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Girona, 14 de desembre de 2017 

 
Assumpte: Principals novetats incloses a la llei de reformes urgents del treballador autònom 
 
El passat 24 d’octubre es va aprovar la llei 6/2017, de Reformes Urgents del Treball autònom. En aquest  monogràfic els 
presentem i expliquem, de forma detallada, els principals canvis introduïts en les condicions dels treballadors autònoms. 
Principalment, en la vessant laboral però també en alguna modificació de caire fiscal. Alguns d’aquests canvis ja entren en 
vigor aquest 2017. La resta de canvis entraran en vigor a partir del 1 de gener de 2018. 
 
NOVETATS EN L’AMBIT LABORAL: 
 
Mesures que entren en vigor al dia següent de la publicació en el BOE, (26 de octubre de 2017) 
 

Mesures per fomentar la conciliació laboral i familiar: 

 Bonificació del 100% de la quota d'autònoms durant 12 mesos per la cura de menors de fins a 12 anys (abans 
només s’aplicava a cura de nens menors de 7 anys). 

 Bonificació del 100% de la quota d'autònoms durant el descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda amb 
finalitat d'adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural. Aquesta bonificació serà 
aplicable sempre i quan el període de descans tingui una durada de, com a mínim, un mes. 

 Les treballadores autònomes que decideixin reprendre en els 2 anys següents després del cessament de l’activitat per 
maternitat, adopció, guarda amb finalitat d'adopció, acolliment i tutela, podran beneficiar-se de la tarifa plana de 50 
euros durant un període de 12 mesos. 

Cotització en supòsits de pluriactivitat: 

Els treballadors autònoms que combinin, simultàniament, el treball per compte propi amb un altre per compte aliè i cotitzin 
per contingències comunes en règim de pluriactivitat, tindran dret al reintegrament del 50% de l'excés en què la suma 
de les seves cotitzacions superi la quantia que s'estableixi en els Pressupostos Generals de cada exercici. 
  
La Tresoreria General de la Seguretat Social abonarà d'ofici aquest import abans de l'1 de maig de l'exercici següent. 
 
Reconeixement de l'accident de treball in itinere: 
 

S'equipara l'accident in itinere dels autònoms que cotitzin per riscos professionals a les contingències professionals. Per 

tant, es considera accident de treball el sofert en anar o en tornar del lloc de la prestació de l'activitat econòmica o 

professional. A aquests efectes, és lloc de la prestació l'establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la 

seva activitat que no coincideixi amb el domicili i estigui així declarat fiscalment. 

 Bonificació per la contractació indefinida de familiars: 
 

Si l'autònom decideix realitzar un contracte indefinit al cònjuge, ascendents, descendents i altres parents de fins a segon 

grau de consanguinitat, tindrà dret a una bonificació en la quota empresarial per contingències comunes del 100% durant 

12 mesos. 

MONOGRÀFIC LABORAL    
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Requisits per aplicar aquesta bonificació: 

 No haver extingit contractes de treball per causes objectives, per acomiadaments disciplinaris declarats 
judicialment improcedents o per acomiadaments col·lectius declarats no ajustats a Dret, en els 12 mesos anteriors 
a la celebració del contracte. 

 Mantenir el nivell d'ocupació en els 6 mesos posteriors a la celebració del contracte, sense que es computin a 
aquests efectes les extincions vàlides i procedents. 

 
Possibilitat de compatibilitzar la realització de l'activitat per compte propi amb la percepció de la pensió per 
jubilació al 100%: 
 
Els autònoms podran compatibilitzar el cobrament del 100% de la seva pensió de jubilació amb el manteniment de la 
seva activitat, sempre que s'acrediti tenir contractat almenys a un treballador per compte aliè. 
Fins ara, la compatibilitat arribava al 50% de la pensió, que segueix sent la norma quan el treballador autònom no tingui 
assalariats al seu càrrec. 
 
 Mesures per millorar la cotització de determinats treballadors autònoms: 
 

La quota de cotització mínima dels autònoms societaris deixarà de vincular-se al Salari Mínim Interprofessional i es 
determinarà ara en els pressupostos generals de l'Estat de cada exercici.

