
 
 

TREBALLADORS AUTÒNOMS 

 
 

1. Què significa ser autònom? 

 

Treballador autònom és aquell qui duu a terme de manera habitual, personal i directa 

una activitat econòmica sense subjecció a cap tipus de contracte de treball.  

 

Els treballadors autònoms estan inclosos en un Règim Especial de la Seguretat 

Social,  al qual s'han d'afiliar de forma obligatòria des de l'inici de l'activitat. 

No s'inclouen dins d'aquest Règim Especial els denominats falsos autònoms, és a dir, 

aquelles persones que treballen realment per compte d'una altra persona, física o 

jurídica, o sigui, dins de l'àmbit de la direcció i organització d'aquesta, si bé sota 

l'aparença formal d'un contracte diferent del de treball. 

 

Per tal de fer els tràmits necessaris que requerits per fer-se autònom, és 

imprescindible conèixer en profunditat la normativa i els passos fiscals a seguir. 

 

 

2. Passos a seguir per a convertir-se en autònom  
 
• Llicència d’obertura i llicència d’activitats i ins tal·lacions : Es formalitza a 

l’ajuntament i és necessària per poder registrar l’empresa. Ha d’anar 

acompanyat d’un projecte d’instal·lació. No totes les activitats requereixen 

una llicència : per exemple, un professor que imparteix classes a centres 

educatius no propis, no està obligat a tramitar-la. 

• Alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE):  És una taxa que grava 

l’exercici de l’activitat professional. Classifica les activitats empresarials i 

professionals mitjançant un codi anomenat "epígraf de l’activitat". Es realitza a 

l’Agència Tributària.  

• Alta Censal i opció del règim fiscal:  Es tramita a l’Agència Tributària. S’ha de 

completar l’imprès 036, on s’opta pel règim fiscal corresponent i s’indica 

l’activitat que es realitzarà i les dades de l’empresa.  

• Inscripció/afiliació al Règim Especial d’Autònoms d e la Seguretat Social:  

Es tramita a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Des de l’alta censal, 

es disposa d’un període de 30 dies naturals per a realitzar la inscripció. S’ha de 



 
portar el model 036, el DNI i el model TA521/1 d’alta en el Règim Especial de 

Treballadors Autònoms. Aquest últim es podrà complimentar a la mateixa 

oficina de la TGSS. 

 

3. Cotitzacions, IRPF, IVA...   
 
Els treballadors independents cotitzen mitjançant una quota que no depèn del volum 

d’ingressos, sinó que depèn de la base de cotització  escollida per l’autònom. La base 

de cotització és una quantia establerta per llei sobre la qual s’aplica el percentatge o 

tipus de cotització, i com resultat s’obté la quota a ingressar a la seguretat social. 

Existeixen uns imports mínims i màxims entre els quals han d’estar les bases de 

cotització al que correspongui la categoria professional del treballador. 

La quota també depèn de les cobertures que s’han contractat: per 

contingències comuns o professionals. Hi ha una base mínima de cotització 

d’uns 800 euros i una màxima de gairebé 3.000 euros, sobre les quals 

l’autònom ha d’abonar un 26,5% o un 29,8%, depenent de si ha escollit que li 

cobreixi la incapacitat temporal o no. El pagament de les quotes és mensual i la 

cotització atorga el dret a percebre una prestació per incapacitat, per baixa 

maternal i per jubilació.  

Dos impostos que ha de pagar són l’IRPF i l’IVA, els quals s’abonen trimestralment:  

 

• IRPF: L’abonament de l’impost a les persones físiques és la via mitjançant la 

qual l’autònom declara les seves rentes. Hi ha dues possibilitats per abonar 

aquest impost: la diferència entre les despeses i els ingressos més el 20% 

(estimació directa ), o un mòdul que determina l’Agència Tributària (estimació 

objectiva ).  

• IVA: Tribut de naturalesa indirecta que cau sobre el consum i grava, en la 

forma i condicions previstes per llei, les vendes de béns i prestacions de 

serveis efectuades per empresaris i professionals, així com les adquisicions 

intracomunitàries( béns que procedeixen dels països membres de la Unió 

Europea i són transportats al territori espanyol) de les compres o les 

importacions de béns. També hem de diferenciar entre l’IVA pròpiament dit 

(diferència entre ingressos i despeses) i l’IVA simplificat que es paga per 

mòduls.  

