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Barcelona, 24 de gener de 2018 

 

L’any passat per aquestes dades partíem amb unes previsions de creixement econòmic que 

ens feia pensar que aquest 2017 seria un bon any per a l’increment net del col·lectiu de 

treballadors i treballadores autònoms, el que anomenaven “bombolla emprenedora”. 

La realitat ha estat una altra: el creixement interanual del treball autònom a Catalunya ha estat 

de forma molt moderada, tan sols de 198 actius més: 

 

 

Aquesta xifra és un reflex del fracàs de les mesures que endega l’administració a través de les 

denominades “tarifes planes”, ben intencionades, però que necessiten una revisió en 

profunditat. 

Girona i Barcelona són les demarcacions que presenten sempre una consolidació constant i el 

creixement d’actius en el sistema. No passa el mateix a les comarques de Tarragona i de Lleida, 

on la destrucció del RETA és més evident.  
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Com és el col·lectiu de treballadors i treballadores per compte propi? 

El pes del col·lectiu d’autònoms a Catalunya representa el 17% del total estatal.  

I representem el 21% de la Pobla Activa a Catalunya. 

De la totalitat del Treball Autònom a Catalunya, el 60% son Persones Físiques (327.570). 

 

Ocupabilitat:   el 75% no tenen assalariats, el  21% tenen assalariats a càrrec  i el 4% es troba 
en una altra situació. 

Per edats: 

-25 anys 25 a 39 anys 40 a 54 anys +55 anys 

2% 27% 46% 24% 
10.919 147.406 251.137 131.028 

 

 

Per gènere:  es tracta d'un col·lectiu molt masculinitzat, tot i que les altes de dones creixen al 
voltant d’un 7%. 

                               Homes: 63,30%  

                               Dones: 36,70% 

 

Per sectors d’activitat: 

Agricultura 6% 

Indústria 9% 

Construcció 12% 

serveis 73% 

 

Per base de cotització: 

El 70% dels treballadors/es autònoms/es cotitzen per la base mínima (actualment 919,80 

euros). 

És a partir d’aquesta xifra que es calculen les prestacions futures que pugui percebre (malaltia 

comuna, accident de treball, jubilació, etc). 

Si analitzem la pensió de l’autònom, se situa al voltant dels 700 euros de mitja, casi un 40% 

menys que el Règim General. 
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Els 67% del rendiment de les activitats econòmiques del col·lectiu se situa entre els 13.000 i 

els 15.000 euros, que no són suficients com per poder augmentar i aportar més cotització al 

sistema. 

Per això la nostra organització ja va traslladar als grups parlamentaris de la Subcomissió del 

RETA la necessitat d'establir una cotització per trams per poder tenir més equilibri en el 

sistema i fer-lo més just: 

1. Establir una cotització registral per als que no superen el llindar del SMI. 

2. En aquest tram entrarien el 70% dels autònoms que no superen els 40.000 euros de 

rendiments anuals, podrien triar entre la base mínima o màxima de cotització. 

3. Els que superen els 40.000 euros podrien augmentar la base de cotització dues 

vegades més que la mínima actual. 

 

El 2018 ha d’esser estable i l’any on es compleixin els compromisos adquirits per les 

diferents formacions polítiques.  

 

La Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, principals mesures: 

MESURES PER  ALS NOUS TREBALLADORS/ES AUTÒNOMS 

1. S'amplia la famosa tarifa plana de 50 euros de 6 a 12 mesos.   

2. Els emprenedors podran optar de nou a la tarifa plana dos anys després (no 5) d'haver 

finalitzat l'activitat econòmica. 

3. Millora de les condicions dels nou treballadors autònoms amb discapacitat.  

a. 12 mesos  50€  b.     48 mesos 50% *2 anys no 5.  

 

MESURES EN L’ÀMIBT FISCAL 

1. S'han reduït a la meitat els recàrrecs per retard en els pagaments a la Seguretat Social, 

passant del 20% al 10% el primer mes.  

2. Els autònoms podran deduir-se un 30% de les despeses de subministraments, com 

l'aigua, la llum, l'electricitat i la telefonia, sempre que es treballi des de casa. En 

realitat sobre 100m2 si utilitzes 10m2 dedueixes només un 9%(2018). 

3. S'han establert deduccions per la manutenció (dieta) quan afecta directament 

l'activitat, amb un límit de 26 euros diaris, sempre que puguin comprovar a través de 

mitjans telemàtics.  
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MESURES EN COTITZACIÓ, PROTECCIÓ SOCIAL i CONCILIACIÓ 

1. S'ha establert una tarifa plana de 50 euros de quota per a les dones que es 

reincorporen a la feina després de la baixa per maternitat, durant 12 mesos. 

2. S'ha aprovat l'exempció del 100% de la quota d'autònoms durant un any per a la cura 

de menors o dependents, risc embaràs, paternitat, maternitat, adopció. 

3. Es reconeix l'accident in itinere (és a dir, d'anada o de tornada al lloc de treball) en els 

professionals autònoms (alerta, sempre que es cotitzi per la prestació d’accident de 

treball). 

4. Els professionals autònoms podran canviar fins a quatre vegades en el mateix any la 

seva base de cotització, en funció dels seus interessos i ingressos.  

5. Els autònoms podran donar-se d'alta i de baixa en el RETA, perquè només paguin pels 

dies que hagin treballat, 3 cops l’any.  

6. Es tornarà l'excés de cotització dels treballadors amb pluriactivitat sense que hagin de 

sol·licitar-la, per tant d’ofici. 

7. Es permet la comptabilització al 100% de la feina per compte propi amb la pensió de 

l'autònom. 

 

La CTAC - UGT de Catalunya considera que... 

La tarifa plana no és la mesura estrella del sistema, no per la facilitat d’accés al sistema, que 

hi estem molt d’acord, sinó per la barra lliure que suposa accedir sense garanties viables, i per 

com les plataformes d’economia digital i col·laborativa l'utilitzen per al foment de la 

contractació de falsos autònoms. Aquestes gaudeixen d’una reducció de costos estructurals, 

desmercantilitzant les relacions laborals, i fent el col·lectiu absolutament precari. 

A més, cal destacar que els autònoms són un col·lectiu que sofreix una càrrega fiscal del 40%, 

quan tenim les empreses de l'ÍBEX, que amb les seves deduccions no arriben al 15% de la 

càrrega. 

El col·lectiu de treballadors i treballadores autònoms reivindiquen mesures que calen 

incorporar, com: 

 Garantir la protecció social total del Treball Autònom. 

 Accés a la Llei de Segona oportunitat. 

 Regular el nou marc legal per noves plataformes al nostre mercat de treball. 

 Adequar la formació bonificada per a autònoms. 

 Adequar la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 Afegir Polítiques d’ocupabilitat dignes. 

 Actualitzar i adaptar la normativa dels treballadors autònoms dependents (TRADE). 

 Modernitzar la normativa de la Inspecció de Treball. 
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La CTAC-UGT de Catalunya continuarà treballant pels drets del col·lectiu i denunciarà 

incansablement les situacions de pèrdua de drets i irregularitats per part de les grans 

empreses i multinacionals, que empobreixen de forma fraudulenta el Treball Autònom a 

Catalunya. 