Mesures que entren en vigor a partir del 1 de gener  de 2018 

Afiliació, altes i baixes de l'autònom a la Seguretat Social (Fins a 3 cops l’any): 

Els treballadors per compte propi podran realitzar fins a un màxim de tres altes i baixes a l'any i només pagaran pels dies 
realment treballats. Fins ara, calia pagar el mes sencer però amb la nova modificació només es pagaran els dies que 
realment estigui donat d'alta, tenint en compte per a això, la data d'inici i cessament de l'activitat. 
  

Possibilitat de canviar la base de cotització:  

S'eleva de 2 a 4 el nombre de cops l'any en què els treballadors autònoms poden canviar la base de cotització. Les 

dates previstes per als canvis són:  

 1 d'abril, si la sol·licitud es formula entre l'1 de gener i el 31 de març.  

 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l'1 d'abril i el 30 de juny. 

 1 d'octubre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 30 de setembre.  

 1 de gener de l'any següent, si la sol·licitud es formula entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre. 

Reducció de les càrregues administratives als autònoms: 

Nou règim de recàrrecs per ingressos fora de termini 

Es reduiran els recàrrecs per retard en el pagament de les quotes a la Seguretat Social si l'abonament de les mateixes es 
produeix dins el primer mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés. Aquesta millora suposa reduir a 
la meitat el recàrrec existent en l'actualitat, del 20% al 10%. 
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Els pagaments que es produeixin a partir del segon mes de venciment, continuaran amb el recàrrec del 20% del deute. 
 
S'amplia el temps de durada de la tarifa plana i s'afegeix un nou supòsit per al seu gaudi: 
 
S'amplia la durada de la tarifa plana de 50 euros mensuals de 6 a 12 mesos. Així mateix, es redueix de 5 a 2 anys el període 
que un treballador ha d'estar sense cotitzar al RETA per poder beneficiar-se de la mateixa. 
  
En el cas de treballadors que reprenguin la seva activitat com a autònoms i que hagin gaudit de la tarifa plana en el seu 
anterior període d'alta, el termini per poder beneficiar-se de la tarifa seran 3 anys en lloc de 2. 
  
Aquesta tarifa reduïda s'aplica a aquells treballadors per compte propi o autònoms que, o bé causin alta inicial o bé no 
haguessin estat en situació d'alta en els 2 anys (3 si s'ha gaudit la reducció anteriorment) immediatament anteriors a la data 
d'efectes l'alta, en aquest règim especial, i consisteix en una reducció en la cotització per contingències comunes, inclosa 
la incapacitat temporal, que serà una quantitat fixa de 50 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a 
la data d'efectes de l'alta sempre que optin per cotitzar per la base mínima. 
 
A partir de l'any, i fins a completar un període total de 24 mesos, els autònoms podran gaudir també d'una bonificació de la 
tarifa: 50% durant 6 mesos i 30% durant altres 6. 
  
En el cas que el treballador sigui menor de 30 anys (en cas d'homes) o 35 anys (en cas de dones) i causi alta inicial o no 
hagués estat en situació d'alta en els 2 anys anteriors (abans 5 anys), podrà sumar-se a les bonificacions i reduccions 
anteriors una bonificació addicional equivalent al 30% sobre la quota per contingències comunes. Aquesta bonificació 
s'aplicaria en els 12 mesos següents, estenent-se per tant el període total bonificat fins als 36 mesos. 
 
 
  
NOVETATS EN L’AMBIT FISCAL: 
 

Deducció de despeses de manutenció i dietes: 

Els treballadors per compte propi es podran deduir les despeses següents: 
 

• En els casos en què el treballador utilitzi part del seu habitatge habitual al desenvolupament de l'activitat econòmica 
pot deduir les despeses de subministrament d'aquest habitatge com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet. 
Aquesta deducció es realitzarà en el percentatge resultant d'aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres 
quadrats de l'habitatge destinats a l'activitat respecte a la seva superfície total, llevat que s'aprovi un percentatge 
superior o inferior. 