 



 
 

4. Falsos autònoms 

 

Està prevista una normativa que comenci a regir en breu. Suposa el reconeixement 

dels falsos autònoms: persones que treballen per un úni c client del qual obtenen 

el 75% dels seus ingressos. En aquests casos, la llei estableix l’obligació de firmar 

un contracte per a regularitzar aquesta situació i atorga seguretat i garanties als 

treballadors econòmicament dependents i a les empreses que els contracten. Aquesta 

normativa també suposa la millora de les prestacions, proposa estendre a tots els 

autònoms la protecció social per incapacitat temporal i, en el cas dels treballadors 

autònoms econòmicament dependents, també la cobertura per accidents de treball o 

malaltia. 

 

5. Tràmits per a constituir-se com a empresari autò nom  

 
1. Cal assabentar-se de quines són les oficines d’Hisenda i Seguretat Socia l 

que corresponen a cadascú . Es pot trucar als telèfons 901 12 12 24 (AEAT) i 

901 50 20 50 (Seguretat Social). 

 

2. S’ha d’anar a l’Agència Tributària (Hisenda) a fer l’alta censal , que servirà per 

a tributar l’IVA i l’IRPF. Cal demanar un imprès d’alta censal (036) i emplenar-

lo. Per fer aquest tràmit cal decidir:  

o En quin epígraf de l’IAE hauries donar-te d’alta  (a Internet hi han 

diverses llistes d’epígrafs). S’ha de vigilar si l’activitat és professional o 

empresarial, perquè això condiciona la manera com es factura i si s’han 

de presentar o no despeses trimestrals a compte de l’IRPF. 

o Si tributaràs per mòduls o no (tan sols ho poden fer algunes activitats 

com poden ser l’hosteleria, el comerç... El més habitual és que es tributi 

per estimació directa simplificada (no cal portar la comptabilitat, però sí 

un registre d’ingressos i despeses), a no ser que facturis més de 

600.000 euros . 

 

3. Amb l’alta censal, cal anar a la Seguretat Social i sol·licitar l’alta al règim 

d’autònoms . Normalment es vol cotitzar per la base mínima (a menys que es 

vulgui jubilar-se en els següents quinze anys), encara que és recomanable 

incloure la cobertura per incapacitat temporal, atès que la diferència a pagar de 

més és poca i et pot ser d’utilitat; la quota que hauria de quedar són uns 239 



 
euros al mes. Recorda de portar les dades del compte bancari i domicilia les 

despeses, o hauràs d’anar a buscar els butlletins per pagar al banc o caixa 

cada mes. 

 

S’han de presentar les declaracions de l’IVA cada trimestre, així com anualment 

s’hauran de presentar el resum d’operacions amb tercers i la declaració anual de l’IVA. 

Si et retenen l’IRPF a totes les factures faràs la declaració de la renda com tothom i 

prou. Si a més del 30% dels teus ingressos no s’aplica retenció, aleshores has de 

presentar trimestralment l’imprès 130 amb les despeses a compte de l’IRPF. 

 

6. Tipus d’IVA 
 
• El 16%, per regla general.  És el percentatge que s’aplica a béns i serveis a la 

majoria de les vegades. 

• El 7%, el reduït.  Els principals béns i serveis als quals s’aplica aquest tipus 

són: aliments no inclosos a l’IVA súper reduït; transport de viatgers; serveis 

d’hostaleria; entrades a teatres, circs, concerts, cine, etc.; serveis funeraris; 

perruqueries; dentistes; edificis, vivendes i places de garatge, aparells i 

complements per al diagnòstic, eines i recursos per l’alleugeriment de la 

malaltia... 

• El 4%, el súper reduït.   Béns i serveis qualificats com de primera necessitat: 

pa, llet, formatges, ous, verdures, fruites, hortalisses i tubercles naturals, que 

no hagin estat modificats de cap manera (és a dir, no es contempla l’agricultura 

ecològica, encara que s’escolten demandes que ho sol·liciten). També s’aplica 

aquest tipus d’IVA a llibres, diaris i revistes no publicitaris; medicaments d’ús 

humà, cadires de rodes per a minusvàlids, pròtesis i vivendes de protecció 

oficial.  

 
 

 
On pots trobar més informació? 
 

Oficina Jove del Vallès Oriental 
Plaça de l’Esglèsia, 8, Granollers 
93 842 66 84 
www.grajove.cat 
treball.vallesoriental@oficinajove.cat 
 
 
 
 
 



 
Departament de Treball  
http://www.gencat.cat/treball  
 
CIDEM 
http://www.cidem.com/cidem/cat/  

 
Servei d'assessorament per a la creació d'empreses 
http://www.gencat.cat/treball/ambits/autoocupacio/index.html  
 
Creació d'empreses, formes jurídiques, tràmits gene rals, ajudes i incentius 
http://www.ipyme.org/IPYME/es-ES 
 
CP’AC Fundació Privada per a la Promoció de l’Autoo cupació de Catalunya 
http://www.autoocupacio.org 

 


