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Presentació 
 

 

 

La nostra organització va demanar comparèixer davant aquesta Comissió 

d’Empresa i Ocupació del Parlament de Catalunya, bàsicament per tractar de la 

paralització en el desenvolupament del Decret 18/2010, de 23 de febrer, 

d’aplicació a Catalunya de l’Estatut del Treball Autònom. 

 

 

Una paralització preocupant, perquè ha significat la no constitució, fins aquests 

moments, del Consell del Treball Autònom de Catalunya, en uns moments en 

què es especialment necessari 

 

 

Al nostre parer el Consell, en si mateix, no és un objectiu però si ha de 

convertir-se en l’instrument per fer que les organitzacions que representen 

aquest col·lectiu facin arribar als poders públics de Catalunya les seves 

inquietuds, problemàtiques i propostes i per esdevenir un lloc de trobada i de 

diàleg amb el Govern de la Generalitat i amb les organitzacions sindicals i 

empresarials més representatives a Catalunya. 

 

 

Aprofitem, però, aquesta compareixença per fer esment d’un seguit de 

reflexions i propostes que, al nostre entendre, són bàsiques, a banda d’urgents, 

per tal de donar suport i dignificar el treball autònom al nostre país i més en 

l’actual conjuntura de crisi que estem patint. 

 

 

Algunes de les nostres propostes entren en l’àmbit competencial de la 

Generalitat de Catalunya, d’altres requereixen modificacions de lleis i normes  

d’àmbit estatal, és evident, però, que un decidit impuls d’aquestes lleis i normes 

per part del Parlament i de la Generalitat de Catalunya podrien ajudar, 

decisivament, a fer que aquestes propostes es poguessin convertir en realitat 

en un termini pròxim. 

 

 

En tot cas entenem que, atesa la importància d’aquest col·lectiu, el Parlament 

de Catalunya ha d’analitzar la seva realitat i les seves necessitats per tal de 

treballar, en el marc de les seves competències i impulsant mesures a l’àmbit 

estatal per donar una resposta justa i necessària a les seves demandes. 
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La dimensió del treball autònom a Catalunya 
 

 

Creiem que és basic, en primer lloc, situar la dimensió del que denominem 

“treball autònom”. 

 

Segons el quadre següent, el treball autònom pròpiament dit, és a dir les 

persones físiques, no integrades en societats mercantils, cooperatives i d’altres 

entitats societàries i que tampoc són col·laboradors familiars ni registrats com a 

part d’algun col·lectiu especial de treballadors, representaven, a 30 de 

desembre del 2011, el 10,61% de les persones cotitzants a la Seguretat Social 

a Catalunya. 

 

No estem parlant, doncs, d’un col·lectiu marginal per l’economia i el mercat de 

treball del nostre país. Ens trobem davant d’un col·lectiu important, que té dret, 

i ho reclama, a ser present en el disseny de les politiques actives a 

desenvolupar per dinamitzar l’economia, millorar la productivitat i, en resum, 

sortir de l’actual crisi com més aviat millor i en les millors condicions que 

estiguin al nostre abast. 

 

 

Dimensió del treball autònom a Catalunya                                        

(cotitzants a la Seguretat Social a 30-12-2011) 

 

 

 
Col·lectiu 

 
Catalunya 

% sobre 
total 
cotitzants 

 
Total Estat 

% sobre 
total 
cotitzants 

 

 
Total cotitzants a la 
Seguretat Social 

 
3.001.447 

 
100 % 

 

 
17.111.792 

 
   100% 

 
Cotitzants per compte 
propi (1) 

 
   530.146 

 
17,66 % 

 
  3.081.313 

 

18,00% 

 
Autònoms “pròpiament 
dits” (2) 

 
 318.511 

 
10,61 % 

 
 1.947.659 

 

11,38% 

 
Autònoms “pròpiament 
dits” sense treballadors 
a càrrec 

 
 262.359 

 
8,74 % 

 
 1.593.514    9,31% 

 

(1) Inclou RETA, el sistema especial agrari i règim especial del mar. 

(4)Autònoms pròpiament dits (persones físiques, no integrades en societats mercantils, 

cooperatives i d’altres entitats societàries, tampoc son col·laboradors familiars ni registrats com a 

part d’algun col·lectiu especial de treballadors). 

Fonts: Ministeri de Treball, Institut Nacional de la Seguretat Social. 
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L’impacte de la crisi en el treball autònom a Catalunya 
 

El desenvolupament de la crisi està tenint un impacte brutal en el treball 

autònom a Catalunya. Si analitzem les dades del quadre següent podem 

comprovar que, des de desembre del 2007 fins a desembre del 2011, el 

nombre d’autònoms, persones físiques, cotitzants a la Seguretat Social ha 

disminuït a Catalunya en un total de 52.020 persones. 

