està de maternitat no té ingressos; quan 
es jubili cobrarà unes jubilacions molt per sota de la comparativa respecte a la pen-
sió del que ha treballat, doncs, amb cotització a la seguretat social.

Per tant, què passa, que en el nostre país els diferents governs, des de fa desenes 
d’anys, no..., o sigui, no es mouen, no? Per molt que se’n parla i que es fan comis-
sions i que el Parlament i el Congrés, doncs, debaten sobre aquest tema, ningú acaba 
posant sobre la taula solucions per equiparar el treball autònom en drets i presta-
cions i contraprestacions al treball per a altri, no? Per tant, una reflexió, també, en 
aquest sentit, en veu alta. 

I al senyor Palà, també ha parlat de l’autònom societari. També hi ha la figura 
de l’administrador, eh?, que malgrat que no té cap relació laboral, i l’administrador 
moltes vegades és un càrrec sense remuneració, un càrrec simbòlic, però també se 
li exigeix que sigui autònom, no? I, per tant, doncs, en aquest sentit, també dife-
renciar l’autònom societari de l’administrador que forçosament se’l fa fer autònom 
quan –com deia abans– administrar una societat acaba sent una cosa no lucrativa a 
priori, no?

Moltes gràcies i endavant.

El president

Gràcies, senyor Munell. I ara, ja per finalitzar, el torn dels compareixents, pel 
mateix ordre pel que han intervingut. I els pregaria que en cinc minuts, si pogués 
ser, doncs, intentessin resoldre els temes que se’ls ha plantejat.

Gràcies.



DSPC-C 242
12 d’abril de 2019

Sessió 6 de la CETA  15 

José Martín Vives Abril

Moltes gràcies, senyor president. Intentaré respondre així, ràpidament, totes les 
coses que s’han plantejat, que han sigut força interessants, no? 

El tema de les noves formes de treball, i que l’empresari pugui estar a l’estran-
ger. Vull dir..., això que estigui a l’estranger és irrellevant. Vull dir, si la relació és 
per compte aliè és per compte aliè i si és per compte propi és per compte propi. I la 
qüestió està que si tu treballes per una empresa o una plataforma o el que sigui que 
està ubicada a Dublín, eh?, la qüestió és: tu tens capacitat per triar quina feina fas, a 
quin client atens, on compres els materials? O et ve tot donat per la plataforma? Si 
et ve tot donat per la plataforma, és compte aliè.

Vull dir, deixem-nos de floritures, vull dir..., encara que sigui a Dublín, eh?, i 
tingui un nom molt estrambòtic, compte aliè. Si tu tens capacitat de triar: «Aquest 
client el vull atendre, aquest client no m’agrada; aquí li posaré els materials d’aquell 
proveïdor, a aquest altre que em colla el preu, li posaré uns altres materials», eh? Tu 
tens aquestes capacitats, estàs en un treball per compte propi. Si no les tens, eres un 
mandao, eh? Vull dir, i no eres autónomo, eh? Això, la primera qüestió.

El tema de la cotització. Hem d’anar cap a una cotització progressiva en funció 
dels ingressos. Això s’està debatent, a nivell estatal. S’ha de trobar la fórmula, en-
cara no està resolt, però s’ha d’anar cap aquí. Perquè no es pot interpretar que –com 
a vegades es diu– que l’autònom té llibertat per triar la base. Vull dir: no, els altres 
no tenim llibertat per triar la base, eh? I el que no paga l’autònom per via de cotit-
zacions, després, quan es troba amb una pensió mísera i amb situacions de necessi-
tat i de precarietat i tal, doncs, ho hem d’acabar pagant els altres amb els impostos 
generals, eh? Aleshores, per equitat del sistema, vull dir..., si un autònom té prou 
ingressos, doncs, que cotitzi adequadament, eh? I si té pocs ingressos, que cotitzi 
poc, eh? Vull dir que no estem dient que tothom ha de cotitzar no sé quant. No; pro-
gressiu, en funció dels ingressos. Quan té pocs ingressos, que està començant i tal,  
que cotitzi poc; quan té molts ingressos, que ja està establert, ja li van bé les coses, que  
cotitzi més, eh? 

Sobre les mesures a prendre, que m’ha preguntat vostè, m’he deixat abans, en 
la meva intervenció, de parlar d’un tema que és l’autònom a temps parcial. A la llei 
està previst que habrá autónomos a temps parcial, però falta el reglamento. I quan 
falta el reglamento, doncs, no pot ser, eh? Això és una qüestió que està pendent de 
regulació. En aquest cas, és d’àmbit estatal i no..., però sí que és una qüestió que ens 
preocupa, perquè sí que no tothom és autónomo todo el tiempo, o sigui, hi ha moltes 
persones que potser treballen per compte aliè en algun lloc, eh?, fins i tot potser són 
funcionaris, i, després, en hores lliures, doncs, potser fan una traducció per internet. 
Doncs, que això pugui estar regulat i pugui estar cobert, eh?

Sobre el Consell del Treball Autònom. Això està aprovat –parlo de memòria– em 
sembla que des del 2010. Es va fer tot un procés de reconeixement de la representa-
tivitat, eh?, i no s’ha posat en marxa. Sembla ser que els que van sortir malament a 
la foto posen pals a les rodes i..., vull dir, no ens sembla correcte que ara s’hagi de 
tornar a fer un altre procés d’acreditar la representativitat. Nosaltres entenem que 
això ja es va fer i que el que cal és posar fil a l’agulla i constituir-lo d’una vegada. 
Vull dir...

Respecte a lo de les plataformes, lo que li deia abans el senyor Martí. Miri, l’am-
fitrió aquest que vostè diu, eh?, jo li puc explicar que l’amfitrió contracta una plata-
forma, i aquesta plataforma contracta, en negre, personal immigrant sin residencia, 
sin permiso de trabajo, que va, en negre, a fer la casa. Cada cop que es buida la casa, 
truquen una noia perquè hi vagi. Li donen una foto i li donen una galleda amb els 
materials, amb quin lleixiu ha d’usar, tal..., vull dir, eh? Aquesta no és ni autónomo, 
eh? Vull dir que compte amb les noves plataformes i les noves formas de trabajo, eh? 
Perquè tot això, no és gaire nou, eh? Tot això està inventat fa molts anys.



DSPC-C 242
12 d’abril de 2019

Sessió 6 de la CETA  16

Per la resta..., en el cas dels repartidors, doncs, el repartidor de Glovo no tria el 
client, no tria el proveïdor, pot triar si va pel carrer Aragó o pel carrer Consell de 
Cent, eh?, tot el que pot triar. Vull dir, no és autònom, eh?, és treballador per comp-
te d’altri.

Moltes gràcies a tots vostès.

Carlos del Barrio Quesada

Intentaré anar contestant, el que passa és que algunes coses les contestaré de ma-
nera..., com que hi ha preguntes que són similars, començaré per la qüestió que plan-
tejaven el Grup Parlamentari de Ciutadans i també el Grup de Junts per Catalunya, 
amb relació a les plataformes. Nosaltres creiem –i ho volem evidenciar aquí– que la 
discussió entorn a la solució que se’ls ha de donar, als treballadors i treballadores au-
tònomes, no és l’espai per determinar una qüestió tan integral com és l’ús de la digi-
talització com a element de precarietat. I aquí ho volem deixar palès. És a dir, creiem 
que això s’ha de donar en un espai molt més ampli, on es determini –d’una banda– la 
governança: nosaltres, com a sindicat, estem defensant de manera molt intensa que 
l’ús de la digitalització com a element de precarietat és nefast per a la nostra societat.

Hem de treure d’allà on el capitalisme fica sistemàticament l’avenç de la societat, és  
a dir, el capitalisme sempre ens diu que la tecnologia és únicament i exclusivament 
per millorar els rendiments del capital, i nosaltres, com a sindicat sociopolític i de 
classe, defensem que la tecnologia és per crear millors societats, fer avançar les em-
preses, però també protegir millor els treballadors i treballadores, etcètera. Per tant, 
creiem que s’ha de donar en un marc molt més ampli de governança, de la tecnolo-
gia i democratització de la tecnologia i de l’avenç tecnològic. És una proposta que 
farem arribar a determinades..., en tant que nosaltres l’any 2017 vam fer un estudi 
dels impactes de l’economia de plataformes a la ciutat de Barcelona.

És un informe que ens diu coses que s’han evidenciat avui. De com el 60 per cent 
dels ingressos que percep la gent que avui treballa a la ciutat de Barcelona, en l’eco-
nomia de plataforma, provenen de diversos àmbits. És a dir, de l’activitat autònoma 
per una banda, però també del treball en el règim general. Existeix un increment 
important de la dualitat a l’hora d’accedir. 

Amb relació als efectes del teletreball, Catalunya té, a través del seu acord inter-
professional, una comissió específica de: un, treball amb plataformes; dos, té in-
closes, dintre de l’acord interprofessional de Catalunya, les clàusules de teletreball, 
però és veritat que en el marc d’un increment no molt significatiu, com deia ante-
riorment, del treball autònom, se’ls ha d’augmentar les mesures de prevenció –estrès 
tèrmic, etcètera. Per tant, aquí la Inspecció de Treball també ha de fer un avenç en 
la determinació de quines mesures s’incompleixen amb l’augment del teletreball. 
 Creiem que no és exclusiu dels autònoms i que és matèria per treballar en unes altres 
comissions. S’ha de tenir en compte la comissió d’autònoms, però crec que ho hem 
de treballar en l’espai del Consell de Relacions Laborals, segurament. 

Amb relació a la intervenció..., jo ho he intentat posar de manifest, en la meva 
primera intervenció, crec que no hem d’utilitzar –i menys en un grup com aquest– 
diferenciar la figura de l’autònom de la figura del Trade, perquè el règim és el ma-
teix i l’única diferència és una qüestió de cotitzacions. És a dir, per a qui treballa la 
persona? Per quants clients treballa i per a qui factura? Per tant, el que determina és 
la facturació, no el règim de la persona.

Amb relació a la Comissió del Consell de Treball Autònom. Nosaltres, com deia 
el Martí, creiem que la legitimació dels subjectes està determinada i que no és una 
qüestió..., nosaltres com a agent més representatiu ho tenim molt clar, i més, perquè 
es va notant en el discurs, fins i tot dels grups parlamentaris, cada vegada té més pes 
en el treball autònom el que nosaltres anomenem l’autoocupació. Que és una singu-
laritat molt pròpia, i per tant, nosaltres com a sindicat de classe i sociopolític, inten-
tarem i defensem aquests treballadors, perquè entenem que són això, avui el treball 
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autònom no té la mateixa consideració que fa quinze anys. I, per tant, nosaltres, com 
a sindicat, fem un avenç en aquesta dimensió.