• Es podran deduir les despeses de manutenció del treballador sempre que es produeixin en establiments de 
restauració i hostaleria i s'abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic. L'import deduïble tindrà com a límit diari el 
mateix que l'establert per a treballadors per compte d'altri: 26,67 € si la despesa es produeix a Espanya i 48.08 € 
si és a l'estranger. 
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QUADRE RESUM DEL PRICIPALS CANVIS DE LA REFORMA: 
 
 

 
 
 
Estem a la seva disposició per a qualsevol consulta al telèfon 972 20 10 14 (Àrea Laboral) o enviant un correu electrònic a 
laboral@ribasalvarez.cat  
 
Atentament,  
 
 
David Carbonés Andorrà 
Director de l’Àrea de Laboral 
 
Ribas-Àlvarez Gestió Laboral SL 
 

 

TEMA MESURES

RECÀRREC PER IMPAGAMENT 1ª 

QUOTA
(des de 1-1-2018)

PLURIACTIVITAT ▸ Devolució d'oficio de l'exces de cotitzacions ingressades abans del  1 de maig

TARIFA PLANA 50€ ▸ Passa de 6 mesos a un any

(des de 1-1-2018) ▸ Es pot solicitar després de 2 anys sense cotitzar en el RETA (actualment 5), que seran 3 anys si s'ha gaudit la reducció abans

▸ S'amplia a dones que realitzin activitat per compte aliena en els dos anys seguents al cessament per maternitat, adopció, acolliment i

tutela i cotitzin  per la base mínima

▸ Es reconeix expresament a autònoms que cotitzen per risc professional

▸És lloc de prestació de l'activitat l'establiment on exerceix habitualment l'actividad, que no sigui el seu domicili i estigui així declarat

f iscalment

CONTRACTACIÓ DE FAMILIARS
▸ Es bonif ica el 100% de la contractació indefinida de familiars durant 12 mesos (límit: no haver acomiadat improcedent 12 mesos abans ni 6

mesos després)

INSCRIPCIÓ I  ALTA A LA  S. SOCIAL ▸ Fins a 3 vegades l'any natural; mesos en què només paguen per dies treballats (quota f ixa mensual entre 30)

(des de 1-1-2018) ▸ Efectes de la baixa han de coincidir amb el dia de comunicació del seu cessament d'activitat

CANVI DE BASES DE COTITZACIÓ
(des de 1-1-2018)

COMPATIBILITAT TREBALL I PENSIÓ 

AL 100%
▸ Possibilitat de cobrar el 100% de la pensió de jubilació si tenen l'edat legal i empleats al seu càrrec

PRESTACIONS MATERNITAT I 

PATERNITAT 
(des de 1-1-2018)

▸ Es bonifica el 100% de la quota durant descans d'almenys un mes per maternitat, paternitat, adopció, guarda amb fins d'adopció,

acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural

▸ No vinculat a contractació

PAGAMENT QUOTES SEG. SOCIAL

(des de 1-1-2018)

AUTÒNOMS SOCIETARIS ▸ Quota mínima de cotització s'establirà en la Llei PGEº anual (desvinculació del SMI i de la base mínima Reg. General)

DISCAPACITAT ▸ Milora  de condicions per  emprendre

(des de 1-1-2018) ▸ Millora en la contratcació de fills  discapacitats

CURA DE MENORS O DEPENDENTS ▸ Exempció de la quota durant 12 mesos s'amplia a cura de menors de 12 anys (f ins ara, 7 anys)

DESPESES FISCALMENT DEDUIBLES ▸ Deducció fiscal del 30% llum, aigua, electricitat i telefonia a casa

DESCANS DURAN MATERNITAT, 

PATERNITAT I AÑTRES

▸ Obligació de domiciliar el pagament de quotes (actualment, només obligats los empleats de la llar)

▸ Passa del 20% al 10%

ACCIDENTS IN ITINERE

▸ Fins a 4 vegades l'any (actualment, 2): major possibilitat de adequar-la als ingressos

▸ Subsidi del 100% de la BR diària (suma de bases de cotització 6 mesos anteriors entre 180 o dies d'alta si és període inferior)




