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NOVETATS DE LA LLEI DE REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM  
 
 
 
 
En data 25 d’octubre de 2017, ha estat publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 6/2017, de 24 
d’octubre, de reformes urgents del treball autònom. 
 
Aquesta Llei entra en vigor a l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, excepte 
alguns aspectes que entraran en vigor l’1 de gener de 2018. 
 
Entre les mesures que recull aquest nova Llei figuren: 
 
 
1. BONIFICACIONS EN LA QUOTA D’AUTÒNOMS 
 
1.1. Ampliació a 12 mesos de la tarifa plana de 50 euros per a nous autònoms, o que no hagin estat 
donats d’alta en els darrers 2 anys (abans eren 5 anys), i que optin per cotitzar per la base mínima que 
els hi correspongui (abans eren només 6 mesos).  
 
També s’aplica l’ampliació a aquells que optin per una quota de cotització superior a la mínima, la 
reducció de la qual continua sent del 80%. 
 
L’ampliació del primer període de bonificació permet als nous autònoms gaudir de 24 mesos de 
rebaixes (abans eren 18 mesos), sent les reduccions i els períodes següents: del 50% de la quota 
escollida del mes 12 al mes 18 i del 30% del mes 18 al mes 24.  
 
Entrada en vigor: aquesta previsió entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2018. 
 
1.2. En cas d’autònoms menors de 30 anys, o menors de 35 anys en el cas de dones, tindran una 
bonificació addicional equivalent al 30% sobre la quota de contingències comuns (accident no 
laborals, incapacitat temporal, maternitat/paternitat, entre altres), en els 12 mesos següents a la 
finalització dels períodes de bonificacions descrits anteriorment (24 +12 mesos). 
 
Entrada en vigor: aquesta previsió entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2018. 
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1.3. Maternitat/paternitat: 
 

• Bonificació del 100% durant 12 mesos de la quota d’autònoms per contingències comuns: 
 

o En el períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda amb fins 
d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o durant la lactància natural. 

o Per cura de menors de 12 anys; per tenir a càrrec un familiar en situació de 
dependència.  

 

• Tarifa plana de 50 euros durant 12 mesos, per a les treballadores autònomes que hagueren 
cessat l’activitat per maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment o tutela en cas 
que optin per cotitzar per la base mínima. Si opten per una base superior, tindran una reducció 
del 80%. 

 
1.4. Autònoms amb discapacitat. Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% 
tenen el període de tarifa plana (12 mesos) més una reducció del 50% durant 48 mesos més (del mes 
13 al 60). 
 
Entrada en vigor: aquesta previsió entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2018. 
 
 
2. MAJOR FLEXIBILITAT D’ALTES AL RETA I CANVIS DE COTITZACIÓ. 
 
2.1. S’estableix un sistema d’altes i baixes que:  
 

• Permetrà 3 altes i 3 baixes dintre l’any natural i es pagarà per dies treballats. 

• A partir de la 4a alta, es pagarà el mes íntegre. 
 
Alerta!: es pagarà la quota d’autònoms pels dies reals d’alta, front l’actual obligació de pagar-la pel 
mes complert. 
 
Entrada en vigor: aquesta previsió entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2018. 
 
2.2. Es podrà canviar la base de cotització 4 cops a l’any (fins ara només 2 cops), d’acord amb els 
terminis reglamentàriament establerts. 
 
Entrada en vigor: aquesta previsió entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2018. 
 
2.3. Reducció del recàrrec per endarreriment en el pagament de quotes: del 20% passa al 10% , si es 
paga el deute dintre del primer mes natural següent al venciment del termini per al seu ingrés. 
 
El recàrrec seguirà sent del 20%, si el deute s’abona dintre del segon mes natural al venciment. 
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Entrada en vigor: aquesta previsió entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2018. 
 
Alerta!: quan es tracta de l’endarreriment de pagament per part dels beneficiaris de la tarifa plana, la 
Seguretat Social no té en compte la reducció per penalitzar la demora, és a dir, el % de recàrrec es 
calcula sobre la quota mínima de cotització (al voltant de 267 euros)  i no sobre els 50 euros de la 
tarifa plana, això sense perjudici de la pèrdua de la bonificació.  
 
 
3. DEDUCCIÓ DE SUBMINISTRAMENTS SI ES TREBALLA DES DE CASA. 
 
La deducció del subministraments de telefonia com a despesa ha estat un cavall de batalla dels 
autònoms front el criteri de la Direcció General de Tributs d’exigir que l’autònom disposés de 
comptadors separats o línies diferenciades.  
 
La Llei preveu que els autònoms que afectin parcialment el seu habitatge al desenvolupament de 
l’activitat econòmica, es podran deduir les despeses de subministraments (aigua, gas, electricitat, 
telefonia i internet) “en el percentatge resultant d’aplicar el 30 per cent a la proporció existent entre els 
metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es 
provi un percentatge superior o inferior”. 
 
Alerta! 
 