Amb relació a com el turisme..., o d’altres noves formes de precarietat. Creiem 
igualment –i com plantejava i per anar acabant–, que no s’estan donant buits. No crec 
que puguem parlar de buits, sinó que hem de parlar de frau i de mal ús de la llei. Mal 
ús de la llei. El frau de la contractació, en termes legals, és quan algú fa servir la llei 
per a allò que no està pensada pel legislador. Això és un frau de llei. Per tant, no és 
un buit de la legalitat; la legalitat existeix. És a dir, avui la Llei del règim d’autònoms 
determina perfectament –com deia el company Martí de la UGT– la subordinació, 
l’alienitat..., i no només ho reitera el règim d’autònoms, sinó que la Inspecció de Tre-
ball s’hi ha posicionat de manera sistemàtica. I avui en dia, estem tenint sentències 
reiterades a favor.

(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)
Acabo dient que crec que hem de dimensionar, quan parlem de les noves for-

mes de treball amb relació a les plataformes, perquè els riders representen una part 
petita. Se’ls ha de protegir, evidentment. Els sindicats estem incidint en aquesta di-
recció, però creiem que l’augment significatiu de les plataformes, avui a la ciutat de 
Barcelona, el 20 per cent de les persones ja fan servir internet per tenir algun ingrés. 
Per tant, hem de fer un avenç en la dimensió de protegir totes les persones que ho 
fan amb relacions atípiques.

Gràcies.

El president

Senyor Palà, endavant.

Eloi Palà Ramos 

Doncs per contestar les preguntes que ens han fet. La primera, respecte al tema 
de la globalització i les noves formes de treball. Dir que això és una realitat. Jo no 
crec que tot estigui inventat. És a dir, la tecnologia ens fa establir noves formes de 
relacionar-nos i també en el món del treball, d’acord? És a dir, treballar des de casa 
pot ser una cosa sol·licitada pel prestador del servei –i parlo del «prestador de ser-
vei» perquè pot ser treballador per compte propi o treballador per compte aliè, amb 
la qual cosa, estic molt d’acord que s’han de definir molt bé els criteris–, són molt 
importants els criteris. Però hem de tenir en compte que aquestes noves formes de 
treball són sol·licitades per l’empresa, però també pel que presta el servei.

És a dir, a dia d’avui, i és una realitat, gent que vol ser propietària del seu temps, 
que vol utilitzar el seu temps com bé vol, que vol autoorganitzar-se el seu espai i la 
seva feina, i el que vol entregar és un resultat. I li entrega un resultat a un altre. Com 
una empresa treballa per a una altra, una persona pot treballar per a una empresa. 
Llavors, com dic, s’han d’establir els criteris perquè no es cometi frau per les parts.

Respecte a la pregunta que..., me hacías del autónomo societario, ¿de acuerdo? 
Yo, simplemente, quería dejar encima de la mesa esta evidencia. Es decir, que hay 
un autónomo que recibe un sueldo de su empresa, en la cual tiene más de un 20 por 
ciento. Entonces..., això és una realitat. És una realitat i s’ha de tenir en compte.

A més, hem de pensar que quan una persona... Bé, jo me’n recordo: quan vaig 
muntar l’empresa, escolta, ets el 100 per cent, potser t’estàs fotent nou-cents euros, 
el que pots o res o... I ja se t’estigmatitza perquè ets administrador, tens una reten-
ció d’IRPF, guanyis el que guanyis, del 40 per cent. Després ho recuperaràs, lògica-
ment, però, bé, l’any que ve, quan facis la declaració de renda. Però ja tens aquesta 
categoria. Amb la qual cosa, jo crec que el tema de la progressivitat, que també és 
una altra pregunta que s’ha fet, és un tema d’equitat. El que més guanya, doncs que 
més contribueixi al sistema, sigui treballador, sigui professional per compte propi.

I jo el que vull posar sobre la taula és aquesta anomalia, que és que, doncs, bé, hi 
ha aquest cas de l’autònom societari i també el de l’administrador, com s’exposava 
anteriorment, no?
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I, finalment, sí, una molt bona pregunta també –molt bona pregunta–, perquè jo 
aquesta me l’he fet també abans d’arribar, no? És a dir, el tema de la progressivi-
tat de les cotitzacions per què desincentiva, no? És a dir, aquí, al final, hi ha dues 
parts, no?, a les cotitzacions de la seguretat social. És cert que l’empresa assumeix 
un 30 per cent del cost de seguretat social d’un treballador –i això és una part molt 
important– i és cert que, per l’altra banda, el treballador paga una seguretat social, 
d’acord? Llavors, tal com exposa, sí; aquí aniria més pel que succeeix. Que no vull 
ser frívol, eh?, que segur que és el percentatge més petit, però també hi ha una part 
de persones que diuen: «Jo prefereixo ser autònom», d’acord?, «perquè sent autònom 
puc pagar menys». De fet, a dia d’avui, puc pagar seixanta euros. Una tarifa plana. 
I si estic treballant he de pagar el 4,7 per cent, etcètera.

Clar, l’empresa paga un 30 per cent. Sembla que aquí, home, el que assumeix 
el principal cost pot ser el més incentivat a cometre el frau de llei, d’acord? Però el  
tema és la progressivitat. Jo crec que desincentiva una part de l’incentiu que pot ha-
ver-hi per ser autònom. Òbviament, la progressivitat compleix amb el principi de 
l’equitat, amb la qual cosa sol per l’equitat ja és interessant. I, òbviament, si també 
més paga un que presta el servei, també, d’alguna manera, li cobrarà més..., intenta-
rà cobrar-li més a l’empresa, no?

Però sí que és cert que s’hauria de buscar per l’altra banda, per la part de l’em-
presa, d’acord?, com treure aquest incentiu, establir una relació mercantil, en lloc 
d’una relació laboral, per, bé..., per no fer-se càrrec d’aquesta cotització a la segure-
tat social. I aquí anem una altra vegada al mateix: criteris, que els criteris estiguin 
ben clars, d’acord?

Llavors, espero haver contestat les vostres preguntes.

El president

Molt bé. Doncs moltes gràcies. Suspenem la sessió uns breus minuts per acomia-
dar els compareixents i per donar la benvinguda als nous compareixents.

La sessió se suspèn a les onze del matí i onze minuts i es reprèn a dos quarts de dotze del 

migdia i cinc minuts.

El vicepresident

Molt bé. Doncs reprenem la sessió. 
Excusar el president, que està en un acte. Segurament vindrà una miqueta més tard. 

Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos 
357-00246/12

Donar la benvinguda als compareixents. Avui, en aquest segon bloc, tenim la 
compareixença del senyor..., per part de la Unió de Pagesos, el senyor Josep Cuscó 
Moyes, el senyor Andreu Ferrer Taverna; per part dels Joves Agricultors i Rama-
ders de Catalunya, el senyor Francesc Xavier Vela i Bru i la senyora Iris Cabanes 
Guixalos, i per part de l’Associació Agrària de Joves Agricultors, tenim el senyor 
Francesc Salvà Catarineu. 

Aquestes compareixences estan preparades per ser de quinze minuts per cada 
una de les entitats. Per tant, agrairia que es repartissin els temps els compareixents. 
I, res, donar-los la benvinguda i endavant. Ho podem fer per ordre de presentació.

Gràcies.

Josep Cuscó Moyes (responsable d’Autònoms de la Unió de Pagesos de 
Catalunya)

Bon dia. Bé, els hem demanat aquí una compareixença, vull dir..., hem vingut, 
bé, més o menys, per presentar això d’estudis d’autònoms.
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Unió de Pagesos es va adherir a la Taula d’Autònoms de Catalunya, que la com-
ponen Unió de Pagesos, Associació de Botiguers de Catalunya, Federació de Taxis, 
naturalistes i transport, vull dir, Trade.

Bé, des de la taula representem suposo que bastants autònoms d’aquí dintre de 
Catalunya, i llavors, vull dir, anem a adherir daixò per fer el Consell d’Autònoms de 
Catalunya, que la Generalitat té per mandat. El Parlament ho ha de tirar endavant  
i està aturat. Vull dir, bàsicament és això.

Andreu Ferrer Taverna (coordinador tècnic de la Unió de Pagesos de 
Catalunya)

Bé, jo per situar una mica la nostra intervenció, perquè en el sector agrari es 
donen algunes circumstàncies potser una mica diferents d’altres sectors, quan par-
lem del treball autònom. Perquè, de fet, si ens n’anem a les persones que cotitzen, 
diguem, dins del règim especial de treballadors autònoms, doncs trobarem unes 
24.000 persones cotitzant. Però, en canvi, si ens n’anem a mirar l’enquesta d’es-
tructures de les explotacions agràries, que es fa aquesta metodologia a tot Europa, 
amb l’Eurostat, doncs veurem que de persones que treballen per a ells mateixos, en-
tre titulars, els cònjuges d’aquests titulars i altres familiars, doncs estem parlant de 
85.500 persones, eh? Aquesta és la diferència. 

Nosaltres tenim a Catalunya molt de treball a temps parcial. I, a més a més, doncs 
alguna de les coses que veig a la llista d’objectes de la comissió d’estudi, doncs te-
nim una població agrària que en els titulars doncs està força envellida, eh?, més que 
a Espanya. Que Espanya és el tercer estat més envellit en agricultors al capdavant 
de les explotacions de la Unió dels vint-i-vuit. Catalunya encara hi estem una mica 
més, eh? Espanya té el 33 i escaig per cent de titulars majors de seixanta-cinc anys  
i a Catalunya hi tenim el 37,17, eh?

Aquesta seria, diguem-ne, la radiografia d’això, eh? Quan nosaltres parlem del 
treball autònom, doncs parlem en aquest conjunt. Mentre que en l’aspecte de la cons-
titució del Consell Català del Treball Autònom, ho hem de fer diferent. Només hem 
de parlar dels 24.000 perquè, a efectes de la legislació estatal de l’Estatut del treball 
autònom, doncs, efectivament, només es tenen en consideració aquests.

Quan això va passar, la Unió de Pagesos ja va tenir una llarga discussió en el 
Congrés dels Diputats i l’única cosa que vam aconseguir per clarificar alguns dels 
aspectes, malgrat que d’altres no van quedar clarificats, fou que en el preàmbul, que 
és com ho van resoldre ses senyories en el Congrés dels Diputats, es digués que es 
tracta d’una llei que regula el treball autònom sense interferir altres àmbits del nos-
tre teixit productiu, com el sector agrari, que compta amb la seva regulació pròpia i 
les seves pròpies vies de representació, eh?, que és el que diu un dels apartats de..., 
l’apartat 1 del preàmbul.

Clar, quan després s’entra a la determinació de la representativitat –que això ens 
ha portat problemes aquí a Catalunya, com ara explicaré, almenys per la part de la 
nostra experiència, diguem-ne, en la matèria–, l’Estat, en el seu article 21 de la llei, 
doncs estableix una manera de mesurar la representativitat que no s’adequa, per això 
deia que es fa aquesta excepció, però després no s’hi adequa, perquè el sector agrari, 
no a tot arreu, però anem a eleccions, eh? I els autònoms voten. 