 

És el col·lectiu que, proporcionalment, ha disminuït mes al nostre país, un 

14,27%, mentre que el total del sistema ha disminuït un 11,69%. Aquest 

col·lectiu inclou autònoms i autònomes amb treballadors a càrrec i sense. 

 

En el cas dels autònoms i autònomes sense treballadors a càrrec aquesta 

disminució també ha estat més forta, 13,38%, que en el regim general, que ha 

estat del 12,67%. 

 

Es important, doncs, articular mesures i politiques actives de suport a aquest 

col·lectiu que significa, tot i aquesta disminució, l’11,38% del total de persones 

cotitzánts a la Seguretat Social a Catalunya. 

 

(disminució de cotitzants a la Seguretat Social a Catalunya)                          

 

Col·lectiu 
 

31-12-2007 30-12-2011 Diferència 

 

Total del sistema 
 

3.398.3652 3.001.447 397.195 (-11,69%) 

Règim general 
 

2.727.678 2.382.058 345.620 (-12,67%) 

Total compte aliè (1) 
 

2.802.053 2.471.301 330.752 (-11,80%) 

RETA (2) 
 

   576.164    513.337   62.827 (-10,90%) 

Total compte propi (3) 
 

   596.679    530.146   66.533 (-11,15%) 

Total autònoms pròpiament 
dits (4) 

   371.531 
 

   318.511   53.020 (-14,27%) 

Autònoms pròpiament dits 
sense treballadors a càrrec 

 
   302.902 

 
   262.359 

 
  40.543 (-13,38%) 

 

(1) Inclou règim general, règims especials agrari, del mar, mineria i treballadors de la llar.  

(2) Inclou només el RETA estricte, sense el sistema especial agrari integrat en el seu si. 

(3) Inclou RETA, el sistema especial agrari i règim especial del mar. 

(4)Autònoms pròpiament dits (persones físiques, no integrades en societats mercantils, 

cooperatives i d’altres entitats societàries, tampoc són col·laboradors familiars ni 

registrats com a part d’algun col·lectiu especial de treballadors). 

Fonts: Ministeri de Treball, Direcció General d’economia social, autònoms i 

responsabilitat social empresarial. 
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La manca històrica d’una política envers el col·lectiu 
 

La mostra més evident de la manca d’importància que des de les diferents 

instancies de govern s’ha donat a aquest col·lectiu està en el fet que, tant al 

govern de l’estat com en el de la Generalitat de Catalunya no existeix una 

direcció general pròpia, sinó que, tradicionalment, com és el cas actual, les 

polítiques d’aquest col·lectiu estan incloses en direccions generals que, en 

primer lloc, s’anomenen “de l’economia social”. 

 

En el  cas de Catalunya, per exemple, només s’ha recuperat el títol “i del treball 

autònom” en l’actual govern. No es una qüestió de noms, sinó que aquest fet 

demostra la poca importància que s’ha donat a aquest col·lectiu, respecte, per 

exemple, a l’economia social. 

 

Una data concreta són els imports que als darrers anys s’han destinat a 

Catalunya per a la formació contínua d’un col·lectiu i de l’altre: en els millors 

exercicis s’igualen les partides pressupostaries, i en alguns han estat superiors 

els fons per a l’economia social que per al treball autònom. Això implica, si 

tenim en compte el nombre de persones actives en ambdós sectors a 

Catalunya, que la mitjana destinada a formació contínua per al col·lectiu 

d’autònoms ha sigut, en els darrers anys, de 2,85 euros per persona,  mentre 

que els fons assignats a l’economia social pugen a 19 euros per persona. 

 

Tot això, malgrat que segons les dades del quadre que hi ha a continuació, el 

col·lectiu de treballadors i treballadores autònoms és gairebé set vegades el  de 

persones que aplega l’economia social a Catalunya. 

 

En qualsevol cas, és una anomalia històrica que cal corregir, tant en el nostre 

govern com en el de l’estat, però que demostra, per si sola, la poca sensibilitat , 

més enllà de les declaracions en campanyes electorals, que han tingut, en la 

pràctica, la majoria de les forces polítiques, envers el treball autònom.   

 

Comparació població ocupada en l’economia social i autònoms pròpiament dits 

 

Any Total autònoms 
pròpiament dits  

Autònoms P. D. 
sense treballadors a 
càrrec 

Treballadors en 
cooperatives I 
societats laborals 

 

31/12/2007 
 

371.531 302.902 53.193 

31/12/2010 
 

324.435 265.798 46.631 

 

Fonts: Memòries del CTESC, 2099 i 2010 
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El marc legal, necessitat d’una redefinició del concepte 

de treball autònom 
 

 

El treball autònom ha estat, històricament, una figura de la Seguretat Social, 
que s'ha convertit en un autèntic calaix de sastre on conviuen trades, autònoms 
independents sense assalariats, microempresaris i empresaris sense límit de 
treballadors a càrrec, o col·lectius especials de diferent indole.  
 
