
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
El	nou	Reial	decret	llei	28/2018,	per	a	la	revaloració	de	les	pensions	públiques	i	altres	
mesures	urgents	en	matèria	social,	laboral	i	d'ocupació.	publicat	en	el	BOE	en	data	29	
de	desembre	de	2018,	inclou	importants	modificacions	tant	per	als	futurs	autònoms	
com	per	als	quals	 ja	està	en	exercici	que	s'afigen	i/o	modifiquen	a	les	que	ja	es	van	
produir	 amb	 l'entrada	 en	 vigor	 de	 la	 Llei	 6/2017	 de	 24	 d'octubre,	 de	 Reformes	
Urgents	del	Treball	Autònom	(veure	Quadern	corresponent	d'aquesta	mateixa	Web).	
	
En	general,	la	reforma	del	sistema	és	bastant	àmplia,	i	en	ella	s'intenta	equiparar	més	
el	règim	autònom	al	general	-el	dels	assalariats	
	
Encara	 que	 el	 text	 és	 “provisional”	 posat	 que	 la	 intenció	 del	 Govern	 és	 canviar	 el	
sistema	 de	 cotització	 actual	 dels	 autònoms/es	 de	 manera	 que	 les	 seues	 bases	 i	
quotes	s'adeqüen	als	 seus	 ingressos	 reals,	 i	atés	que,	amb	tota	probabilitat	 la	nova	
regulació	tardarà,	en	aquest	quadern	passem	a	analitzar	les	novetats	i	mesures	clau	
que	afecten	el	punt	a	l'alta	com	a	l'activitat	del	treballador/a	autònom/as.  
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1. Modificacions als tipus de cotització 

 
Amb	la	nova	normativa,	des	de	l'1	de	gener	de	2019	els	autònoms	hauran	de	cotitzar	
de	manera	obligatòria	per	totes	les	contingències,	no	solament	les	comunes.	Per	tant	
hauran	 de	 cotitzar	 per	 incapacitat	 temporal	 (incorporada	 en	 les	 contingències	
comunes)	 per	 contingències	 professionals,	 cessament	 d'activitat	 i	 formació,	
contingències	a	les	quals	fins	ara	no	estaven	obligats.		
	
El	tipus	de	cotització	passa	a	ser	del	30%	i	inclou	les	següents	cobertures:	
	

• El	28,30%	per	contingències	 comunes,	 incorporant	 la	 Incapacitat	Temporal	 i	
equiparant-se	al	Règim	General.	

	
• El	0,9%	per	a	tots	els	treballadors	quant	a	les	contingències	professionals.	

	
• El	 0,7%	per	 a	 cessament	 d'activitat	 que	 en	 2018	 era	 de	 caràcter	 opcional	 i	

s'aplicava	al	tipus	addicional	2,2%.		
	

• El	0,1%	per	a	Formació	 i	Prevenció.	Pel	que	a	priori	des	de	l'1	de	gener,	tots	
els	autònoms	podran	accedir	a	la	formació	contínua	i	reciclatge	professional,	
però	en	la	realitat	fins	que	no	es	publique	el	desenvolupament	normatiu,	no	
podran	beneficiar-se	dels	crèdits	de	 formació	com	els	 treballadors	en	Règim	
General.	 Sí	 que	 podran	 accedir	 a	 cursos	 organitzats	 per	 associacions	
d'autònoms	o	Comunitats	Autònomes.	

	
La	cobertura	de	les	contingències	d'accident	de	treball	(*AT)	i	malalties	professionals	
(*EP)	 deixa	 de	 ser	 voluntària	 en	 2019	 i	 passa	 a	 estar	 inclosa	 en	 la	 cotització	 de	
l'autònom	al	0,7%	que	 formarà	part	del	30%	del	 tipus	 total	aplicable	abans	descrit.	
Aquestes	 contingències	 s'afigen	 a	 les	 comunes	 que	 ja	 eren	 obligatòries	 per	 a	
l'autònom	i	que	ara	cotitzen	al	tipus	28,30%.		
	
