LLEI 6/2017, DE 24 D'OCTUBRE,

REFORMES URGENTS DEL
TREBALL AUTÒNOM
(BOE de 25 d'octubre)

PRINCIPALS
MESURES
ADOPTADES

Recàrrecs

Devolució de quotes en
supòsits de pluriactivitat

Extensió de la Tarifa Plana

Es modulen els recàrrecs per l’in-

La TGSS tornarà d’ofici, abans de

 S’amplia a 12 mesos la durada

grés fora de termini de les quotes

l’1 de maig de l’exercici següent,

de la tarifa plana de 50 € men-

a la Seguretat Social, el recàrrec

l’excés de cotitzacions ingressades

suals.

aplicable es redueix a un 10 % si

pels treballadors autònoms que

l’abonament es produeix dins del

també treballin per compte d’altri.

mes natural següent al del venci-

D’aquesta manera, els treballadors

ment del termini d’ingrés. Aquesta

ja no han de reclamar aquesta

mesura s’estén no només als autò-

devolució i reben abans l’excés de

noms, sinó també a la resta de sub-

cotització que es determini cada

jectes responsables del pagament

any en la corresponent Llei de

inclosos en els diferents règims de

Pressupostos Generals de l’Estat.

 Es redueix de 5 a 2 anys el període immediatament anterior exigit sense haver cotitzat al RETA
perquè

puguin

beneficiar-se

d’aquesta reducció en la quota
les persones que reprenguin la
seva activitat per compte propi. Aquest període és de 3 anys

la Seguretat Social, i serà d'aplica-

si anteriorment ja s’ha gaudit

ció a partir de l'01/01/2018.

d’aquesta tarifa.
 Aquestes mesures entraran en
vigor el dia 01/01/2018.

Millora de les bonificacions per conciliar la vida familiar i laboral de l'autònom
Entre d'altres mesures:
 Es recupera la bonificació per reincorporació després de la maternitat: les dones que tornin a exercir una activitat
per compte propi en els dos anys posteriors al seu cessament amb motiu de la maternitat, poden beneficiar-se de
la tarifa plana de 50 € durant 12 mesos.
 S'elimina el requisit de ser substituït mitjançant un contracte d'interinitat amb un aturat per poder gaudir de la
bonificació prevista (100 % de la quota d'autònoms) durant els períodes de descans per raó de maternitat/paternitat o risc durant l'embaràs o la lactància. Per poder gaudir d’aquesta bonificació, s’exigeix un període mínim
de descans d’un mes.
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Mesures per aclarir
la fiscalitat

Base mínima de
determinats treballadors
autònoms

Efectes de les altes i les
baixes en el RETA i canvis
de base de cotització

S’aclareix la deduïbilitat de les

Es desvincula la base mínima qua-

 Es possibilita que, fins a un mà-

lificada de cotització dels autò-

xim de tres vegades l’any, els au-

noms societaris o que hagin tingut

tònoms puguin donar-se d’alta i

un mínim de 10 treballadors al seu

de baixa en el RETA amb dret a

càrrec, de la del Grup de cotitza-

pagar les quotes a partir del dia

ció 1 del Règim General (que va lli-

en què iniciïn l’activitat (o fins

gada a l’evolució del SMI). Aques-

al dia concret en què la fina-

ta base mínima es fixa anualment

litzin). D'aquesta manera ja no

a la Llei de Pressupostos Generals

hauran de pagar les cotitzaci-

de l’Estat.

ons amb efectes del primer dia

despeses en què incorrin els autònoms en l’exercici de la seva
activitat (en vigor a partir del dia
01/01/2018):
 Les persones que treballin a
casa poden deduir-se una part
dels subministraments d’aigua,
gas, electricitat, telefonia i Internet.

(o fins a l'últim dia) del mes en

 Es permet la deducció de die-

què iniciïn o finalitzin l'activitat,

tes en els mateixos termes que
per als treballadors assalariats
i sempre que l’abonament es

segons correspongui. Aquesta

Accidents in itinere

faci per mitjans electrònics i en
establiments de restauració i

S'amplia la protecció dels treba-

hostaleria.

lladors autònoms als accidents in
itinere, sempre que tinguin assegurades les contingències professi-

Bonificacions per la
contractació de familiars
 Els autònoms que contractin
els seus familiars (fins al segon
grau) com a assalariats tenen
dret a una bonificació total de
la quota empresarial per contingències comunes durant un
període de 12 mesos, sempre

onals. A aquests efectes, s’entén

mesura entrarà en vigor el dia
01/01/2018.
 S’eleva de dos a quatre el nombre de vegades l’any que poden canviar-se de base de cotització. Aquesta mesura entrarà
en vigor el dia 01/01/2018.

com a lloc de la prestació de l'ac-

 Com a conseqüència de la me-

tivitat econòmica o professional

sura anterior, s'ha modificat la

l’establiment on exerceixi habitu-

regla del càlcul de la base re-

alment l'activitat, sempre que no

guladora de les prestacions per

coincideixi amb el seu domicili i es

maternitat i paternitat dels autò-

correspongui amb el local, la nau

noms, que a partir d'ara serà la

o l’oficina declarat com a afectat

mitjana del que s'ha cotitzat en

a l’activitat econòmica a efectes

els sis mesos anteriors (aplica-

fiscals.

ble a partir del dia 01/03/2018).

que es compleixin els requisits
exigits (no haver extingit contractes, manteniment del lloc de
treball, etc.).

Jubilació i envelliment actiu

 Es torna a permetre que les parelles de fet puguin beneficiar-se
de les mateixes bonificacions
en la cotització que la resta de

Es permet als qui estiguin acollits a aquesta modalitat de compatibilitat

familiars quan són contractats

entre pensió i treball i realitzin una activitat per compte propi percebre el

com a autònoms col·labora-

100 % de la seva pensió, sempre que es tingui contractat un treballador per

dors.

compte aliè.
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