Ens trobem, doncs, que una “agrupació” de situacions que la Seguretat Social  
va decidir organitzar, en el seu moment, pel seu compte i risc, s'ha convertit en 
una “categoria” del món laboral, econòmic i professional, amb repercussions 
globals en altres matèries com la fiscalitat, la prevenció de riscos o la formació.  
 
És pràcticament impossible legislar alhora i d'una manera raonable, en matèria 
de protecció social, de fiscalitat o en qualsevol altre aspecte, per a unes 
situacions tan diferents.  
 
Segurament l'única solució, o la més raonable, sigui analitzar les diferents 
realitats que avui conviuen sota una mateixa etiqueta, determinar el seu volum 
real i deslligar-les, afrontant un debat bastant important i no menys complex: 
redefinir la figura del treball autònom.  
 
La Llei de l’Estatut del Treball Autònom (LETA) va intentar, tímidament, avançar 
en aquest sentit, definint que el seu àmbit d'aplicació es limita a “les persones 
físiques que realitzen de forma habitual, personal, directa, per compte 
propi i fora de l'àmbit de direcció i organització d'una altra persona, una 
activitat econòmica o professional a títol lucratiu, donin o no ocupació a 
treballadors per compte aliè.” Són el que s'ha vingut a anomenar autònoms 
“pròpiament dits”.  
 
La LETA, per això, no ha respost a les expectatives creades. Mes enllà de la 
definició del concepte del treball autònom dependent, a que ens referirem més 
endavant, no ha tingut pràcticament resultats per al col·lectiu. 
 
Això inclou la nova llei sobre la prestació pel cessament d’activitat, una llei feta 
des de una òptica tan estreta que implicarà, a la realitat, que només puguin 
accedir a aquesta prestació aquells autònoms dependents que tinguin registrat 
un contracte de prestació de serveis i els rescindeixin per motius aliens a la 
seva voluntat. 
 
No obstant això, si tenim en compte que en matèria fiscal o de seguretat social 
aquesta definició introduïda per la LETA no ha tingut pràcticament cap efecte i 
que, d'aquests autònoms “pròpiament dits”, més del 80% no tenen cap 
treballador a càrrec, és evident la necessitat d'aquesta redefinició de la figura 
del treballador autònom.  
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Una redefinició que tingui en compte la realitat i necessitats d’aquest 80% 

d’autònoms sense assalariats que són la immensa majoria del col·lectiu i que, 

per raons òbvies, són els que menys força han tingut fins ara per fer pressió per 

tal que es legisli tenint present la seva problemàtica i un marc legal que 

s’elabori abandonant el prejudici dominant segons el qual tot autònom és un 

“defraudador en potència”.  

  

És necessari, a banda de redefinir que s’entén per treball autònom i que la 

nova definició es faci tenint present la realitat del 80% del col·lectiu, un nou 

marc legal, que entre d’altres, contempli els següents aspectes: 

 

 

 Els canvis legals necessaris per facilitar la separació del patrimoni 
familiar del patrimoni professional de l’autònom/a. 
 
 

 Garantir l’equiparació real de drets i obligacions en matèria de Seguretat 
Social dels autònoms/es amb els assalariats/des, incloent els necessaris 
canvis en els mecanismes i tipus de cotització. 
 

 

 Que les polítiques recaptatòries de les diferents administracions 
(Hisenda, Agència Tributària de Catalunya, Seguretat Social) es 
desenvolupin en condicions que permetin la continuïtat de l’activitat en 
situacions que aquesta sigui viable. 
 

 

 Adaptar la formació contínua a les necessitats i situació real del treball 
autònom. 
 

 

 Canvis en la normativa fiscal per tal que aquesta s’adapti, sota els 
paràmetres d’una fiscalitat justa i progressiva, a les verdaderes i 
diferents realitats del treball autònom. 
 

 

 Adaptar la normativa en matèria de prevenció de riscos i de salut i 
seguretat en el treball a les diverses realitats i necessitats del treball 
autònom. 
 

 

 Acabar amb la discriminació en matèria de Mútues d’Accidents de 
Treball, que atorga als autònoms i autònomes sense treballadors a 
càrrec la categoria “d´adherit”, i impossibilita l’accés d’aquest col·lectiu 
als òrgans de govern d’aquestes entitats. 
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 Que els autònoms/es en situació de cessament de la seva activitat 
professional tinguin dret, en les mateixes condicions que les persones 
provinents del món assalariat, a l’accés a les prestacions no 
contributives i als subsidis existents en cada moment. 
 
 

 Modificació de la normativa per tal d’ampliar l’actual termini a un mínim 
de 5 anys, a fi que les persones assalariades, amb dret a prestació per 
desocupació i que, sense esgotar aquesta s’hagin establert com a 
autònoms i cessin posteriorment en la seva activitat com a tals, puguin 
cobrar les prestacions suspeses i no exhaurides en el seu dia. 
 