De fet, som potser els únics que al cens, molt majoritàriament..., després també 
poden votar les empreses, però, diguem-ne que en molt menor mesura, perquè ex-
plotacions que estiguin al capdavant de persones jurídiques doncs són una minoria, 
i a més no totes elles poden votar perquè han de reunir els requisits. Mentre que els 
que són autònoms de la seguretat social són els que hi tenen dret, eh?, i són la im-
mensa majoria. A tot arreu on hi ha eleccions..., i a Catalunya també, eh?, que tenim 
legislació pròpia des del 93, hem fet sempre eleccions. Primer les fèiem a cambres 
agràries i després, des del 14, doncs ja fem eleccions directament a organitzacions 
professionals agràries, eh?
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I, bé, això no està ben recollit, perquè els paràmetres que diu la llei doncs no ho 
permeten, perquè agafa l’afiliació, agafa, diguem-ne, l’estructura, els recursos hu-
mans contractats o la implantació en el territori, que aquests són els conceptes de 
la llei, que la llei mana que, quan es fa autonòmic, doncs això es tingui en compte. 
I per tant, el decret de la Generalitat veu d’aquesta circumstància. 

Però, llavors, quan baixem aquí, diguem-ne, i es regula, doncs també a Catalu-
nya no es va tenir en compte aquesta circumstància, no? I, com que aquesta situació 
porta una sèrie de problemes al darrere..., perquè nosaltres, històricament, em pen-
so que per als tres que compareixem avui, i no m’equivocaré, la nostra naturalesa 
és associació empresarial, eh? Encara que majoritàriament els nostres associats són 
treballadors autònoms. 

Vista aquesta actuació, ens vam veure obligats en un congrés –vista la llei, eh?, el 
resultat final de la llei– a fer una resolució i crear un alter ego, eh?, un alter ego de la 
Unió de Pagesos, que és Autònoms de la Unió de Pagesos de Catalunya, que, òbvia-
ment, només hi estan associats els que són autònoms, eh? I que això fa que aquests 
sí que puguin formar part, junt amb altres associacions d’autònoms, per la manera 
de comptar com es fa, del Consell Català del Treball Autònom.

Quan això ho vam portar a treball, quan es va obrir... Recordar si era el 14 o 
el 15, em sembla que era el 14, no? Sí, l’ordre del 14. Doncs ens vam trobar que, a 
l’hora d’avaluar això, vam haver de fer..., evidentment, no la Unió de Pagesos, sinó 
tots els que havíem conformat en el seu dia l’atac, vam haver de constituir la Fede-
ració d’Associació d’Autònoms de Catalunya, en què tots vam haver de fer, excepte 
uns que ja ho eren, doncs aquest alter ego que ho permetés, no? Però, curiosament, 
doncs això va ser impossible, eh? Perquè hi ha una sèrie de coses en la normativa de 
desplegament català que xoquen amb la legalitat, al nostre entendre. 

Perquè la primera cosa que ens feien fer era que volien un llistat de les persones 
que estan associades. Això està prohibit pels convenis internacionals de l’OIT i els 
dictàmens del Comitè de Llibertat Sindical de l’OIT. Nosaltres no podem donar a 
ningú..., que no vol dir que l’Administració no pugui vindre a comprovar si és veritat 
el que diem, eh? Nosaltres podem presentar una declaració responsable de quantes 
persones autònomes, en aquest cas, tenim associades, però no ens permet la legisla-
ció, ni la de protecció de dades de caràcter personal, ni la legislació d’especial pro-
tecció, de poder facilitar qui són les persones en concret, eh? 

Nosaltres no l’hi podíem donar. I, de fet, no ens han respost mai, eh? Això que 
us estic dient va anar amb recursos, eh? No ens van reconèixer –ara parlo de la fe-
deració, no de la Unió de Pagesos, eh?–, perquè faltava això. Ens deien: «Bé, falta 
la documentació i el llistat.» «Escolti, nosaltres no li podem donar el llistat; no està 
permès això, eh?» 

I, per tant, l’ordre que desplega la normativa doncs no està bé. Que hi ha mane-
res de fer-ho, però aquesta no és correcta. No per nosaltres, ni per nosaltres ni per 
ningú. No es pot sol·licitar qui són, perquè això té conseqüències, eh? Han de pen-
sar vostès que..., espero que sigui la setmana que ve que s’aprovi en el Consell de la 
Unió Europea la primera directiva de pràctiques deslleials a la cadena alimentària, 
que, precisament, els petits treballadors autònoms i els seus familiars que treballen 
allà, a l’hora de dir-li a una empresa que li fa una pràctica deslleial, no s’haurà de 
desvetllar que és ell el que el denuncia. I els que ho farem som les entitats, eh? 

Perquè la directiva, malgrat la Comissió no ho deia en el seu inici de proposta, 
doncs, evidentment, ens permet el secret de la denúncia, ens ho permet fer a l’or-
ganització, i això salvaguarda tothom. Perquè ningú sap que és un membre de la 
nostra organització qui li ha dit que l’empresa a la qual ell proveeix, doncs és la que 
està fent pràctiques deslleials. No respectar això, que són uns principis bàsics del 
nostre ordenament jurídic, doncs ens va semblar forassenyat, no?, per dir-ho d’al-
guna manera.
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L’altra cosa és que no recollís..., encara que sigui en la implantació territorial, 
perquè si la llei espanyola parla d’afiliats, doncs, evidentment, en això haurem de ser 
estrictes, perquè des de Catalunya no es pot fer res, però en la implantació territorial 
només es parla d’oficines. O sigui, de llocs. Mentre que amb les eleccions agràries, 
eh?, que són una implantació territorial absoluta, eh? –perquè vostès ja compren-
dran que l’àrea metropolitana, precisament, és on menys autònoms agraris hi ha del 
país, eh?–, doncs fem eleccions, que són directes i són secretes, eh?, i democràtiques. 
I, per tant, potser no ha de pesar tant com l’afiliació, però hauria de pesar, i això no 
està recollit, eh? Tots tenim més vots que afiliats, suposo, eh? Jo ho dic per la Unió 
de Pagesos, els altres ho podran dir després. 

I, per tant, s’ha de millorar, és a dir, s’hauria de revisar, eh?, s’hauria de revisar 
aquests criteris perquè no xoqui que puguem, per dir-ho d’alguna manera, doncs, 
efectivament, fer això.

I, després, les federacions, com és el cas de la nostra situació, doncs només es 
tenen en compte en l’afiliació, i no estan ben recollits els temes de quants acords 
tens, quanta formació fas, quants treballadors tens, etcètera. Això no està ben reco-
llit, només recull a nivell d’afiliació i s’hauria de recollir en tots els aspectes. És la 
nostra opinió, eh?

I el que va succeir és que el nostre, diguem, recurs de reposició doncs no va ser 
mai contestat i mai es va constituir el consell, eh? Diguem que érem els candidats 
a ser asseguts, com a federació, en una de les quatre cadires que no es corresponia 
ni a les empresarials més representatives, ni a les organitzacions sindicals més re-
presentatives. 

Després, respecte al tema econòmic, sí que val la pena, per nosaltres almenys, 
comentar una cosa que heu de tenir en compte, no? Que és que, des d’un punt de 
vista del sector agrari, el tema d’instruments de suport que s’hi poden posar a favor 
d’aquests autònoms, doncs estan força parametritzats dins de la política agrària co-
muna. 

Diguem que som un sector que tenim una especificitat de regulació europea molt 
elevada i que això deixa un marge a les administracions nacionals, diguem-ne, bas-
tant més curt, eh? De fet, fins i tot en les normes de la competència, perquè quan 
el Fons Social Europeu sí que permet coses en determinades matèries per a altres 
col·lectius d’autònoms de l’Estat, que l’Estat ho pot configurar de la manera que vol 
mentre respecti les normes de la competència que la Comissió té fetes, en el sec-
tor agrari, això no és així; el competent de la competència en el mercat únic és el  
Consell i el Parlament, no és la Comissió. La Comissió ve després del Consell i  
el Parlament. Per tant els reglaments de la PAC configuren quin tipus d’instruments.

I, llavors, això, des d’un punt de vista del suport a moltes de les coses que vosaltres 
us plantegeu aquí, doncs nosaltres hi tenim una relativa, diguem-ne, tangencialitat. 
Perquè, de fet, doncs allà on tenim més coses d’aquestes és en la mateixa especifi-
citat de la regulació de la PAC i dels ajuts d’estat que permet el mateix Consell i el 
Parlament. I, per tant, doncs, bé, aquí sí que hi ha coses que no... Ara bé, això no vol 
dir que no hi hagi coses que sí que ens afecten d’una forma important, no? El relleu 
generacional, ja us ho he dit abans, és un tema dels més importants, per més que es-
tigui dins de la PAC.

Això després té altres conseqüències amb altres coses. També som un dels sec-
tors, i ho vull recordar... Vull dir, aquest Parlament, quan va fer el debat mono gràfic, 
al 2010, sobre el món agrari, doncs hi ha un apartat de la resolució 671.8 que, des-
prés, en totes les legislatures, en aquesta encara no, eh?, però en totes les legislatures 
s’ha aprovat una resolució, ja sigui específica o en el debat d’orientació de política 
general, demanant que es complissin aquelles coses que encara no s’estaven fent. 
Doncs, bé, nosaltres, a banda de tenir-lo molt envellit, tenim un problema amb el 
nivell d’instrucció de les persones que treballen a l’agricultura, fins i tot els que són 
autònoms, no només els assalariats, eh?, que majoritàriament són eventuals en el 
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nostre cas. A la resolució deia directament doncs que hem de participar, a partir del 
2011, els ocupats no assalariats del sector agrari en els fons destinats a la formació 
continua dels ocupats, d’acord amb el percentatge que representen en el conjunt de 
l’ocupació de Catalunya, sense comptar-hi el sector públic. És a dir, una part de re-
solució adreçada al Consorci de Formació Contínua de Catalunya, obertament. Que, 
obertament, tampoc no s’ha complert mai, eh? Sent dels que més, com reflecteix 
l’enquesta d’estructures agràries, té el nivell d’instrucció pitjor originari, doncs això 
no es fa, no?, en aquest sentit.

I després, en el món de la innovació, que veig que vostès també... (Sona el senyal 
acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) I acabo, perquè sento 
que sona el timbre. 

En el món de la recerca, desenvolupament i innovació, a l’altre debat monogrà-
fic, el del 14, amb la resolució 739.10, doncs també hi ha un apartat específic d’una 
discussió que hem tingut i que anem tenint, i que hi ha uns acords i que mai s’han 
implementat, que és el retorn, en el seu moment, del cèntim sanitari i, actualment, 
doncs de l’impost d’hidrocarburs, perquè hi ha les dos lletres pels dos períodes, di-
guem-ne, pel d’abans i pel d’ara, que adreçats directament als programes de recerca 
i innovació agroalimentària i forestal, però que mai el Govern de la Generalitat ha 
articulat tampoc. Perquè vostès ja sabran –i molts autònoms els hi deuran reclamar– 
que, òbviament, anar a fer un contracte amb l’IRTA o amb qualsevol universitat o 
presentar-se a un programa europeu potent, un autònom individualment no ho pot 
fer. Aquí es va discutir en aquesta casa un mecanisme de retorn del voltant d’1 mi-
lió d’euros anual més els acumulats, imaginin-s’ho, des del 2004 fins a l’actualitat,  
i això no ha passat absolutament mai.