• L’afectació de l’habitatge habitual a l’activitat s’acredita a través de la declaració censal (en 
l’apartat d’activitats i locals). Si una persona interessada no va afectar metres quadrats de 
l’habitatge a la declaració censal d’alta, haurà de procedir a la modificació per incloure aquesta 
dada, si està interessat en l’aplicació de la deducció. 
 

• Forma de càlcul de la deducció: cal aclarir que la deducció del 30% no és en relació amb 
l’import de la factura, sinó que el percentatge de la deducció és del 30% sobre el percentatge 
de l’habitatge que està afectat.  
 

Per exemple: un habitatge que disposa de 100 m2 i s’afecta 20 m2 a l’activitat (afectació d’un 
20%). Si la despesa de electricitat és de 100 euros, la part deduïble serà 6 euros (100 euros x 
20% x 30%). 
 

• La Llei es refereix a la telefonia associada a un habitatge i, per tant, s’ha d’entendre que la 
deducció del 30% no aplica a la despesa de la telefonia mòbil. Aquesta serà deduïble en tot 
cas si l’enginyer pot acreditar que aquesta despesa és necessària per a l’exercici de la seva 
activitat professional. 
 

• Entrada en vigor: aquesta previsió entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2018. 
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4. DESPESES DE MANUTENCIÓ FORA DE CASA. 
 
La Llei disposa que les despeses de manutenció de l’autònom en el desenvolupament de la seva 
activitat es podran deduir sempre que “es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i 
s’abonin emprant qualsevol medi electrònic de pagament, amb els límits quantitatius establerts 
reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels 
treballadors”. 
 
Els límits vigents són de 26,67 euros al dia, o bé 48,08 euros si el desplaçament és a l’estranger, si no hi ha 
pernoctació. I de 53,34 euros al dia, o bé 91,35 si el desplaçament és a l’estranger, si n’hi ha pernoctació (art. 9, 
lletra A, apartat 3, del Reglament de l’IRPF, aprovat pel Reial Decret 439/2007, de 30 de març). 

 
 
5. EXCÉS DE COTITZACIÓ EN CAS DE PLURIACTIVITAT 
 
Aquelles persones que treballen simultàniament com assalariats i com a autònoms poden reclamar 
l’excés de cotització amb la devolució del 50% de l’excés de cotitzacions, amb el topall del 50% de les 
quotes ingressades en el règim especial de treballadors autònoms. 
 
La novetat d’aquesta llei és que l’interessat ja no haurà de reclamar la devolució sinó que es preveu 
que la Tresoreria General de la Seguretat Social torni d’ofici l’excés de cotitzacions abans de l’1 de 
maig de l’exercici següent. 
 
 
6. ACCIDENT “IN ITINERE”. 
 
Fins ara, la Seguretat social no preveia els accidents in itinere per als autònoms i, per tant, qualsevol 
accident es considerava com a malaltia comú amb els corresponents efectes en el cobrament de 
prestacions. 
 
En canvi, la nova llei sí ho preveu expressament i estableix que “també s’entendrà com accident de 
treball el sofert a l’anar o tornar del lloc de prestació de l’activitat econòmica o professional”. 
 
Per poder percebre aquest ajut, l’autònom haurà d’haver optat per pagar la quota de contingències 
professionals. 
 
 
7. INCORPORACIÓ DE FAMILIARS AL NEGOCI. 
 
La contractació indefinida per part de l’autònom com a treballadors de compte aliena del seu cònjuge, 
ascendents, descendents i demés parents per consanguinitat o afinitat, fins el segon grau inclusiu, 
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donarà dret a una bonificació en la quota empresarial per contingències comuns del 100% durant un 
període de 12 mesos. 
 
No obstant això, és necessari que, en els 12 mesos anteriors a la contractació del familiar, l’autònom 
no hagi acomiadat a cap treballador de forma improcedent o per una regulació d’ocupació irregular. 
 
A més a més, l’autònom haurà de mantenir el nivell d’ocupació en els 6 mesos posteriors a la 
celebració dels contractes que donen dret a la citada bonificació. 
 
 
8.  COMPATIBILITAT AMB LA PENSIÓ. 
 
Es mantenen les modalitats vigents de compatibilitat de la prestació de jubilació de la Seguretat Social 
i el treball per compte propi:  
 
a) facturar per sota del salari mínim interprofessional en còmput anual (art. 213.4 LGSS);  
 
b) facturar sense topall econòmic a través de MUPITI per a l’activitat d’enginyer tècnic industrial 
(disposició addicional divuitena LGSS);  
 
c) facturar sense topall econòmic reduint la pensió un 50% i amb cotització especifica en el RETA (art. 
214 i 309 LGSS). 
 
La Llei afegeix una quarta modalitat que deriva del tercer supòsit descrit anteriorment: si el pensionista 
exerceix l’activitat per compte pròpia i acredita tenir contractat, al menys, a un treballador per compte 
d’altri, la quantia de la pensió compatible amb l’activitat serà del 100% i podrà facturar sense topall 
econòmic. 
 
 

 

 

 

 
SERVEIS JURÍDICS 
25 d’octubre de 2017 
 