 

 Ampliació de les mesures contra la morositat, impulsant un canvi en la 
normativa que permeti perseguir penalment els talons i efectes bancaris 
impagats. 
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El treball autònom dependent 
 

 

Des del dia que va ser aprovat per les Corts, la nostra organització ja va 
assenyalar els dèficits de l'Estatut i anunciar els problemes que ens podríem 
trobar al reivindicar els teòrics drets que la llei atorgava als trades i, 
lamentablement, el temps ens ha donat tota la raó.  
 
El text de la Llei, i el seu posterior desplegament en el Reial decret, han blindat 
els interessos de les empreses contractants enfront dels trades, i amb això  
impossibiliten, en la pràctica que aquests puguin exercir els seus drets 
individuals i no cal dir els col·lectius mitjançant els previstos Acords d’Interès 
Professional (AIP).  
 
Les diferents moratòries per adaptar els contractes, segons els sectors, la 
indefinició de la Llei respecte a les indemnitzacions i l'obligació dels trades de 
comunicar la seva condició a les empreses contractants han significat que la 
gran majoria dels que han comunicat aquesta condició han vist rescindits els 
seus contractes, la majoria verbals, mercantils una minoria, i s'han vist obligats 
a demandar per reclamar una indemnització.  
 
Una minoria d'empreses ha “ofert” contractes totalment abusius (però 
perfectament legals) als seus trades o bé l'opció de rescindir la seva relació 
contractual. Davant aquesta indefensió, la FS TRADE-CCOO, com la immensa 
majoria d'organitzacions que agrupen trades, ha optat per recomanar, excepte 
en situacions ja explosives o d'imminent pèrdua del treball, que no es 
comuniqui la condició de trade ni es reclami el corresponent contracte.  
 
Múltiples intents inicials de contactar amb les empreses per poder negociar uns 
contractes mínimament racionals han significat l'acomiadament d'aquells trades 
que havien intentat organitzar-se.  
 
No cal ni dir els intents de negociar els AIP: alguna empresa que, 
excepcionalment, ha negociat el contingut dels contractes s'ha negat, 
radicalment, a semblant possibilitat. Una dada reveladora al respecte és que 
des del 12 de setembre del 2007 (data de l'entrada en vigor de l'Estatut) fins a 
febrer del 2011, només s'havien registrat menys de 23.000 contractes trade, 
que no corresponen, necessàriament a 23.000 trades, ja que algunes 
empreses encadenen contractes pel termini d'un any i fins i tot de temps 
inferior.  
 
Una dada curiosa és que a data 30 de desembre de 2011 només consten com 
a trades cotitzants a la Seguretat Social un total de 5.141 persones, aquesta 
diferència es deu, sens dubte, a l’esmentat anteriorment i al fet que, 
segurament, alguns trades han subscrit el contracte però no han fet la 
corresponent comunicació a la Tresoreria de la Seguretat Social.  
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Les polítiques de les empreses per ignorar la normativa i aconseguir que el 
trade perdi la seva condició legal com a tal, fins i tot en empreses on no s'havia 
sol·licitat aquest reconeixement, han estat variades: exigir al trade que 
contracti, encara que sigui parcialment o per un mínim període, un treballador 
assalariat; fraccionar la facturació a diferents raons socials per no arribar al límit 
del 75% de dependència econòmica; obligar a constituir societats limitades o 
cooperatives, etc.  
 
No contents amb això, fins i tot en els casos que s'accepten els contractes, es 
força a ignorar-hi els mecanismes de mediació existents, com el Tribunal Trade 
de Catalunya, i s’obliga, en casos com els del transport, a acceptar com a 
organismes mediadors les Juntes Arbitrals del Transport (formades per 
representants de l’administració i de les organitzacions empresarials), opció 
reconeguda expressament com a vàlida en la pròpia Llei.  
 
Evidentment, la situació de crisi econòmica, que ha copejat especialment 
aquest col·lectiu, juntament amb el resultat de les demandes judicials 
interposades en alguns casos, ha influït d'una manera radical en la 
impossibilitat de convertir els drets descrits en la Llei en una realitat. En 
conseqüència, l'Estatut del Treball Autònom i el reconeixement de la figura del 
trade han derivat en un brindis al sol.  
 
Des del principi, i segons la Comunitat Autònoma, els magistrats, en primera 
instància, davant les demandes per rescissió de la relació contractual, o bé es 
declaraven incompetents (Euskadi, Aragó), perquè no hi havia contracte trade, i 
remetien el cas a la jurisdicció mercantil, o bé donaven la raó al demandant i 
fixaven la indemnització corresponent.  
 
Aquesta segona opció ha anat decaient, com en el cas de Catalunya, a mesura 
que les empreses plantejaven recursos, els respectius Tribunals Superiors de 
Justícia anul·laven les sentències inicials i també es declaraven incompetents 
o, simplement, denegaven la raó als trades per supòsits de la Llei, amb 
arguments com els terminis transitoris, la no comunicació prèvia de trade o, en 
algun cas, argumentant, ignorant les proves presentades, que no estava 
provada la situació de trade respecte a l'empresa demandada. En resum, la 
immensa majoria de sentències han defugit entrar en el fons de la qüestió i 
s'han limitat a qüestions de forma.  
 