I, per tant, des de la nostra perspectiva aquesta casa ha demanat, però el Govern 
no ha arbitrat les mesures en aquestes matèries. I ho deixo aquí.

Moltes gràcies, per la seva atenció.

El president

Molt bé. 

Compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom

357-00248/12

Moltes gràcies per la intervenció i ara donarem la paraula a la segona entitat, la 
de Joves Agricultors i Ramaders.

Gràcies.

Francesc Xavier Vela i Bru (president nacional de Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya (JARC))

Sí, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per convidar-mos en nom de JARC.
Jo el que voldria parlar, primer que tot, abans de passar al document, és una pe-

tita experiència personal, però que al final ho podem extrapolar per a situar-mos en 
la magnitud del que estem parlant. Podem extrapolar-ho a qualsevol poble d’aquí de 
Catalunya.

Jo tinc cinquanta anys i és una edat ja en què comences a recordar moltes coses. 
Des dels disset anys que cotitzo al règim especial agrari. I en aquella època i ante-
rior als meus pares, los meus avis, a les cases pageses i ramaderes hi havia diverses 
prioritats: la primera era donar menjar al conjunt de gent que hi havia a les cases, en 
moltes ocasions diferentes generacions –los avis, los pares i els fills; la segona prio-
ritat era donar de menjar als animals que o bé servien per treballar o bé servien per 
alimentar esta família que abans he esmentat; i tercera, però no per ordre d’impor-
tància menys important, era pagar cada mes lo que se’n deia el cupó. És a dir, ara 
tot està domiciliat i se mos obliga que la domiciliació dels autònoms vagi a través 
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de les entitats bancàries, però en aquell moment, a començament d’any, t’arribaven 
tots los cupons dels dotze mesos de l’any i tu t’havies de cuidar d’anar realment a 
pagar-lo. La gent, a les famílies, intentava en aquella època pagar el cupó del marit 
i de la seua senyora, que era qui li donava suport al camp. 

Malauradament, en moltes ocasions –crisis com hem viscut ara s’han repetit 
de forma cíclica durant anys– hi havia dificultats econòmiques que feien que no es 
pogués arribar a pagar este cupó a final de mes. I a les famílies, quan s’havien de 
prendre decisions, sempre es prenia la mateixa decisió, que era deixar de pagar el 
cupó de la senyora. Lo menjar s’havia de continuar donant, als animals se’ls havia 
de continuar cuidant, lo patriarca o senyor havia de continuar amb la cotització de 
la seguretat social i una gran generació va perdre este dret, que se li continués cotit-
zant; les senyores es van trobar, als seixanta-cinc anys, senyores que ara poden tenir 
setanta, setanta-cinc anys, i que malauradament, malauradament –i això dol molt 
sentir-ho–, van haver d’esperar a quedar-se vídues per cobrar una pensió, en este cas 
la pensió de viudetat.

Tot això ho vull dir perquè hem de ser capaces, les organitzacions, que ens com-
plau participar i poder donar informació –la que tenim–, de poder ajudar que vostès 
puguen legislar lo millor que puguen, per evitar que estes situacions se repetisquen 
i, sobretot, que la dona agrícola, pagesa o ramadera quede molt més protegida de lo 
que ha estat no fa tants anys.

Dit tot això, voldria començar l’exposició de la documentació. Està clar que hi 
ha dos règims d’autònoms: els autònoms normals, diguem-ho així, que se’n diu 
RETA, perquè mos entenguem, i del que aquí hem vingut a parlar, que són los 
SETA, que són los del règim especial agrari.

Abans que tot, una menció, és a dir, hi ha gent que compagina ramaderia amb 
agricultura, cada vegada més –hi ha zones de Catalunya on este model està molt 
molt implantat–, i se’ls obliga, a esta gent, a cotitzar a través del RETA. Això és una 
cosa que nosaltres des de JARC pensem que seria, si més no, millorable: mirant tant 
per cent d’ingressos..., és a dir, hi ha moltíssimes fórmules. Però que obligatòriament 
un pagès que decideixi fer una granja més gran o més petita, salti d’un sistema a l’al-
tre, segurament amb el que comporta això quant a més pagament, segurament això 
es podria mirar de canviar.

Quant al règim especial agrari, que em centraré bàsicament en això, lo primer 
que hem de destacar és que el tram de la base mínima ha pujat un 1,25 per cent, pas-
sant dels 932,70 als 944,40. Això és lo primer tram mínim, hi ha hagut una pujada. 

Lo segon punt a destacar, la voluntarietat de l’elecció de cobertures que inclou la 
quota. És a dir, qualsevol persona agrària –en el règim general també, eh?, però em 
centro en l’agrari– pot triar el nivell de cobertures que tindrà el seu cupó; en base al 
que s’acollirà tindrà més cobertures.

Nosaltres hem detectat, des de l’organització agrària, que hi ha una disbauxa i 
que la gent que cotitza cada mes lo cupó, la cotització d’autònoms, no sap realment 
per la base que està cotitzant i allò que està cotitzant. La gent desconeix lo tema del 
cessament de l’activitat; és a dir, gent que, pel motiu que sigui, tindria dret a una 
prestació similar a l’atur, perquè ens entenguem tots, pel tema del cessament d’acti-
vitat; això no ho sap pràcticament ningú. En canvi les estadístiques mos diuen que 
hi ha una gran majoria de gent que cotitza, que estan acollits a este règim, bé sigue 
perquè els ha gestionat la gestoria, bé sigui pel motiu que sigue, no se’ls ha preguntat 
o si se’ls ha preguntat ells no sabien ben bé de què es parlava. I sí, màxim de cober-
tures, però moltíssims autònoms agraris no saben lo nivell de cobertures que tenen.

A més a més, i concretant el tema del cessament de l’activitat, es fa molt difícil 
demostrar. Gent que realment, pel motiu que sigue, ha renunciat a la seua activitat, 
quan ha anat a demanar esta prestació se li demana un munt de burocràcia tal que 
lo 80 per cent, estadísticament, de les sol·licituds de gent que vol cobrar esta indem-
nització pel tema del cessament els hi és denegada, pel motiu que sigue. És a dir, 
nosaltres detectem que segurament no és lo àgil que hauria de ser.
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Segurament, podríem plantejar-mos que este increment..., perquè, al final –això 
ho entenem tots–, més cobertures vol dir que has de cotitzar més. Esta cotització al 
final no acabarà reflectida en la cosa principal per a la qual cotitzem tots, que és el 
dia de la jubilació no cobrar estos –si em permeteu– miserables set-cents euros des-
prés de quaranta anys cotitzats, sinó que hauria de ser, possiblement, una miqueta 
més. Si es pogués, potser, no tindre estes cobertures o esta en concret, però a la vega-
da sí que incrementant la base de cotització, poder accedir a una miqueta més d’una 
pensió digna, una mica més digna. 

Això són aspectes a tractar, però, ho repetixo, en les estadístiques veiem la quan-
titat de gent que està acollida a qualsevol dels quatre trams, en funció de si tenen 
baixa per malaltia, baixa d’invalidesa..., hi ha una mica el joc a la carta i que tothom 
s’hi pot acollir, la gran majoria s’acull a la totalitat de les cobertures, tot i que ho 
desconeixen, desconeixen quines cobertures tenen. Per tant, aquí pensem que això 
és un tema molt a treballar. 

Per a nosaltres, com a organització agrària, lo fet que es vulgui modificar la nor-
mativa que regula actualment el sistema especial de treballadors agraris per compte 
propi, exclòs de l’acord general que ha donat lloc al Reial decret llei 28/2018, donat 
el desconeixement actual..., com es duran a terme negociacions al respecte. I és per a 
nosaltres, com a organització professional, molt important en aquests moments això: 
més cobertures; que més cobertures sigue igual a més pensió, un reconeixement a més 
pensió. Això creiem que s’ha d’estudiar.

Lo tema del cessament de l’activitat ja ho he comentat, és un tema que pensem 
que no és lo útil que en principi sembla que hauria de ser, perquè, en primer lloc, 
es donen molts pocs casos de cessament d’activitat i molts menys de gent que, tot i 
sol·licitant-ho –ja ho he dit abans, un 80 per cent són denegats–, puguen optar a este 
reconeixement d’este ajut després del cessament.

Nosaltres, el tema de facilitar bonificacions durant los primers anys de cotització 
de la gent jove..., abans se n’ha parlat, tenim un gran problema de relleu, és a dir, 
la gent mos anem envellint, aquests que treballem de pagesos i ramaders, i no hi ha 
gent jove que comence o vulgue continuar. Per tant, qualsevol esforç que es puga fer 
en qualsevol àmbit, però un d’ells, el que ens toca avui, és el tema de la cotització, és 
molt benvingut. De fet, ja s’estan practicant polítiques, quan un fa la incorporació, 
de tenir una bonificació en lo cupó amb el que ha de pagar cada mes.

Per tant, pensem que incidir en tot això i continuar per esta línia, tot el que sigui 
facilitar, com donar liquiditat, com moltíssimes altres coses, a la gent jove, perquè 
realment puguen continuar dins d’este sector, això és moltíssim moltíssim important 
i nosaltres aplaudim qualsevol decisió que es pugue prendre al respecte.

Lo tema de... –i ja per acabar–, tornem al cupó. Nosaltres..., i això ja és una cosa 
que en podem parlar, però penso que segurament és extern a qualsevol de les perso-
nes que estem aquí, i això mos ajudaria molt a la informació esta que he dit, que la 
gent realment no sap... Ara tenim una banca virtual on tot va..., ja no hi ha corres-
pondència per les cases i se mos obliga a entrar a un ordinador per intentar rebre la 
correspondència. Realment, el cupó, un dia, el tant per cent que cotitzaves, la base 
de cotització, si tenies contingències per malaltia..., tot això ha desaparegut. Senzi-
llament, te fan un càrrec al banc i amb el millor dels casos t’envien un rebut que et 
diu que se t’han descomptat aquests diners del compte. Per tant, recuperar un docu-
ment –no sé amb quin format, si s’ha de donar a final d’any, una vegada a l’any– en 
què el pagès o ramader pogués rebre aquella informació del que està pagant i cotit-
zant, perquè ell puga prendre decisions: «M’interessa, o aquesta cobertura la vull 
ampliar o no la vull ampliar...», això seria molt positiu i molt important.

Per part nostra, a disposar si teniu alguna pregunta en acabat, però mos sembla  
que estos serien los aspectes més importants d’esta llei, i des d’aquí de Catalunya el que 
hauríem de fer és defensar estos detalls, però que no són detalls menors, sinó que són 
importants perquè la gent realment tingue tot lo poder de decisió d’allò que està cotit-
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zant cada mes, que, per tothom, però pel món ramader i pagès, és un esforç important 
–ho he comentat al començament– on de vegades, malauradament, s’han de prendre 
decisions tan dràstiques i tan desagradables d’haver de decidir dins d’una família qui 
deixa de pagar el cupó, amb tot lo que això pot comportar al cap d’uns anys, en la ju-
bilació.

