
EL FALS AUTÒNOM 

En els darrers anys, principalment a causa de la crisi econòmica, s’ha pogut 
observar l’aparició, en uns casos, i l’increment, en d’altres, de la forma més 
precària de les relacions laborals, els falsos autònoms. Cada vegada són més 
les empreses que busquen establir aquest tipus de relació laboral per, així, 
reduir els costos de la seva plantilla i evitar pagar la Seguretat Social, ja que 
aquestes cotitzacions són a compte del treballador o treballadora. Per 
aquest motiu es considera una pràctica il·legal. 

 

Aquestes persones, tot i treballar en una relació de total dependència amb 
l’empresa, com ho faria qualsevol treballador o treballadora contractat, estan 
obligades a donar-se d’alta al règim d’autònoms. Se’ls anomena, doncs, 
falsos autònoms, perquè, tot i que se’ls considera autònoms, no disposen 
d’autonomia en la seva tasca sinó que han de seguir les directrius de 
l’empresa i actuen, per tant, com a empleats i empleades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS FALSOS AUTÒNOMS 

● Facturen sempre per a un únic client, i hi tenen una relació de total 
dependència laboral. 

● Realitzen totes les tasques per a un empresari o empresària, com si 
fossin treballadors o treballadores per compte aliè. 

● No cobren una nòmina mensual, sinó que han d’emetre factures a 
l’empresa. 

● Han de declarar trimestralment l’IVA i l’IRPF, ja que apareixen com a 
autònoms als registres de la Seguretat Social i d’Hisenda. 

● No tenen una organització ni uns mitjans de treball propis, de 
manera que tenen un horari preestablert i treballen amb eines que 
no són seves. 

 

A més, un fals autònom es caracteritza per un gran nivell de precarietat 
laboral. 

Això suposa, per al treballador o treballadora autònom, la precarietat de les 
seves condicions laborals. Els drets d’aquest tipus de treballadors i 
treballadores es veuen rebaixats a mínims, perquè tot i desenvolupar les 
mateixes tasques que un treballador o treballadora amb un contracte 
ordinari, no disposen dels mateixos drets, ja que: 

● No se’ls aplica l’Estatut dels treballadors. 
● Tampoc se’ls aplica el conveni col·lectiu del sector. 
● Si l’empresari o empresària així ho decideix pot finalitzar la relació 

mercantil sense cap motiu aparent i sense preavís. 
● Les condicions laborals d’aquests treballadors i treballadores es 

regeixen pel dret civil i el mercantil com tots els autònoms: 
o No disposen de vacances retribuïdes. 
o Ni disposen de permisos. 
o No cobren quitança quan s’acaba la relació laboral. 
o Si no paguen una cotització VOLUNTÀRIA, no tenen dret ni a 

baixa ni a atur. 
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FINIQUITO o QUITANÇA   
  
La relació laboral entre treballador/ora i empresa, pot acabar per tres  
circumstàncies: 

 
- El treballador/ora decideix marxar de l’empresa (baixa voluntària) 
- Acaba el contracte, en els casos de contracte temporal 
- L’empresa acomiada el treballador/ora 

 
En TOTS els casos, el treballador/ora ha de rebre el que s’anomena com a 
finiquito o quitança! 
 
Què és el finiquito o quitança? 

 
- Dies treballats que encara no s’han cobrat 

 Exemple: si la relació acaba el dia 15 del mes,  
   s’ha de rebre el salari del dia 1 fins al dia  
   15. 

 
- Part proporcional de les pagues extres 

 Com a mínim, es té dret a dues pagues  
   extres l’any (una a l’estiu i una altra  
   al Nadal) 

 

- Dies de vacances que no s’han gaudit 

ATENCIÓ! 
 
S’ha de tenir ben present que SEMPRE et correspon el finiquito! 
 
Hi ha casos en què s’ha dit al treballador/ora que en cas de voler marxar de   
l’empresa, no li correspon el finiquito.             FALS! 

 
 Si és el treballador/ora que decideix marxar, no rebrà                  

indemnització, però sí els conceptes establerts al finiquito. 
 Si el treballador/ora no dóna el preavís establert al seu Conveni 

col·lectiu, es podran descomptar aquests dies del finiquito que li 
correspon. 

 
El moment de l’acomiadament resulta complicat, per tant: 
 
    
INFORMA’T. Et donarà major seguretat i sabràs si et donen el que et pertoca. 

 
                          NO SIGNIS SI NO N’ESTÀS SEGUR/A. Si creus que no són      

                  correctes els documents i les dades que t’estan donant,    
                       pots no signar! L’altra possibilitat és escriure NO  
         CONFORME i signar gairebé a sobre.  
 

                SEMPRE POTS DEMANAR. S’ha de rebre una còpia  
                 del document que has signat i/o exigir-lo. Amb la  
    còpia del document d’acomiadament, et pots dirigir 

    a qui creguis oportú per saber si la informació és  
    correcta. 