Arribem a l'extrem de sentències en primera instància, a Catalunya, que donen 
la raó al trade, però afirmen que “davant la seguretat que, en el cas de recurs, 
el TSJ de Catalunya anul·larà una sentència positiva a favor del trade”, 
decideixen rebutjar la demanda a la vista d'aquesta situació.  
 
El debat central estava, fins ara, en això: si la condició del contracte era 
“constitutiva” de la condició de trade o simplement “declarativa”, opció que hem 
defensat des de la FS TRADE-CCOO, atès que l'existència o no d'un contracte 
no pot canviar la realitat de si un autònom és trade o no ho és, segons el 
principi que “les coses són el que són i no el que sembla que són”.  
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Buscant un símil il·lustratiu, aplicant aquesta mateixa teoria majoritària de la 
judicatura, no tindria sentit cap sentència que reconegui una “relació laboral 
encoberta”, atès que precisament en tal cas no existeix un contracte laboral.  
 
En aquest sentit, la recent modificació de la LETA, efectuada a través de la Llei 
Reguladora de la Jurisdicció Social, aprovada en l'última sessió del Congrés 
dels Diputats de la darrera legislatura, el passat 22 de setembre, ens situa en 
una cruïlla encara més perversa.  
 
El text aprovat afegeix a la LETA l'article 11 bis, Reconeixement de la 
condició de treballador autònom econòmicament dependent:  

 

El treballador autònom que reuneixi les condicions establertes en l'article 

anterior podrà sol·licitar al seu client la formalització d'un contracte de 

treballador autònom econòmicament dependent a través d'una 

comunicació fefaent. En el cas que el client es negui a la formalització 

del contracte o quan hagi transcorregut un mes des de la comunicació 

no s'hagi formalitzat aquest contracte, el treballador autònom podrà 

sol·licitar el reconeixement de la condició de treballador autònom 

econòmicament dependent davant els òrgans jurisdiccionals de l'ordre 

social. Tot això sense perjudici d’allò establert a l'apartat 3 de l'article 12 

d’aquesta Llei.  

 

En el cas que l'òrgan jurisdiccional de l'ordre social reconegui la condició 

de treballador autònom econòmicament dependent a l'entendre's 

complertes les condicions recollides a l'article 11 apartats 1 i 2, el 

treballador només podrà ser considerat com a tal des del moment que 

s'hagués rebut pel client la comunicació esmentada al paràgraf anterior.  

 

El reconeixement judicial de la condició de treballador autònom 

econòmicament dependent no tindrà cap efecte sobre la relació 

contractual entre les parts anterior al moment d'aquesta comunicació.  

 
Aquesta modificació es completa amb la inclusió d'una nova Disposició 
transitòria quarta. Règim transitori previst a l'article 11 bis, que diu:  

 

El reconeixement de la condició de treballador autònom econòmicament 

dependent previst a l'article 11 bis d'aquesta Llei, només podrà produir-

se per a les relacions contractuals entre clients i treballadors autònoms 

que es formalitzin a partir de l'entrada en vigor de la Llei reguladora de la 

jurisdicció social.  

 
La modificació dóna la raó a l'argument que el contracte no és constitutiu, sinó 
només declaratiu, però blinda les empreses quan reconeix la condició de trade 
només a partir de la data de la comunicació a l'empresa.  
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Així doncs, si un trade comunica la seva situació com a tal a l'empresa i 
aquesta li rescindeix la relació contractual, qualsevol possible indemnització 
només tindrà en consideració la seva condició de trade des de la data de 
comunicació.  
 
En resum, un altra volta de rosca per fer inviables els drets proclamats en la 
LETA, una situació de clara indefensió jurídica per al trade i un nou obstacle 
majúscul per intentar organitzar el col·lectiu i que aquest reclami els seus drets.  
 

És urgent, per tant, una modificació d’aquesta normativa per tal d’ampliar els 

drets individuals i col·lectius reconeguts als trade, una redefinició d’aquesta 

figura per tal d’ampliar el col·lectiu protegit i, sobretot, una normativa que 

garanteixi veritablement l’exercici dels drets individuals i col·lectius reconeguts 

a aquestes persones i penalitzi l’incompliment del marc legal per part de les 

empreses i administracions publiques contractants. 

 

En la mateixa direcció es fa necessària una modificació de la Llei concursal per 
garantir que els crèdits pendents de cobrament per part dels trades tinguin la 
mateixa prioritat i consideració que els deutes salarials. 
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Algunes accions a promoure per afavorir i dignificar el 

treball autònom  
 

 

1) Polítiques i propostes en l’àmbit de responsabilitat directa de 
gestió de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i 
Treball Autònom de la Generalitat de Catalunya 
 
 

 Elaboració d’un mapa dinàmic de les diferents realitats del treball 
autònom a Catalunya, amb totes les variables, que permeti 
desenvolupar polítiques i programes adaptats a les seves 
necessitats.  
 