Moltíssimes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Vela, per aquesta intervenció tan aclaridora. I ara passa-
rem la paraula..., si no és que vol la senyora intervenir un minutet que queda, i si no...

Francesc Xavier Vela i Bru

Ella m’acompanya, però ella és tècnica, domina perfectament...

El vicepresident

Perfecte...

Francesc Xavier Vela i Bru

...lo món de la seguretat social, per descomptat, molt més tècnic, no parla amb 
lo cor com puga parlar jo. Si vostès, qualsevol de vostès, tenen alguna pregunta tèc-
nica, doncs, la Iris, sense cap problema, els la contestarà molt millor del que podria 
fer jo, segur.

El vicepresident

Perfecte, estarem encantats.

Compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves 
Agricultors

357-00247/12

Doncs, ara, passaré la paraula a l’Associació Agrària de Joves Agricultors, el se-
nyor Francesc Salvà.

Francesc Salvà Catarineu (coordinador tècnic de l’Associació Agrària de 
Joves Agricultors)

Bé, bon dia. Gràcies a la comissió i als diputats i diputades per haver-nos con-
vidat a aquesta comissió. I per nosaltres, des d’ASAJA, tant de bo que això pugui 
servir per millorar el sistema que tenim dels autònoms, dels autònoms agraris, en 
aquest cas. Primer de tot, disculpar la presidenta Rosa Pruna, que era la que tenia 
intenció de venir, i per qüestions d’agenda li ha estat impossible poder assistir.

En primer lloc, començaré..., perquè he vist que en les intervencions que hi ha ha-
gut fins ara són temes de xifres, aleshores, començaré amb el tema de xifres, i s’ha dit 
que els autònoms són uns 551.000 autònoms. En el cas de..., segons Idescat, les darre-
res dades ens situen a 23.500 els autònoms agraris. I a més a més, aquí, com a dades 
rellevants, situaria –com tots sabem– lo que són aspectes de territori, lo que ens repre-
senta a Catalunya, que més del 25 per cent del territori de Catalunya el forma terreny 
agrari. Vull dir que d’aquí..., el tema important. I si a més a més hi afegim el sector 
forestal, hi hauríem d’afegir, a aquest, el 64 per cent. Vol dir que estem parlant d’un 
sector, a nivell de territori, molt important, a Catalunya. 

Pel que fa al sector agrari, ja sabem que el tenim molt diversificat. En sectors de 
ramaderia, tenim ramaderia de tot tipus: ramaderia d’oví, de vaques, de porcs, aus, 
de tot tipus; molt diversificat. En el cas de l’agricultura, ens passa el mateix; podem 
trobar en el territori pinya, fruita, cereals, agricultura intensiva, agricultura extensiva; 
molt diversificat. I, dintre d’aquest ventall, el que trobem és que tenim empreses molt 
competitives, en podem trobar de competitives, però el que ens preocupa més, és que 
la majoria d’empreses, diguem-ne, mitjanes o petites, que són les empreses familiars 
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agràries, estan en una situació econòmica, que és el que ja s’ha dit aquí, diguem-ne, 
precària o més justa.

Aquí, el que diria és que, en molts dels exercicis econòmics, qualsevol situació 
de secada o de preus de mercat, els obliga a tenir situacions de pèrdues, i, llavors, 
a haver de fer equilibris amb el banc, o amb els números, per arribar a final d’any. 

Altra cosa que crec que és molt important és que les empreses agràries cada ve-
gada tenen més requeriments. Cada vegada tenim més requeriments en qualitat, en 
manipulació, i sobretot, un tema que és molt important, que cada vegada la Unió 
Europea ens està exigint molts requeriments mediambientals. I això, aquesta dada 
crec que és molt important, perquè moltes vegades, la figura que ha d’assumir tots 
aquests requeriments i totes aquestes responsabilitats és normalment la persona titu-
lar, l’autònom, que ha d’arribar a tot arreu. I, per tant, aquí crec que seria important 
revisar tots els temes de formació contínua, o de formació, per veure com ens podem 
anar adaptant cada vegada als requeriments que van sortint cada dia.

Un altre problema que veiem, sobretot en la petita i mitjana empresa, amb la 
persona que està sola, amb l’autònom, és que cada vegada tenim més burocràcia. 
I llavors, cada vegada, per qualsevol petita gestió amb què es troba l’agricultor o el 
ramader ha de remoure moltíssims papers. I aquí també demanaríem a veure si és 
possible revisar tots els tràmits burocràtics, a veure si els podem no eliminar, però 
sí simplificar o reduir. 

També s’ha parlat, aquí, d’agricultors joves. A nosaltres també ens preocupa molt 
la incorporació dels joves. I aquí, malgrat que tenen la possibilitat de tenir una ajuda 
important de la Unió Europea, també troben molts entrebancs i un, per exemple, que 
vull citar, és que per iniciar una activitat, per crear una empresa, avui necessitem 
més o menys, com a mínim, tres o quatre mesos per començar una empresa. I, en 
canvi, podem trobar llocs com Nova Zelanda, que en quinze minuts tenim l’empresa 
creada.

Si, a això, hi afegim que la creació ha de ser d’una granja, suposant que complei-
xi tots els requisits, ens podem passar un any i mig o dos fent projectes, fent memò-
ries ambientals, fent estudis. Suposant que tot vagi bé, aquesta persona necessita un 
mínim d’un any i mig o dos, fent papers. I, llavors, aquí tenim un problema de temps 
i un problema econòmic molt important.

Pel que fa a les prestacions, s’ha parlat en aquesta comissió que hem de tendir 
que el règim d’autònoms cada vegada s’assembli més..., les prestacions del règim 
d’autònoms a les prestacions del règim general. Aquí també s’ha parlat que, pel que 
fa a les cotitzacions, les cotitzacions també normalment s’acaben agafant a la base 
mínima, que jo crec que, en un percentatge molt elevat –estic d’acord amb lo que 
ha dit el de JARC–, tenen un desconeixement total, que el gestor els dona l’alta, i 
moltes vegades no tenen la informació que, moltes vegades, potser podrien cotitzar 
una mica més, i en canvi, a l’hora de la jubilació els seria molt avantatjós. En aquest 
punt, aquí el que voldria comentar és que, des d’ASAJA, podem aportar que s’estudiï 
que en lloc de pagar una quota fixa, s’estudiï que es tinguin en compte els ingressos 
o el moviment econòmic d’ingressos i despeses de l’exercici.

Un altre tema important és, com he dit abans, que la figura de l’autònom, mol-
tes vegades és ell el que està sol, dintre de la seva empresa, assumint tota una sèrie 
de responsabilitats. Doncs bé, un altre problema que tenim és que, per exemple, hi 
han moltes feines que són inexcusables. I, llavors, quan hi han qüestions importants, 
com de baixa per maternitat, o baixa per malaltia o accident, doncs resulta que si 
aquella persona es dona de baixa, l’empresa hi ha qüestions que no pot parar. I, lla-
vors, aquí creiem que s’hauria d’estudiar el tema dels serveis de substitució i mirar a 
veure de quina manera podem crear una borsa de llocs de treball, de gent preparada, 
que, en casos urgents que s’hagi d’assistir una petita empresa o una granja, o treballs 
urgents, doncs, que es pugui substituir perquè aquesta persona, que està causant la 
baixa, pugui, doncs, fer-la de veritat i no es vegi obligat a fer coses, tasques urgents. 
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I llavors, potser una de les qüestions seria que, des del Departament de Treball, es 
revisés aquest tema.

I per acabar, un tema que ens sembla molt important, i és que avui també tenim 
una part d’empreses i societats i cooperatives creades, i societats anònimes i labo-
rals en el camp. I que tot això ha sigut gràcies a que..., i llavors dintre d’aquestes 
societats, que les puguin crear homes i dones, doncs, amb igualtat de deures i de 
drets, doncs, que tot això ha esta possible per la Directiva dels autònoms de la Unió 
Europea 86/613.

I ja està.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Salvà, per la seva intervenció. I ara obrirem un torn de 
cinc minuts per cada grup parlamentari, perquè puguin fer les preguntes i els acla-
riments que considerin oportuns. Comencem pel Grup Parlamentari de Ciutadans, 
pel senyor Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí; gràcies, senyor vicepresident. Diputats, diputades; compareixents, moltes grà-
cies per les seves paraules i per les seves explicacions perquè, doncs bé, han sigut 
força esclaridores.

De totes formes, m’agradaria, doncs, veure si poden donar-me alguna ampliació 
addicional sobre alguns aspectes que vostès han esmentat, sobretot, doncs bé..., el grau 
d’envelliment que han dit que hi havia aquí a Catalunya, del 33 per cent respecte a la 
resta d’Espanya, del 37. Això és per algun motiu? (Algú diu: «Al revés.») Nosaltres som 
el 37 i la resta d’Espanya el 33. O sigui..., aquesta diferenciació és per algun motiu en 
especial, han fet algun estudi perquè es produeixi això? Hi ha polítiques d’incorpora-
ció de gent jove a la resta d’Espanya que aquí no es fan? Hi ha algun tipus de polítiques 
específiques que les puguem aplicar aquí també, o s’ha fet alguna cosa, o simplement 
són causes naturals? 

Després, doncs, aquest desconeixement de les cobertures a què tenen dret els 
treballadors agraris, i que n’han fet esment, això és perquè aquestes explicacions 
no estan cobertes per les administracions, d’alguna forma? No hi ha un servei que 
pugui explicitar de forma més esclaridora o les mateixes associacions no s’encarre-
guen de poder explicar als seus associats, a la gent del territori, els avantatges o les 
cobertures a les que tenen dret? O si fan determinades aportacions, tindran al cap 
d’un cert temps, doncs, unes proteccions diferents en funció del que contribueixin, 
no? No sé si, en aquest cas, doncs, les administracions o bé les associacions cobrei-
xen aquest ventall, no?

Respecte a la contractació d’eventuals, no sé si la contractació d’eventuals per 
determinades campanyes agrícoles té alguna incidència dins la seva problemàtica 
específica, no sé si volien parlar d’alguna cosa en especial d’aquests, perquè suposo 
que les collites, doncs, potser tenen puntes de treball que poden fer que hi hagi al-
guna problemàtica específica pel que fa referència a si s’utilitzen treballadors autò-
noms, si s’utilitzen treballadors eventuals..., com funciona exactament aquest tema? 

I per la meva part, res més. 
Moltes gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Pachamé. I ara, pel Grup Socialistes i Units per Avançar, 
té la paraula el senyor Pol Gibert.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, vicepresident. Agrair, com no pot ser d’una altra manera, la comparei-
xença de les tres entitats que avui ens han vingut a explicar la seva visió sobre els 
autònoms al seu sector, que és molt particular. Que és veritat que estem acostumats 
a sentir autònoms diguem-ne, de manera generalista, per la qual cosa, això d’escol-
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tar autònoms de manera molt particular, doncs, també és d’agrair, perquè canvia 
una mica el discurs i el prisma sobre el que veiem el col·lectiu d’autònoms. I també 
és d’agrair, no?