El	Reial	decret	llei	també	estableix	que	aquest	tipus	pujarà	en	els	pròxims	anys	i	que	
aquesta	pujada	s'aplicarà	de	manera	escalonada	amb	els	següents	trams:	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Año	 %	
2019	 30,0	
2020	 30,3	
2021	 30,6	
2011	 31,0	
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2. Modificacions a les bases de cotització 

 

• A	partir	de	l'1	de	gener	de	2019	la	base	mínima	de	cotització	dels	autònoms	
s'incrementa	en	un	1,25%	i	passa	dels	932,7	euros	als	944,40	euros	mensuals		

	
• La	 base	 màxima	 d'autònoms,	 puja,	 en	 la	 mateixa	 mesura	 que	 en	 Règim	

General,	un	7%	i	passa	a	ser	de	4.070,10	euros		
	
Aquestes	seran	les	bases	amb	caràcter	general	és	a	dir	per	als	autònoms	menors	de	
47	anys	d'edat	que	triaran	la	seua	base	de	cotització	dins	dels	límits	que	representen	
les	bases	mínima	i	màxima	
	
Però	 com	 es	 realitza	 en	 anys	 anteriors,	 s'estableixen	 regles	 especials	 per	 a	 la	
determinació	de	les	bases	de	cotització	en	aquest	règim	destacant	les	fixades	per	als	
treballadors	per	compte	propi	o	autònoms	amb	47	o	més	anys	d'edat,	així	com	per	
als	denominats		autònoms	societaris	1.	
	

ü La	base	de	 cotització	dels	 treballadors	 autònoms	que	a	1	de	gener	de	2019	
tinguen	complida	l'edat	de	48	o	més	anys	per	regla	general,	estarà	compresa	
entre	les	quanties	de	1.018,50	i	2.077,80	euros	mensuals.	

	
ü En	 el	 cas	 dels	 “autònoms	 societaris”	 la	 base	 de	 cotització	 estarà	 compresa	

entre	les	quanties	de	1.214,10	i	4.070,10	euros		mensuals.	
	
Es	pot	veure	la	casuística	completa	en	la	Web	de	la	Seguretat	Social. 
 

                                                
1 Un	 autónomo	 societario	 tiene	 la	 misma	 condición	 que	 un	 trabajador	 autónomo,	 con	 el	 añadido	 de	 haber	
constituido	 una	 sociedad	mercantil.	 darse	 de	 alta	 como	 trabajador	 autónomo	 societario	 es	 obligatorio	 para	
todos	los	socios	que:	

• Tengan	al	menos	el	25%	de	 las	participaciones	de	una	sociedad	y	desempeñen	 labores	de	dirección	o	
gerencia	dentro	la	propia	sociedad.	

• Tengan	al	menos	33%	de	las	participaciones	de	una	sociedad	y	trabajen	en	la	propia	empresa.	
• No	cuenten	con	participaciones	pero	convivan	con	un	socio	que	tenga	al	menos	el	50%	de	éstas.	
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3. Noves quotes 

Com	hem	vist,	 la	base	mínima	de	 cotització	dels	 autònoms	 s'ha	 incrementat	en	un	
1,25%	a	partir	de	 l'1	de	gener	de	2019	 i	al	seu	torn	el	 tipus	de	cotització	ha	pujat	 i	
passa	a	ser	del	30%,	en	comptes	del	29,80%		Això	òbviament	provoca	la	pujada	de	la	
quota	mensual	de	cotització.	

• En	 el	 cas	 dels	 autònoms	 que	 cotitzen	 per	 la	 base	 mínima	 (un	 elevat	
percentatge	 del	 total)	 la	 quota	 quedaria	 en	 283,32	 euros	 mensuals	 que	
implica	una	pujada	implica	de	5,36	€	més	al	mes	(64€	a	l'any)	

• Per	als	autònoms	societaris	la	quota	mensual		resultant	d'aplicar	el	30%	sobre	
la	 seua	 base	 mínima,	 quedaria	 en	 364,23	 euros	 mensuals	 que	 implica	 una	
pujada	s	de	6,89	€	mes	(82€	a	l'any).	

 

4. La  “tarifa plana” y otras bonificaciones 
 
La	 tarifa	 plana	 també	 s'ha	 “adaptat”	 a	 l'obligatorietat	 de	 la	 cobertura	 per	
contingències	comunes	 i	professionals,	però	no	així	per	cessament	d'activitat	ni	per	
formació	professional.	Per	això	s'ha	encarit	passant	de	50	euros	mensuals	durant	a	60	
euros	incloent	les	contingències	comunes	i	professionals	però	excloent	el	cessament	
d'activitat	i	la	formació	(51,50,	per	contingències	comunes	i	8,50,	professionals).	
	
Aquest	 increment	és	per	a	 les	altes	a	partir	de	 l'1	de	gener	de	2019.	Respecte	a	 les	
altes	 anteriors	 si	 a	 31	 de	 desembre	 s'estava	 gaudint	 de	 la	 tarifa	 plana	 (és	 a	 dir	 si	
s'estava	 pagant	 50	 euros	 mensuals	 també	 s'haurà	 de	 pagar	 6é	 euros	 mensuals	 a	
partir	de	l'1	de	gener	de	2019.	
	