 

 Redefinició i redimensió del programa i la xarxa Inicia i la 
diversificació del seus objectius, un cop redimensionada la xarxa, en 
dos grans línies de treball: inici d’activitat i suport a la continuïtat o 
reciclatge de l’activitat (no diem ampliació perquè suposem que això 
cauria fora de l’àmbit de la DG perquè entrarien en un terreny de 
microempreses o pimes). 

 

 

 Garantir que els recursos que el Ministeri transfereix a Catalunya pel 
suport del treball autònom guardin proporció amb el volum de treball 
autònom existent a Catalunya o amb d’altres paràmetres similars als 
de la resta de comunitats autònomes de l’estat. 

 

 

 Habilitació de la xarxa Inicia per avalar els plans d’empresa a 
presentar per persones immigrades que sol·liciten el permís inicial de 
treball per compte propi. 

 

 

 Ampliació de la política de suports i subvencions al manteniment i 
reciclatge de l’activitat, no només a l’inici. 

 

 

 Impuls de polítiques i instruments cooperatius entre els autònoms/es 
de Catalunya que aportin competitivitat i valor afegit al seu treball. 
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2) Polítiques i propostes per impulsar en altres àmbits de gestió del 
Departament d’Empresa i Ocupació o del Govern de la Generalitat 
 
 

 Suport als autònoms dependents (trades) per garantir que gaudeixin 
dels drets que els reconeix l’Estatut del Treball Autònom, iniciatives 
del Departament perquè les empreses reconeguin aquests drets i 
seguiment de les seves vulneracions (amb la DG de Relacions 
Laborals i l’ Inspecció de Treball). Difusió institucional d’aquests 
drets. 
 
 

 Analitzar les diferents problemàtiques dels autònoms/es que treballen 
per a empreses (siguin o no dependents i amb treballadors a càrrec o 
no) i els buits o diferents interpretacions en matèria de prevenció de 
riscos al respecte. Establiment de criteris per part del Departament i 
difusió d’aquests criteris (amb la DG de Relacions Laborals). 

 

 

 Impuls d’una política preventiva per als autònoms/es, fent difusió dels 
seus drets i obligacions, implementació a Catalunya dels documents 
aprovats en aquesta matèria per la Comisión Nacional de Salud y 
Seguridad en el Trabajo (amb la DG de Relacions Laborals). 

 

 

 Formació contínua: garantir que els recursos que es destinen a la 
formació per a autònoms són proporcionals al volum d’aquest 
col·lectiu i guarden proporció amb els recursos destinats a d’altres 
comunitats autònomes de l’estat. Facilitar una convocatòria pròpia 
que permeti una formació adaptada a les necessitats del col·lectiu i 
no una “addenda” del Pla Intersectorial per a assalariats i 
assalariades (amb el Consorci de Formació Contínua de Catalunya). 

 

 

 Impulsar la modificació de la Llei de residus industrials del Parlament 
de Catalunya per adaptar-la a les diferents realitats i activitats del 
treball autònom i per garantir que “qui contamina pagui”,  però també 
que “qui no contamini no hagi de pagar”. 

 

 

 Planificar una campanya amb el col·lectiu de cooperatives del 
transport de mercaderies per tal de donar el suport necessari a 
aquelles que han d’adaptar legalment i millorar la seva gestió i 
perseguir aquelles altres clarament en situació de frau (amb la DG de 
Transports). 
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 Analitzar determinats sectors amb molta presència de treball 
autònom i que necessitarien plans de reconversió per garantir la seva 
continuïtat i competitivitat (amb les DG respectives). 

 

 

 

3) Polítiques i propostes per impulsar amb d’altres administracions i 
entitats o institucions 
 
 

 Impulsar amb la resta d’administracions públiques de Catalunya 
implicades en temes de desenvolupament econòmic (municipis, 
consell comarcals, diputacions) una política per adaptar aquests 
instruments a les necessitats reals del treball autònom i, sobretot, al 
suport per ajudar a garantir la viabilitat de la seva activitat. 
 
 

 Garantir que les línies de crèdit divulgades per instruments com 
l’ICO, l’ICF o Avalis siguin accessibles als autònoms/es de 
Catalunya. 

 

 

 Reclamar, com a mesura política en el context de crisi actual, que les 
entitats que concedeixen microcrèdits ampliïn aquesta modalitat a 
situacions que posen en perill la viabilitat de l’activitat, ja sigui per 
problemes puntuals de tresoreria, de necessitat d’inversió i similars. 