És un col·lectiu que en el seu sector, doncs, té un tret diferencial, com bé vostès 
han dit: el de l’edat avançada. Evidentment, és un tret diferencial del sector agríco-
la, no? I també hi ha alguns temes que em sorprenen, a la vegada que també penso 
que estem fent alguna cosa mal feta i per això tenim aquesta comissió en marxa, no? 
Perquè parlem que estem intentant millorar la cobertura de protecció dels autònoms 
i també sentim que de vegades no són coneixedors d’aquestes cobertures que tenen 
els autònoms. Per això seria, diguem-ne, molt frustrant per part de l’Administració 
i dels poders públics incrementar cobertures i que els usuaris de la cobertura no en 
fossin coneixedors. Amb la qual cosa..., aquí aquest tema m’interessa molt i a veure 
com podem intentar millorar aquest aspecte, perquè no ens passi això, no? Perquè si 
no, farem feina en va i tampoc no seria el cas que ens ocupa.

Evidentment, també surten temes recurrents en el sector d’autònoms en general: 
la formació, la burocràcia excessiva..., això també és comú a qualsevol sector, però 
també al seu, per la qual cosa també ho recollim. 

I jo tinc una pregunta que no ha sortit molt en el debat, i a veure si em podien 
aclarir alguna cosa: l’impacte de la tecnologia en la feina de l’autònom, en aquest 
cas agrícola, que té una especificitat, diguem-ne, diferent a altres tipus d’autònoms..., 
com els afecta l’evolució que hi ha de tecnologies? Els està millorant la seva activitat 
productiva o no? Perquè també en aquest Parlament hi ha molt d’interès en el mapa 
de cobertura de telefonia mòbil, per exemple, del 5G; intentar fer arribar la tecnolo-
gia a qualsevol punt del país, no? I entenc que també en la seva feina és vital aquest 
punt, i també m’agradaria que m’expliquessin alguna cosa sobre aquest tema.

Gràcies.

El president

Sí. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, la senyora Yo-
landa López.

Yolanda López Fernández

Gràcies, president. Como ya han dicho mis compañeros, muchísimas gracias 
por la comparecencia y, bueno, veo que coinciden. Ya sé que como se suele decir, 
el refrán: «Mal de muchos, consuelo de tontos» (la diputada riu), pero es que sí que 
coinciden no solo en la parte agraria..., hemos tenido aquí organizaciones de autó-
nomos de diferentes sectores, y la problemática pues es parecida o es la misma. Por 
eso digo que...

Sí que es verdad que el relevo... que yo he estado..., porque también he estado 
en la Comisión de Agricultura, y es verdad que en todos los espacios donde coin-
cidimos, hacen resaltar el relevo generacional, que están muy preocupados. Y real-
mente, sí que es preocupante. A mí me gustaría..., supongo que es porque no les es 
atractivo a los jóvenes, pues, esta..., seguir con las explotaciones agrarias o ganade-
ras –veo que es más en las agrarias, por eso, que en las ganaderas. Igual que, el que 
haya..., hay más mujeres, veo, en el sector ganadero, que en el sector agrario. 

Pero bueno, por ejemplo, la financiación, ya estamos diciendo que, es verdad, es 
uno de los sectores que la Unión Europea, pues, más favorece. Otros tipos de autó-
nomos no tienen ninguna financiación ni facilidad de la Unión Europea. Y bueno, a 
lo mejor no es cosa de financiación. Es que siento curiosidad por ver por qué no les 
es atractivo a los jóvenes..., o es el poco rendimiento económico, ¿no? Me imagino 
que..., imagino que por ahí va. 

Después, he visto que ven con buenos ojos, y me gustaría..., lo ha dicho Francesc 
Salvà, pero me gustaría saber la opinión de los otros dos ponentes sobre el régi-
men de cotización progresivo; progresivo por ingresos; si lo verían con buenos ojos 
 también. Él ya ha dicho que ellos lo ven bien. Es algo que se está estudiando, pero 
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también se está estudiando para el régimen de autónomos, no sólo en el agrario, en 
el otro; y si también lo verían bien. 

Y bueno, tomamos nota, como no puede ser de otro modo, tomamos nota de lo 
que ha dicho. Y a mí me gustaría que Iris..., preguntar que se haga una buena cam-
paña. En el informe pondremos que se haga una buena campaña de información 
sobre el cese de actividad. Sí que es verdad que no es solo en el agrario, ¿eh?, nos 
 hemos encontrado, yo y aquí mis compañeros..., que se encuentran todos con el mis-
mo problema. Un trámite burocrático muy complicado y que la mayoría de veces 
acaba en el no, ¿eh? Acaba en el no. Quiero decir que por eso decía: «Mal de mu-
chos, consuelo de...» Pero es que, lo que han dicho, nos lo hemos encontrado con las 
otras organizaciones, que no tienen nada que ver con el agrario. 

Y nada, tomamos nota de todas las demandas y las pondremos en el informe que 
salga de esta comisión, por supuesto.

Muchísimas gracias.

El president

Gràcies a vostè. Grup Parlamentari Republicà, senyor Jordi Albert, endavant.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, president. Gràcies als tres compareixents per les seves opinions, per 
les seves aportacions. Perquè de fet, ja ho ha dit anteriorment també el company Pol 
Gibert, aquesta especificitat també ens pot anar molt bé. Ja saben que també tenim 
aquesta limitació competencial en el país, que moltes de les propostes que puguem 
recollir, segurament les haurem de traslladar cap al Congreso de los Diputados, que 
és qui, eminentment, pot legislar sobre la qüestió.

Però sí que hi ha alguns elements que, des del Govern, doncs, també els podem 
demanar. I, per tant, hi podem treballar. Un d’ells, lògicament, és la formació. Aquí 
hi han exposat dos elements claus en la via formativa. La primera és, més enllà de 
l’incentiu per al jovent, i també la incorporació en el Programa de Garantia Juvenil, 
per tal que es puguin incorporar al món agrari, ramader i pesquer, sinó també al 
fet de la formació específica en les modificacions legislatives, que, és cert, cada cop 
n’hi ha més, de directives europees, i també legislacions pròpies que avancen cap a 
un sistema determinat, i amb una afectació directa cap al món agrari, però també, 
cap a la informació respecte a quins són els drets i deures. I, per tant, què implica 
pagar una cotització o adherir-se a un tipus de cotització o a un altre.

I això, segurament, doncs també ajudarà a entendre molt millor tot el sistema. La 
qüestió de la progressivitat s’ha incorporat a..., és una de les peticions que ens de-
manen incorporar pràcticament tots els sectors. Canviar el sistema de cotitzacions i  
que, per tant, doncs vagi pel volum de negoci i no pas per un tram. Perquè és cert, 
es tendeix a agafar el tram més barat, que implica una menor cotització. Però això 
després repercuteix també en la pensió, no? I aquest desconeixement i aquest equili-
bri... I tot sovint, també des de l’àmbit de les associacions, que he vist que sí, que fan 
cursos de formació i que vostès ja expliquen, respecte a la seguretat social, quines 
són les possibilitats i quins són els diferents trams i el que implica estar en un tram 
o en un altre, a nivell de futur; també des del Govern, també en col·laboració amb 
les entitats i amb els ajuntaments, també es fa formació al respecte, però segurament 
encara caldrà fer-ne més, per això que ens traslladen avui. 

I després, l’altre element és el Consell Català del Treball Autònom. Que, en efec-
te, està aprovat aquí des del 2010. També hi ha el Consell Espanyol del Treball Au-
tònom i que hi ha una problemàtica sobre la taula, que és la representativitat, no? 
I que aquesta qüestió de la representativitat, de qui ha d’estar en aquest Consell i en 
concepte de què ha d’estar en aquest Consell, doncs és el que manté, en certa mane-
ra, aquest bloqueig per impulsar-lo.

I nosaltres no som el Consell Català del Treball Autònom, som una comissió 
d’estudi. Però, en certa manera, vostès, els diferents compareixents venen, ens ex-
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pliquen quina és la seva realitat, ens expliquen què és el que viuen en el dia a dia; 
ens expliquen també quines són les propostes de canvi que introduirien en l’àmbit 
del treball autònom, quina és l’afectació i creiem que, lògicament, el marc estable 
d’un Consell Català del Treball Autònom ajudaria i molt a que també es generi un 
dinamisme diferent del que hi ha actualment respecte al treball autònom; també la 
mateixa definició del treball autònom i d’aquesta afectació que té respecte al món 
agrari.

El règim especial de cotització en l’àmbit agrari o també, com deia el comparei-
xent senyor Vela, respecte al RETA, no?, el Règim Especial de Treballadors Autò-
noms..., si aquestes diferenciacions..., com es podrien gestionar, si hi podria haver 
una major clarificació respecte als dos règims de cotització. 

Per tant, molt més enllà també de les mesures, impulsar dins del marc de la Ga-
rantia Juvenil..., fomentar la participació o la inclusió de joves autònoms en l’àmbit 
agrari, que vegin l’oportunitat laboral que cerquen i també, això va lligat amb la mi-
rada que es té, també, des de bona part del país, respecte al desenvolupament agrari 
i respecte a la vida en el món agrari, eh? Vull dir, jo crec que va tot lligat també amb 
aquests processos demogràfics, de camp-ciutat, i de també posar en valor la vida 
en l’àmbit rural i els beneficis i les potencialitats que hi ha, precisament, en l’àmbit 
rural i en el desenvolupament.

És cert que abans s’ha fet una referència respecte a les eleccions. Bé, jo soc del 
Baix Llobregat i, per tant, el Parc Agrari del Baix Llobregat és un d’aquells pulmons 
que nosaltres hem defensat i s’ha hagut de defensar d’algunes amenaces externes. 
I, per tant, doncs, també cal reivindicar aquesta participació de l’àmbit agrari tam-
bé en l’àmbit metropolità, eh? I això també ho dic perquè precisament on hi ha més 
gent vivint, també aquests programes de formació i aquests programes de foment 
del jovent en les tasques agrícoles, ramaderes i també pesqueres, per tot el litoral, 
em sembla que són molt importants. I també aquí, en l’àmbit metropolità, crec que 
seria important potenciar tot aquest àmbit formatiu.

I no pensar sempre que tot allò relacionat amb l’agricultura, ramaderia i la pesca 
té a veure amb Lleida, el Pirineu, sinó que..., amb les comarques interiors, sinó que 
també amb l’àmbit metropolità es desenvolupa aquesta tasca. I jo crec que també 
això ho hem de posar en valor.

Gràcies.

El president

I, per finalitzar, és el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el se-
nyor Jordi Munell. Endavant.