Es	 mantenen	 després	 de	 les	 bonificacions	 posteriors	 actuals	 de	 la	 tarifa	 plana	 en	
funció	de	 les	diferents	possibilitats	 (edat,	discapacitat…).	Els	beneficiaris	de	 la	tarifa	
plana	continuaran	tenint	accés	als	mateixos	drets	i	prestacions	
	
En	 concret,	 després	 de	 l'entrada	 en	 vigor	 de	 la	 Llei	 6/2017	 de	 24	 d'octubre,	 de	
Reformes	 Urgents	 del	 Treball	 Autònom	 i	 del	 recent	 Reial	 decret	 llei	 28/2018,	 les	
bonificacions/reduccions	de	les	quotes	dels	autònoms	quedarien	així: 

a) Bonificacions/Reduccions	amb	caràcter	general		

Els/as	treballadors/as	per	compte	propi	o	autònoms/as	que	complisquen	els	requisits	
de:	

1. No	haver	estat	d'alta	com	a	autònom	en	els	dos	anys	anteriors.	
2. En	el	cas	que	els	treballadors	autònoms	hagueren	gaudit	de	bonificacions	

en	el	 seu	anterior	període	d'alta,	en	el	 cas	de	 reprendre	una	activitat,	el	
període	de	baixa	s'incrementa	en	un	any,	és	a	dir		s'exigeixen	3	anys	sense	
activitat	per	compte	propi.	
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3. No	donar-se	d'alta	sota	la	forma	jurídica	de	societat	(SL,	SA,	SLNE	inclosa	
SLU).	

4. No	 ser	 autònom	 col·laborador	 (Règim	 especial	 per	 a	 familiars	 dels	
autònoms).	

5. No	 estar	 en	 règim	 de	 pluriactivitat	 si	 se	 sol·licita	 la	 seua	 bonificació	
específica.	

	
La	 Llei	 6/2017	 continua	mantenint	 l'incentiu	 als	 autònoms	que	 inicien	una	activitat	
per	compte	propi	i	amb	posterioritat	contracten	a	treballadors	per	compte	d'altri.	
Podran	 aplicar-se	 les	 següents	 reduccions	 i	 bonificacions	 sobre	 la	 quota	 per	
contingències	comunes,	inclosa	la	incapacitat	temporal,	per	un	període	màxim	de	24	
mesos	,	segons	la	següent	escala:	
	
	
	
	
	

• Per	 als	 12	 primers	 mesos	 la	 quota	 queda	 fixada	 com	 una	 quantitat	 fixa	 i	
estable,	 no	 com	 un	 percentatge,	 sense	 fer-la	 dependre	 de	 les	 possibles	
modificacions	en	 les	bases	 i	els	 tipus	de	cotització	durant	el	gaudi	d'aquesta	
mesura.	En	concret,	en	60	euros	per	a	aquells	treballadors	per	compte	propi	
que	opten	per	cotitzar	per	la	base	mínima	que	els	corresponga.	Els	autònoms	
que	 preferisquen	 cotitzar	 amb	 una	 base	 superior	 comptaran	 amb	 una	
bonificació	 del	 80%	 de	 la	 quota	 mínima	 per	 contingències	 comunes	 en	 els	
primers	dotze	mesos,	és	a	dir	s'aplicaria	un	descompte	d'uns	213,81€.	
	

• Per	 a	 la	 resta	 dels	 12	 mesos	 següents,	 independentment	 de	 la	 base	 de	
cotització	triada,	les	bonificacions	queden	establides	així:		

§ una	 reducció	 del	 50%	 de	 la	 quota	 corresponent	 a	 la	 base	 mínima	
durant	els	6	mesos	 següents.	 La	quota	quedaria	aproximadament	en		
149,69	euros/mes		

§ una	 reducció	 del	 30%	 de	 la	 quota	 corresponent	 a	 la	 base	 mínima	
durant	els	següents	3	mesos.	La	quota	quedaria	aproximadament	en	
203,14	euros	/	mes	

§ una	bonificació	del	30%	de	 la	quota	corresponent	a	 la	base	mínima	
durant	els	 següents	3	mesos.	La	quota	quedaria	aproximadament	en	
203,14	euros	/	mes.		

	
Aquestes	bonificacions	seran	també	d'aplicació	als	socis	treballadors	de	Cooperatives	
de	Treball	Associat	que	s'enquadren	en	el	Règim	d'Autònoms	quan	complisquen	els	
requisits.	
	

b)	 Bonificacions/Reduccions	 amb	 caràcter	 general	 si	 es	 tracta	 de	 *muicipios	 de	
menys	de	5.000	habitants	
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Els/as	treballadors/as	per	compte	propi	o	autònoms/as	que	complisquen	els	requisits	
de:	

1. No	haver	estat	d'alta	com	a	autònom	en	els	dos	anys	anteriors.	
2. En	 el	 cas	 que	 els	 treballadors	 autònoms	 hagueren	 gaudit	 de	

bonificacions	 en	 el	 seu	 anterior	 període	 d'alta,	 en	 el	 cas	 de	
reprendre	 una	 activitat,	 el	 període	 de	 baixa	 s'incrementa	 en	 un	
any,	és	a	dir		s'exigeixen	3	anys	sense	activitat	per	compte	propi.	