 

 

 Vetllar per un correcte funcionament i fer el seguiment de la prestació 
per cessament d’activitat, que ja pot generar possibles beneficiaris a 
partir del novembre del 2011 (mútues d’accidents de treball i 
Seguretat Social). 
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Una iniciativa interessant: El Programa de suport al 

treball autònom de Catalunya  
 

 

En aquest context hem de saludar positivament els treballs desenvolupats fins 

ara, entre la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball 

Autònom i les organitzacions sindicals i empresarials mes representatives de 

Catalunya, en l’elaboració de l’anomenat “Programa de Suport al treball 

autònom de Catalunya”. 

 

En primer lloc, perquè els treballs han estat un exemple de participació, i la 

millor demostració d’aquest fet és l’elevat nombre de propostes presentades 

per la nostra organització i que han estat incorporades a l’esborrany de 

programa. 

 

En segon lloc perquè el programa representa, al nostre entendre, una inflexió 

en les politiques, o millor dit, en les no politiques, desenvolupades fins ara en 

aquest àmbit per part del Govern de la Generalitat. 

 

A títol d’exemple, la Direcció General ha compartit la nostra reflexió que no té 

sentit esmerçar la pràctica totalitat dels pocs recursos existents únicament a  

impulsar l’inici d’activitat de nous autònoms i autònomes, tenint present, a més, 

el context de l’actual crisi. 

 

L’esborrany de programa inclou propostes innovadores, de suport al foment i 

consolidació del treball autònom, amb instruments i eines concretes, de vetllar 

pel reconeixement dels drets dels trades,  amb mesures d’inspecció i control 

per detectar possibles situacions de frau i és receptiu a la necessitat de 

modificar la normativa fiscal i de seguretat social pels autònoms i autònomes, 

incloent un seguit de propostes a impulsar en el marc estatal i, finalment, 

preveu la creació de l’Observatori del Treball Autònom de Catalunya, un 

instrument bàsic que ens ha de permetre conèixer molt millor la realitat 

d’aquest col·lectiu en el nostre país. 

 

Tot i això, és cert que algunes de les iniciatives previstes, com és el cas de la 

reorientació dels recursos dedicats exclusivament al foment de l’inici de 

l’activitat, requereixen un canvi en la normativa estatal o en la política de 

transferències de partides econòmiques a la Generalitat pel suport al treball 

autònom. 
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Malauradament, també en aquest tema, hem de treballar per avançar en 

l’autogovern i en la construcció d’un marc català socioeconòmic, perquè no 

limitem les competències dels nostres organismes autonòmics a la simple 

gestió burocràtica d’una descentralització administrativa. 

 

Confiem que el Pla definitiu que aprovi el Govern de la Generalitat es mantingui 

fidel a l’esborrany construït amb aquesta voluntat de diàleg i consens que ha 

presidit els treballs de la seva elaboració. 

 

Finalment, però, hem de manifestar la necessitat, per tal que aquest Pla 

esdevingui una veritable eina útil de suport al treball autònom, d’invertir més 

recursos en aquest col·lectiu per tal que es desenvolupi un veritable conjunt de 

politiques actives per la seva consolidació i que ajudi a limitar la davallada que 

està patint aquest col·lectiu en l’actual context.  

 

La crítica més important que la nostra organització fa al procés d’elaboració 

d’aquest Programa és el fet que, per la paralització del desenvolupament del 

Decret18/2010, qüestió a què ens referirem a continuació, només hi hem 

participat les organitzacions sindicals i empresarials mes representatives de 

Catalunya,  i les organitzacions d’autònoms independents i no vinculades a cap 

d’aquestes organitzacions sindicals i empresarials no han tingut l’ocasió de 

participar en la seva elaboració. 
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Un repte pendent i urgent: la creació del Consell, 

avançar en l’autogovern també en aquest àmbit 
 

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya va iniciar, en el seu moment, el 

procés de desplegament de la LETA, que diu, en el seu article 22, punt 7 que 

“les Comunitats autònomes poden constituir, en el seu àmbit territorial, consells 

consultius en matèria socioeconòmica i professional del treball autònom. Així 

mateix, poden regular la composició i el funcionament d’aquests.” 

 

En el procés de debat del projecte de Decret en el CTESC, CCOO va votar en 

contra del Dictamen i va emetre un vot particular per dues raons fonamentals. 

 

En primer lloc, perquè el Dictamen situava que “...el CTESC, tot i constatant la 

capacitat plena de la Generalitat per desenvolupar la LETA, i per no incórrer en 

possibles contradiccions que podrien obligar a modificacions posteriors, 

considera que el Decret hauria de promulgar-se una vegada conegut el 

contingut del Decret estatal que regularà el Consell Estatal del Treball 

Autònom.” 

 

CCOO va considerar que aquest text situava en una posició subalterna la 

Generalitat i plantejava, en contra del text de la pròpia llei,  el dubte que la 

Generalitat tingués aquesta competència i ens manifestàvem a favor de la 

tramitació del Decret de la Generalitat, independentment del procés en què es 

trobés el Decret estatal. 