Jordi Munell i Garcia

Gràcies, president. Gràcies als compareixents i les associacions que representen, 
per fer-nos aquestes aportacions molt interessants. Com veuen, parlem de la figura 
del treballador autònom, l’autoocupació, però acabem parlant d’equilibri de país. Es-
tem parlant de futur, d’oportunitats, de formació, eh? I, per tant, entenem que el país 
es completa gràcies, doncs, a la presència de persones que treballin en el sector rural 
també, no? Per tant, veiem que..., això, que hi ha moltes implicacions darrere, doncs, 
de la problemàtica del treballador autònom en el món agrari i ramader.

Agraïm tot el que ens han explicat i, com ja s’ha dit abans, aquest problema que 
les explotacions familiars acaben sent una unitat de negoci; per tant, jo crec que po-
dríem entendre que s’hauria d’avançar cap a un model de cotització, fins i tot de la 
unitat, no?, que tingués en compte el nombre de cotitzants, que tingués en compte 
segurament el volum de facturació. I, per tant, entendre un model mixt de progressi-
vitat, associat, doncs, al nombre de beneficiaris o al nombre d’implicats en la unitat 
familiar. Segurament és complexa, la idea, però, en tot cas, jo crec que representa-
ria el model familiar tradicional d’explotació agrària i ramadera que hem tingut a 
Catalunya, no? I que pogués tenir en compte el nombre d’empleats, pogués tenir en 
compte, doncs, el nombre de caps de bestiar, el nombre de terres. 
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I, per tant, donar-li una volta a aquest sistema de cotització, que jo crec que ha 
estat durant molts anys molt precari, no? Com s’ha dit abans, no?, de cotització bà-
sica mínima, perquè és la que pagues menys, però després et trobes amb les menors 
prestacions, amb els menors, diguéssim, avantatges socials o jubilacions, i, per tant, 
ha convertit també una mica el món del sector primari, una mica també precari, en 
aquest sentit, de quan arriben les persones grans a la jubilació i es troben que la se-
nyora va deixar de cotitzar o es troben que acaben cobrant, doncs, una pensió molt 
miserable, no?, pel món en que vivim.

Per tant, jo crec que aquí ha d’haver-hi un canvi estructural, en aquest sentit, no?, 
de posar en valor, doncs, aquestes..., això, aquestes unitats empresarials que estan 
fent la seva feina, la seva producció, però que a més a més també fan un servei im-
portant en el model de país que volem, que és un país equilibrat, no?, que no tot es 
concentri, doncs, a l’àrea metropolitana. I, per tant, penso que aquí és una reflexió 
profunda, no? Potser més enllà del simple canvi del valor de la cotització o del sim-
ple canvi, doncs, del sistema o prestacions que rep el cotitzant autònom agrari, no? 
Per tant, és una reflexió que deixo en veu alta i segurament la solució miraculosa 
no existeix, però penso que tots plegats hauríem de ser capaços de treballar-hi, no?

Es parla del seguiment del model agrícola, ramader, el pesquer, el sector primari, 
per part de la gent jove, eh? Sigui la gent jove de la mateixa unitat familiar, que era  
el que era tradicional, però que avui dia també, doncs, a molts pobles sabem que 
s’està produint que quan accedeixen a major formació moltes vegades o accedeixen 
al món metropolità, tornar després a llocs que estan... –estem, jo soc del Ripollès, 
per tant, també conec bastant bé la problemàtica, no?– tornar a un poble que no tens 
internet, que no tens fibra òptica, que no tens això que en diuen el 5G –que de mo-
ment ho somiem, perquè encara no tenim ni el 3, eh?–, i, per tant, tornar a la realitat, 
doncs, moltes vegades per a un jove que ha tingut oportunitats de formar-se supe-
riorment en diferents dallò, tornar a tibar del negoci familiar, que ha estat sempre 
molt precari, molt de subsistència en molts casos, doncs, és molt difícil, no?

O que, a més a més, no controles moltes vegades el preu del producte que fas, 
eh?, perquè ve determinat, doncs, per la política agrària comunitària, etcètera. I, per 
tant, tornem a anar a parar en que no és tan simple com dir: «Per què no continua 
el jove? O per què no s’incorpora un jove nou a aquest sector, eh?» Perquè crec que 
hi ha molts elements en joc per aquí darrera, no? En el cas de noves incorporacions, 
jo crec que hi ha una barrera important, no?, una barrera de tenir terres o tenir ca-
ses, eh? A molta part del Pirineu, les finques o cases s’han convertit, doncs, a usos 
turístics o usos de cap de setmana. Per tant..., i les altres han quedat, doncs, bastant 
abandonades o derruïdes. Avui dia, gairebé, la ramaderia extensiva en alta munta-
nya, doncs, s’està perdent, per culpa dels preus, o s’està convertint, amb altres ani-
mals, no?

Per tant, és un problema també complicat en aquest sentit, no? Hi ha hagut inicia-
tives a Catalunya –Escola de Pastors–, hi ha hagut propostes per part de l’associació 
Leader i l’Agència de Desenvolupament Rural –Arca– de bancs de terres, d’Espais 
Test, perquè algú pugui provar-ho, no?; provo si m’agrada ser pagès, provo si m’agra-
da ser ramader, no? Per tant, has de tenir un lloc públic o semipúblic o amb gestió, 
doncs, d’un consell comarcal o d’una agència de desenvolupament que tu puguis 
provar si t’agrada això, no?

Hi havia hagut iniciatives també d’espais rurals de coworking; per tant, de po-
der compartir mantenir-se vivint a pagès, amb el que pugui ser accedir a temes de 
formació o de temes d’altres negocis compatibles, no?, per dir-ho d’alguna forma. 

I també, només una reflexió, aquesta setmana hi ha hagut aquesta acció de les 
dones al món rural, eh? Per posar en valor, també, doncs, aquesta figura, que ja ho 
he dit, que moltes vegades és la que ha quedat darrere, no? Perquè és la que ha dei-
xat de cotitzar, és la que ha deixat..., si no hi ha menjar, deixo de menjar. I avui dia, 
doncs, tornar a incentivar el món rural, també passa per la persona femenina, no? 
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Al Mercat del Ram de Vic, aquests dies, es posarà en valor també, doncs, aquest 
decàleg que es va presentar, eh?

Només, no cal..., contesta’m alguna cosa. Només són reflexions que deixo aquí 
sobre la taula.

El president

Gràcies. Ara, per tornar resposta a les qüestions que s’han plantejat, tenen la pa-
raula els compareixents. Si els sembla, pel mateix ordre que han intervingut i pre-
gant-los la màxima brevetat possible.

Gràcies.

Andreu Ferrer Taverna

Sí, sobre les preguntes que ens heu fet... Sobre el grau d’envelliment a Espanya i a  
Catalunya? Bé, a mi em preocuparia més el grau d’envelliment respecte a la resta de 
països de la Unió Europea, eh?, que n’hi ha que estan en el 6, en el 12 per cent, eh? 
I sí que hi ha raons, eh? A Espanya s’ha deixat cobrar fins i tot la PAC a gent que 
no pot cobrar, que no és agricultor, que ho hauria de declarar com un arrendament 
i tenir la fiscalitat d’un arrendament, i això fa que, evidentment, aquesta barrera 
que ara, l’últim compareixent..., ai, perdó, de la comissió, deia, i altres que ho heu 
preguntat abans, doncs, el relleu generacional, té problemes. Té una barrera d’accés 
allà on totes les hectàrees estan ocupades i tothom té drets per a totes les hectàrees, 
doncs, és molt difícil que ningú rellevi, eh? I és un problema que existeix.

El tema de desconeixement de les cobertures, a mi em sorprèn una mica. És ve-
ritat que, diguem-ne, que tenim un problema que ve de que veníem dels REAs, i que 
la base de cotització era mínima i màxima a la vegada, i fixada per la Llei de pressu-
postos generals de l’Estat fins al 2007. Que la modificació que es fa el 2011, allargant 
els anys que es compten de cotització cada any, quan es jubila, doncs, evidentment, 
han fet que la integració de l’antic règim en el sistema aquest especial, que no ho hem 
de separar..., està dins del RETA, eh?, té les cobertures del RETA, l’únic que té és 
una especialitat de cotització. Per tant, la cobertura és la mateixa, l’únic que paguem 
inferior, eh? Diguem-ne, per contingències comunes, nosaltres estem al 18,75, mentre 
la resta està al 26 i mig, eh? Aquests són els càlculs. Però, evidentment, voluntària-
ment, qualsevol estant en el SETA pot agafar tota la cobertura, eh?, i continuar pagant 
per contingències comunes, doncs, aquest 18,75. La resta són exactament iguals, eh? 

El tema de la tecnologia, doncs, evidentment, la tecnologia és un problema greu. 
Parlàveu dels pobles, però jo us recordaré que és que ni al 112, en el 30 per cent del 
territori, no es pot trucar, eh? Diguem-ne, que si un té un incendi, perquè ens fan..., 
els de Protecció Civil, ens fan fer una sèrie de coses per a les màquines, quan se-
guen el cereal, hem de fer coses molt complicades per poder avisar. Perquè el país 
no té, tecnològicament, una cobertura adequada. Ja no parlo dels pobles, eh?, que 
això ja és un altre tema; però fins i tot al territori on nosaltres fem la feina, això està 
molt endarrerit, eh? Fins i tot a emergències, no és possible trucar-hi, eh? Per tant, és 
un tema molt important, eh? I ho deixo aquí, perquè ha de ser curtet, evidentment,  
el tema, no? 

El tema que no és atractiu, doncs, alguna cosa hi té a veure, eh? Hem de re-
cordar que tant la PAC té com a objectiu aconseguir, a llarg termini, equiparar les 
rendes dels agricultors a la resta de la societat, cosa que no aconsegueix, com hi ha 
un principi rector a la mateixa Constitució que ja ho diu, eh?, i es refereix, precisa-
ment, al sector primari, no només, i a l’artesanal, de fer-ho. Estem en una distància 
que es manté en el temps, eh? No, no..., les millores, que hi han sigut, i fora molt 
incorrecte dir que no vivim millor actualment, la pagesia, que no pas anys enrere, 
però el diferencial amb la resta de la societat es manté, eh? I, per tant, hi han molts 
aspectes d’aquests que tenen a veure no només les traves, sinó amb el fet objectiu 
que..., diguem-ne, bé, és més vocacional i no tant de rendiment econòmic en alguns 
casos, eh?
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Francesc Xavier Vela i Bru

Una petita intervenció amb l’Iris i llavors m’hi afegiré jo una miqueta, a contestar.

Iris Cabanes Guixalos (tècnica laboral de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya)

Bé, aclarim lo de les cobertures, lo de la incertesa que hi ha, dels autònoms que 
no saben, en el tema de les contingències... Suposo que ve degut a que l’alta només 
se formalitza una vegada a la vida, llavors, van passant los anys, la llei se va actua-
litzant i van perduts. Llavors, la problemàtica és que ells han d’accedir de forma..., 
amb un certificat digital, que també això ja va lligat al món de la tecnologia, cosa 
que molta gent, doncs, no sap..., desconeix el seu ús. I les gestories o assessories 
tampoc no són les principals que li diran: «Escolte, vostè, acaba de sortir i tal.» 
Llavors, una proposta: potser estaria bé que els arribés com arriba la vida laboral, 
doncs, cada any o cada cert temps, així, un informe amb lo que tenen –entre come-
tes, no?– contractat o no.

