
                                                             
  

Radiografia del mercat del treball autònom a Catalunya 

  

 

 

 

  El 17% del col·lectiu tanca l’activitat abans dels 11 mesos 

  El 78% es dedica al sector serveis 

  El 81% dels treballadors i treballadores autònoms no tenen assalariats 

  El 54% fa més de 5 anys que porten a terme la seva activitat 

  El 87% cotitzen actualment per la base de cotització mínima: 944,40 euros) 

 

Cal recordar les mesures introduïdes a la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes 

urgents del treball autònom, i més recentment les introduïdes en el Reial decret llei 

28/2018, de 28 de desembre —aquestes últimes després d'un llarg procés de debat 

amb les associacions de treballadors autònoms—, han representat una millora en 

matèria de regulació del treball autònom, després de l'aprovació del seu estatut 

regulador que prové de l'any 2007, i de la Llei que regula la prestació per cessament 

d'activitat de l'any 2010 i que continua pendent d'una modificació que permeti la 

seva eficàcia protectora. 
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Evolució del Treball Autònom a Catalunya 



                                                             
 

Malgrat els avenços produïts en matèria de polítiques actives, encara que aquestes 

centrades pràcticament en exclusiva en l'aplicació de les denominades tarifes planes 

de cotització a la Seguretat Social per als nous autònoms, així com en les 

cotitzacions i prestacions socials, la realitat és que encara estem lluny d'haver 

aconseguit tancar el cicle d'una veritable política eficaç per desenvolupar 

l'autoocupació individual. 

 

Principals reivindicacions de la CTAC-UGT de Catalunya 

 Sistema de cotització a la Seguretat Social en funció dels ingressos reals 

Dels 550.000 treballadors autònoms i autònomes que hi ha a Catalunya, 121.000 

(un 22%) estan cotitzant pel mínim, tot i que superen els 30.000 euros nets 

anuals, mentre que 77.000 (el 14%) estan cotitzant molt per sobre dels seus 

ingressos reals tot i no superar els 12.000 euros nets anuals, amb la minva que 

suposa per als seus ingressos mensuals. Per tant, ens trobem que hi ha 

infracotització i sobrecotització. Cotitzar en funció dels ingressos reals de forma 

progressiva és l’aposta del col·lectiu. 

 Règim d'aplicació de mesures per a la definició correcta dels conceptes 

deduïbles fiscals en l'IRPF i l’IVA  

 

Amb la finalitat d'assegurar que les mesures introduïdes per la Llei de reformes 

urgents del treball autònom s’implantin correctament s'abordaran modificacions en 

la seva redacció, per tal de fer efectives les deduccions de manutenció (26 euros) 

així com el percentatge dels subministraments quan l’activitat es desenvolupi al 

mateix habitatge (30%). 

  

 Actualització de la Llei 32/2010 que regula l'accés a la protecció per 

cessament d'activitat dels treballadors autònoms. Establiment de les 

Comissions paritàries d'anàlisi en el si de les mútues col·laboradores per a la 

codificació de criteris comuns. Aquest tema és d’extrema urgència per raons 

d'universalitat del sistema i entrada en funcionament després d’un any de la 

seva aprovació. 

 



                                                             
 

 Creació d'un subsidi especial per a aquells treballadors autònoms que es 

quedin sense cap mena de prestació ni subsidi. 

 

 

 Integració de les llacunes de cotització dels treballadors inclosos en el 

RETA en els mateixos termes i condicions que els treballadors del Règim 

General, amb la finalitat que convergeixin la protecció social del treball per 

compte propi amb la del treball per compte d'altri, i d’aquesta manera 

disminueixi la bretxa existent en matèria de pensions. 

 

 

 És imprescindible rematar el procés d'aprovació de la Llei de reforç de la 

lluita contra la morositat que va quedar aturada en el Congrés dels Diputats. 

La posada en marxa d'aquest procés no ha d'implicar cap mena de 

modificació substancial sobre el que s’ha treballat fins ara, i ha d’incorporar 

un règim sancionador prou eficaç. 

 

 Creació, en un període no superior de sis mesos, del Consell Estatal del 

Treball Autònom, i articulació de les decisions legislatives que siguin 

necessàries per assegurar la participació de les associacions professionals 

dels treballadors autònoms en tots els àmbits de representació institucional 

corresponents, d'acord amb les normes legals en vigor. 

 

 En matèria d'integració de les persones amb discapacitat, una de les 

qüestions fonamentals perquè un autònom o un emprenedor amb discapacitat 

pugui redefinir la seva carrera professional en el cas de patir una incapacitat 

que comporti un canvi de la seva activitat o treball, cal desenvolupar un 

mecanisme d'ajudes per a l'adaptació del seu espai físic. Aquestes ajudes 

són fonamentals si volem que persones amb recursos econòmics limitats i en 

la situació d'una discapacitat per sobre del 33% puguin emprendre una nova 

etapa laboral. 

 

 

 

 



                                                             
 

 La lluita contra el fals autònom. És cert que les formes de treball van 

canviant, però la legislació és clara: RG o RETA. No permetrem seguir en un 

mercat de treball precari, on les males pràctiques tenen una macroeconomia 

contenta per cometre irregularitats en el nostre ordenament jurídic, així com 

treballadors i treballadores pobres i precaris. És necessari dotar la Inspecció 

de Treball d’una partida més important per tal que puguin disposar de més 

efectius per aturar en sec la desmercantilització, la retallada dels drets 

aconseguits i la precarietat que caracteritza la relació laboral al nostre país. 

 

 La deslaboralització porta conseqüències socials, pèrdua de drets i minva de 

les pensions. 

 

 Per primera vegada a Catalunya, el creixement interanual del treball autònom 

ens presenta una xifra negativa, amb una destrucció de 1.500 actius menys. 

 

 El 2019 s’han produït 1.898 baixes en el sector del comerç de proximitat a 

Catalunya: 1.402 a Barcelona, 106 a Girona, 145 a Lleida i 245 a Tarragona 

 

Demanem un pla de xoc per la consolidació dels comerços, i perquè 

puguin adaptar-se a les noves realitats dels nous consumidors, ja que 

el consumidor actual compra majoritàriament mitjançant la 

deslocalització i a través de plataformes. 

 

 



                                                             
 

 

Volem un col·lectiu socialment just, igualitari i inclusiu 

 

 

Treballem en l’enfortiment del col·lectiu d’autònoms, per millorar i introduir noves 

polítiques actives per a l’autoocupació, i incidim en evitar tancaments de petites 

activitats als nostres pobles, barris i ciutats, així com lluitem de forma incansable 

contra situacions d’abús de la mercantilització de les relacions laborals, que ens 

porten a tenir treballadors i treballadores autònoms precaris. 

 

 

 

 