 
 

A Acció Jove i Comissions Obreres, us ajudarem 
a resoldre els vostres dubtes! 
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DIFERÈNCIA ENTRE FALSOS AUTÒNOMS I TREBALLADORS O TREBALLADORES AUTÒNOMS ECONÒMICAMENT 
DEPENDENTS (trade)  

Els treballadors o treballadores autònoms econòmicament dependents (trade) són aquells que realitzen una 
activitat econòmica o professional lucrativa de manera habitual, personal i directa per a un client o clienta del qual 
percebran com a mínim un 75% dels seus ingressos. 

Les seves condicions laborals han de ser diferents de les dels treballadors o treballadores amb contracte laboral: 

● Han de disposar d’infraestructura productiva i material, és a dir ser independents. 
● Han de desenvolupar la seva activitat sota criteris organitzatius propis, no tenen un horari establert pel 

client o clienta i es veuen obligats a organitzar-se a la seva manera. 
● La seva retribució no sempre és estable, sinó que depèn de la tasca que desenvolupin en cada moment. 

 

Així doncs, la principal diferència entre els trade i els falsos autònoms radica en la independència. Mentre que un fals 
autònom ha de seguir les directrius dels seus superiors, tal com ho faria un treballador o treballadora contractat, els 
trade conserven la seva independència operativa i, al mateix temps, assumeixen els seus riscos. 

 

QUÈ POT FER UN FALS AUTÒNOM PER DENUNCIAR LA SEVA SITUACIÓ? 

En cas de saber que una persona es troba en la situació de fals autònom, existeixen diferents maneres d’actuar: 

● Fer una denúncia anònima. Hi ha un formulari al web del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat 
Social, en el qual es pot fer la denúncia. Si les autoritats consideren que hi ha suficients indicis, 
realitzaran una inspecció de treball. 

 No és la millor de les opcions, ja que no garanteix la inspecció. 
● Fer una denúncia a la Inspecció de Treball. Aquesta denúncia s’hauria de posar mentre s’està treballant 

per a l’empresa en qüestió, ja que llavors hi acudirà un inspector o inspectora per certificar la situació 
del treballador o treballadora. 

● Fer una denúncia a un jutjat social per demanar el reconeixement de la relació laboral. S’han de lliurar 
proves que verifiquin aquesta situació. 

● Fer una denúncia a un jutjat social una vegada s’ha rescindit el contracte per reclamar com si fos un 
acomiadament i reconèixer la relació com a laboral. 
 

Per poder demostrar la condició de fals autònom és molt important recopilar totes les proves possibles de caràcter 
laboral, com ara ordres de treball internes, horaris i organització marcades per l’empresari o empresària, materials 
que s’utilitzen, retribucions, etc. 

És important denunciar aquests casos, perquè, a part que es consideren un frau de llei, en cas que finalment s’estimi 
la relació com a laboral, el treballador o treballadora veurà protegits els seus drets com a tal i li serà aplicable el 
conveni col·lectiu vigent. 

 

 

QUÈ ACONSEGUIM SI DENUNCIEM? 

En cas que es denunciï i es demostri la situació de frau: 

● Es regularitzarà la relació laboral fraudulenta durant tots els anys que ha estat en aquesta situació, i el 
treballador o treballadora serà donat d’alta al règim general de la Seguretat Social. 

● Es retornaran al treballador o treballadora afectat les quotes pagades en concepte d’autònom, amb un límit 
de quatre anys. 

● Si el treballador o treballadora ha estat acomiadat i presenta una demanda (té un termini de vint dies hàbils) 
tindrà dret a una indemnització per acomiadament improcedent o bé a ser readmès com a treballador o 
treballadora per compte aliè. 

● El treballador o treballadora pot reclamar diferències salarials, pagues extres, vacances, plusos… 
 

QUINES SANCIONS COMPORTA AQUESTA PRÀCTICA PER A LES EMPRESES? 

Els falsos autònoms estan protegits davant la llei perquè se’ls considera víctimes d’aquest tipus de relació laboral. No 
en són còmplices i no han de pagar cap sanció per ser falsos autònoms. S’entén que la conseqüència és que perden 
drets i, a més, han de fer front als costos de les cotitzacions de la Seguretat Social. 

Les empreses que contracten falsos autònoms sí que estan cometent una greu infracció tant en allò que es refereix 
als drets dels treballadors i treballadores com al frau a la Seguretat Social. Per això, d’una banda, les empreses seran 
sancionades amb una quantitat d’entre 3.000 i 10.000 euros de sanció i, a més, hauran de pagar totes les quotes 
que haurien d’haver pagat als treballadors i treballadores si haguessin estat assalariats durant els últims quatre anys. 
Si l’Administració ho creu convenient pot afegir-hi un recàrrec de fins al 150%. 

 