Això seria, doncs, una proposta. Perquè molta gent... Jo justet ahir vaig fer una 
jornada laboral, i vaig preguntar als socis si sabien quines cobertures tenien con-
tractades, i tothom –tothom– me va respondre que no. Llavors, ja és un tema una 
mica conflictiu. 

Llavors, bé, això també..., aclarir que durant tot l’any, bé, fins al 2018, als rebuts 
bancaris sortia lo tipus de contingències comunes, lo tant per cent i el que se pagava. A  
partit del 2019 ha desaparegut i no sabem el perquè. També aquest mètode era, 
doncs, un mètode d’informació que, almenys, el soci que veu allò sap més o menys 
el que paga i per què paga, d’acord?

Llavors, la pregunta de la contractació del personal eventual, aquí hi ha una doble 
vessant. Clar, l’autònom ja paga per ser autònom, i, llavors, ha de contractar el treba-
llador i ha de pagar la seguretat social del treballador. Què passa amb aquesta segure-
tat social? Que també s’acaba d’apujar. Se cotitza per 1.050 euros, o per 45,65; segons 
la forma de cotització. Si és mensual o per jornada real. Clar, un autònom segons..., jo 
estic parlant del règim agrari, s’està fent molt car. I amb l’increment que hi ha hagut 
del salari mínim s’està fent molt car. Règim d’autònom lligat a una conflictivitat, a 
una contractació de temporer, no veig un lligam, no veig..., més que res són los preus 
de les cotitzacions, però no..., d’acord?

I en lo cas del cessament d’activitat, tenim coneixement, doncs, que més del 80 per  
cent dels casos són negatius. Llavors, quasi que no val ni la pena, no?, abordar 
aquesta..., bé, o fet..., contractar aquest tipus de cobertura, perquè sempre lo resultat 
és negatiu, d’acord?

Xavier...

Francesc Xavier Vela i Bru

Sí, només molt ràpid, per..., per no repetir-me. L’impacte de la tecnologia a les 
zones rurals, és que... Jo..., ahir a la tarda, la Gemma m’enviava un correu, i per te-
lèfon: «Ja te l’he enviat.» «Doncs jo no l’he rebut.» I jo mirant la pantalla i pantalla 
i al final, quan li va donar la gana, doncs, va entrar. Vull dir..., això és la tecnologia 
que tenim: som capaços de veure un forat a no sé quants anys llum de no sé què, 
i (l’orador riu) hem d’estar mirant com la rodeta aquella està voltant a l’ordinador, 
temps i més temps i més temps. I no és perquè el meu ordinador sigui senzill, que 
segurament ho és, perquè quan vaig al banc del poble, que deuen tindre un sistema 
molt més eficient que el meu, doncs, també es queixen. Per tant, ja no és qüestió que 
hage de gastar més diners en l’aparell informàtic que jo tinc a casa.

Que això, bé..., suposo que és un problema i que això se n’haurà d’anar parlant, 
perquè està clar, 5G, cada any lo congrés de telefonia i no sé què..., sí, però la gent 
del carrer, doncs, això no ho acabem de trobar. 

Quant al relleu, lo relleu és la pedra filosofal del problema que té l’agricultura. 
I us explicaré només una cosa: ahir, a Tortosa –estava a Tortosa–, a Hisenda i em 
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vaig trobar un noi que demanava un certificat conforme està al corrent de pagament 
a la seguretat social, que era fer un Trade, és a dir, s’ha de fer. I em deia, tot deses-
perat: «Escolta, me deuen tota la collita» –estem al mes d’abril, la collita s’arreplega 
a final d’any– «i per pagar una factura, que he tingut una reparació al tractor, he de 
demanar un préstec de dos mil euros. I se’m demana, entre altra documentació, esta, 
la d’estar a corrent de pagament.» Té un fill que li agrada moltíssim ser pagès i diu: 
«Li dic: “Jordi, ni se t’acudisca fer-te pagès.”» Li diu lo pare al fill. Per què? Perquè 
hi ha unes fluctuacions tan grans, tardem tant a cobrar, en molts casos, que nosal-
tres, des de l’organització el que demanem és que hi hagi un control. Abans, a nivell 
espanyol es deia AICA –se’n diu, encara–, i a nivell..., ara la transferència s’ha fet 
aquí a Catalunya, es diu Cadecat. És a dir, el que demanem és que hi hagi un control 
exhaustiu quant a que des del moment en què entreguem los pagesos les collites a 
aquells que mos les compren, doncs, dins d’un temps raonable, que tranquil·lament 
pot ser un mes, doncs, se mos pague aquella collita.

Perquè, quan anem al mecànic, com no pot ser d’altra manera, o quan anem a 
qualsevol altre lloc, en un temps prudencial, no superior al mes, també mos arriba  
a casa la factura i, lògicament, no podem dir-li a aquell professional, també autò-
nom: «No et podem pagar, perquè no m’han pagat la collita», eh? 

Estos són motius pels quals la gent jove, que això ho sent a casa, als pares, doncs, 
diu: «Jo, per aquí no. No vull continuar.» Este és un dels grans problemes que hi ha. 

Quant a formació, nosaltres..., ho acaba de dir la Iris, nosaltres intentem infor-
mar mitjançant cursos, mitjançant xerrades. I veiem que segurament haurem de 
participar i fer més, intentant donar informació, donar informació a la gent que co-
titza a l’autònom agrari, perquè realment sàpiga què està cotitzant i quines són les 
opcions que té. I llavors, lògicament, a casa seua decidirà si ho pot assumir, si no 
ho pot assumir. 

Quant a la idea que s’ha plantejat de fer una cotització..., bé, doncs, global, di-
guem-ne, de l’explotació, o tot això, bé, és complex, molt complex, però bé, és tornar 
als orígens. Lo que he començat, o quan he començat a parlar, allò de que: els iaios 
estaven a casa, los pares, los fills i de dir, bé, qui era la unitat fa..., qui era lo patriar-
ca? No, a les finques hi anava tothom. Cadascú..., quan jo acabava a escola anava al 
camp també; vull dir, és que hi anàvem tots. Per lo tant, excloure algú, ho repeteixo, 
malauradament, sempre era la senyora, la mare en este cas, que quedava exclosa, 
perquè no hi havia prou diners per a mantindre la unitat familiar, doncs, clar, això 
potser..., amb això evitaríem que això passés. Perquè, al final, qui és més important? 
Quan s’ha de fer, de dir..., és lo partir el fill de Salomó; com ho fem, això?

I quant a un règim de cotització progressiu i pels ingressos? També és molt bona 
idea, però s’ha de tindre molt de compte en que los ingressos a l’agricultura i a la 
ramaderia, doncs són molt inestables, però molt. Si es fes i s’apliqués, hauria de ser 
vetllar-se any a any. Estos dies hi ha hagut pedregades aquí al Penedès, entre altres 
zones. Ahir parlava amb lo que és president de JARC aquí al Penedès, estàvem so-
pant junts: «Què tal, Joan, com ha anat?» Diu: «M’ha pres lo cinquanta per cent.» 
Clar, això vol dir que hi haurà una baixada d’ingressos. Si tu t’has compromès a una 
base de cotització més alta, i en comptes de pagar el cupó, lo que paguem ara, el mí-
nim, que són 240 euros, a l’agrari, dius: «Bé, va, jo em començo a fer gran, voldria 
cotitzar més, perquè això em repercutirà..., me poso a cinc-cents euros, cada mes.» 
Ha!, te cau una pedregada així o et baixa per fluctuacions de preus i què fas –què 
fas–, llavors? Deixes ja no de pagar els 240, ni els 500, ni res, no pagues res? I, per 
tant, quedaràs exclòs? És a dir, si s’apliqués esta fórmula, hauria de ser una fórmula 
que permetés..., jo no sé si per any, clar, no pots canviar cada mes, sinó això seria 
de bojos, los funcionaris..., doncs una vegada l’any, com fos, mirar de dir: «Vostè...», 
per exemple, a final d’any, quan ja has recollit les collites i tu ja tens idea d’aquell 
any, econòmicament, més o menys com aniràs, doncs, dir: «Bé, vostè quina base de 
cotització vol tindre?» Dir: «Vol cotitzar pel mínim o el tram mitjà o un tram més 
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alt?» Bé, per què no? I a l’històric de quaranta anys de cotització, doncs, això suma-
ria a l’hora de rebre una prestació a la jubilació. No és mala fórmula, però tot són 
fórmules que s’han d’establir sempre pensant en que allò que es face, s’ha de poder 
pagar, perquè si posem alguna cosa que no es pot pagar o hem de deixar de cotitzar, 
clar, llavors la finalitat serà errònia.

Moltíssimes gràcies.

Francesc Salvà Catarineu

Molt bé, gràcies. Respecte del tema de l’envelliment, bé, és que si anem donant 
voltes al mateix, aquí podem dir que lo que és l’autònom que està ell sol a l’explota-
ció, tant sigui l’agrícola com el ramader, és que representa que està tots els 365 dies 
l’any dintre fent les tasques. I llavors, pràcticament, o no fa vacances o no para mai. 
I, a més a més, si hi afegim que, llavors, molts dels exercicis –més d’un–, degut a 
les inclemències del temps o degut al que sigui, aquell any hi ha pèrdues, clar, tot 
l’entorn familiar, els fills i..., si veuen que en aquella empresa, que en aquella casa de 
pagès no s’hi guanyen la vida, doncs, jo crec que no és un bon incentiu.

Però, en canvi, al revés sí que funcionaria. En una casa o en una empresa que es 
guanyen bé la vida, i que aquella empresa tira endavant i que, encara que hi hagi 
dificultats, veiessin que l’empresa tira endavant i que es guanyen bé la vida, jo crec 
que li donaríem..., jo crec que seria..., se li podria donar el tomb. És molt difícil, 
perquè en una empresa, en una casa de pagès que no es guanyin bé la vida, doncs..., 
però, en canvi, veiem en algunes empreses que guanyen, que l’empresa funciona, 
doncs, que algun fill sí que continua.

I després, respecte de les noves tecnologies, dir lo que s’ha dit, que hi han moltes 
bones tecnologies i hi han moltes coses que ens poden ajudar per millorar sobretot 
les feines i els rendiments tant a l’agricultura com a la ramaderia, però costa moltís-
sim que arribin al camp. Coses tan simples com el certificat digital, hi ha la majoria 
o un percentatge elevadíssim, que ni el té. I llavors, arribar a les noves tecnologies, 
al poble, està costant moltíssim.

El president

Molt bé, moltes gràcies. Els agraïm de nou la seva compareixença.
I aixequem la sessió.
Gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts d’una del migdia i nou minuts.
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