 

En segon lloc, vàrem mostrar la nostra discrepància respecte a la proposta del 

Dictamen que demanava que les organitzacions d’autònoms vinculades a les 

organitzacions sindicals i empresarials més representatives, que el Decret ja 

incloïa com a membres del Consell, poguessin també optar a formar part del 

grup de representants d’organitzacions d’autònoms. 

 

CCOO enteníem que aquest fet implicava una doble representativitat i una 

marginació evident de les organitzacions d’autònoms independents i no 

vinculades a cap organització sindical o empresarial. 

 

En definitiva, CCOO optàvem llavors i ho continuem fent, per un model diferent 

al del Consell Estatal, que, amb la seva normativa, feta a la mida de 

determinats interessos, ha provocat una situació esperpèntica de recursos i 

reclamacions, fruit d’un procés que es pot qualificar de tot menys de 

transparent i que ha comportat que a hores d’ara encara no estigui constituït.  
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Finalment, el Govern va aprovar el Decret el 23 de febrer del 2010 (Decret 

18/2010), sense esperar a conèixer el contingut del Decret estatal i mantenint 

quatre grups com a integrants del Consell: 4 membres en representació de 

l’Administració de la Generalitat, 4 membres en representació de les 

organitzacions empresarials més representatives i de les seves entitats o 

associacions professionals de persones treballadores autònomes vinculades o 

que en depenguin, 4 membres en representació de les organitzacions sindicals 

més representatives i de les seves entitats o associacions professionals de 

persones treballadores autònomes vinculades o que en depenguin i un 

membre, fins un màxim de quatre, en representació de cadascuna de les 

organitzacions d’autònoms intersectorials més representatives de Catalunya, 

segons els paràmetres fixats en el propi Decret. 

 

Des de la publicació del Decret al DOGC, el 24 de febrer del 2010, fins al final 

de la darrera legislatura, la nostra organització va demanar repetidament que 

s’iniciés el procés d’acreditació de la representativitat de les organitzacions 

independents de persones autònomes, per tal de constituir el Consell. 

 

L’anterior Govern va ser incapaç de donar resposta a aquesta petició i de 

desplegar el Decret, qüestió que, fins el moment, i malgrat repetits intents per 

part de l’actual Direcció General, tampoc ha afrontat l’actual Govern de la 

Generalitat d’una forma definitiva. 

 

Més enllà de la discussió sobre el nivell de representativitat de les 

organitzacions empresarials pel que fa al col·lectiu de persones autònomes, 

que semblava el gran obstacle inicial que impedia la constitució del Consell, 

hem observat, en els darrers temps, amb gran sorpresa, l’aparició d’un 

determinat discurs, defensat per diferents representants empresarials i 

sindicals, que consisteix a defensar que el quart grup, el de les organitzacions 

independents, ha de quedar desert i que les organitzacions de persones 

autònomes que vulguin formar part del Consell ho hagin de fer federant-se o 

associant-se amb alguna de les organitzacions empresarials i sindicals mes 

representatives. 

 

CCOO considera que això seria, no només una burla del contingut del Decret, 

sinó, encara més greu, un atac directe a la llibertat d’associació i una mesura 

digna de règims que de democràtics i participatius tenen ben poca cosa. 

 

Per això, CCOO s’ha oposat a repetides propostes, en aquest període i també 

en l’anterior legislatura, per part d’altres organitzacions, de constituir el Consell, 

només amb la presència de les organitzacions sindicals i empresarials més 

representatives. 
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Per acabar, volem recordar que la proposta inicial de CCOO, abans de 

l’elaboració del primer esborrany de Decret, va ser aquesta: que el col·lectiu de 

persones autònomes tingues, com a mínim, la meitat de membres del Consell i 

que els seus representants fossin escollits en un procés electoral similar al que 

es produeix en el cas de les Cambres Agràries, donant l’opció a les més de 

tres-centes mil  persones autònomes de Catalunya a escollir directament els 

seus representants. 

 

Pensem que, entre d’altres conseqüències, la no constitució del Consell està 

provocant la impossibilitat legal de convocar plans de formació contínua 

específics per a persones autònomes i que aquesta formació s’estigui fent 

mitjançant “addendes” del Pla Intersectorial de Formació Contínua, amb les 

distorsions que tot això està provocant. 

 

Aquest fet també ha provocat, com dèiem abans, la situació esperpèntica que 

les organitzacions independents de persones autònomes no han pogut 

participar en l’elaboració del Programa de Suport al treball autònom de 

Catalunya. 

 

En qualsevol cas, aquest procés no pot endarrerir-se més i és urgent que el 

Govern de la Generalitat desplegui el Decret, iniciï el procés d’acreditació de 

les organitzacions de persones autònomes no vinculades a organitzacions 

sindicals ni empresarials i que optin a formar part del Consell i constitueixi, 

d’una vegada aquest organisme que ha de ser el fòrum de participació i diàleg 

social amb el col·lectiu del treball autònom del nostre país. 

 