3. No	donar-se	d'alta	sota	la	forma	jurídica	de	societat	(SL,	SA,	*SLNE	
inclosa	SLU).	

4. No	ser	autònom	col·laborador	(Règim	especial	per	a	familiars	dels	
autònoms).	

5. No	estar	en	règim	de	pluriactivitat	si	se	sol·licita	la	seua	bonificació	
específica.	

En	aquest	cas	a	més	s'exigeix	que	l'autònom:	

a)	 Aquest	empadronat	en	un	municipi	de	menys	de	5.000	habitants,	segons	 les	
dades	oficials	del	padró	en	vigor	en	el	moment	de	l'alta		

b)	 Estar	 donat	 d'alta	 en	 el	 Cens	 d'Obligats	 Tributaris	 de	 l'Agència	 Estatal	
d'Administració	 Tributària	 o	 de	 les	 Hisendes	 Forals,	 corresponent	 el	 lloc	 de	
desenvolupament	 de	 l'activitat	 declarada	 a	 un	municipi	 el	 padró	municipal	 del	
qual	siga	inferior	a	5.000	habitants.	

c)	 Mantindre	 l'alta	 en	 l'activitat	 autònoma	 o	 per	 compte	 propi	 en	 l'avantdit	
municipi	en	els	dos	anys	següents	a	l'alta,	així	com	romandre	empadronat	en	el	
mateix	municipi	en	els	quatre	anys	següents	a	aquesta	alta.	

La	 Llei	 6/2017	 continua	mantenint	 l'incentiu	 als	 autònoms	que	 inicien	una	activitat	
per	compte	propi	i	amb	posterioritat	contracten	a	treballadors	per	compte	d'altri.	

Podran	 aplicar-se	 les	 següents	 bonificacions	 sobre	 la	 quota	 per	 contingències	
comunes,	 inclosa	 la	 incapacitat	 temporal,	 per	 un	 període	 màxim	 de	 24	 mesos,	
segons	la	següent	escala:	

• Per	 als	 24	 primers	 mesos	 	 la	 quota	 queda	 fixada	 com	 una	 quantitat	 fixa	 i	
estable,	 no	 com	 un	 percentatge,	 sense	 fer-la	 dependre	 de	 les	 possibles	
modificacions	en	 les	bases	 i	els	 tipus	de	cotització	durant	el	gaudi	d'aquesta	
mesura.	En	concret,	en	60	euros	per	a	aquells	treballadors	per	compte	propi	
que	opten	per	cotitzar	per	la	base	mínima	que	els	corresponga.	Els	autònoms	
que	 preferisquen	 cotitzar	 amb	 una	 base	 superior	 comptaran	 amb	 una	
bonificació	 del	 80%	 de	 la	 quota	 mínima	 per	 contingències	 comunes	 en	 els	
primers	dotze	mesos,	és	a	dir	s'aplicaria	un	descompte	d'uns	213,81€.	

En	aquests	 casos	no	seran	aplicable	 les	 reduccions	 i	bonificacions	per	als	12	mesos	
posteriors	al	període	inicial.	
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Aquestes	bonificacions	seran	també	d'aplicació	als	socis	treballadors	de	Cooperatives	
de	Treball	Associat	que	s'enquadren	en	el	Règim	d'Autònoms	quan	complisquen	els	
requisits.	
	
c)	Joves	(homes	menors	de	30	anys	i	dones	menors	de	35)	
	
Els/as	treballadors/as	per	compte	propi	o	autònoms	menors	de	30	anys,	o	menors	de	
35	anys	en	el	cas	de	dones,	que	complisquen	els	requisits	de:		
	

1. No	haver	estat	d'alta	com	a	autònom	en	els	dos	anys	anteriors.	
2. En	el	cas	que	els	treballadors	autònoms	hagueren	gaudit	de	bonificacions	

en	el	 seu	anterior	període	d'alta,	en	el	 cas	de	 reprendre	una	activitat,	el	
període	de	baixa	s'incrementa	en	un	any,	és	a	dir	s'exigeixen	3	anys	sense	
activitat	per	compte	propi.	

3. No	donar-se	d'alta	sota	la	forma	jurídica	de	societat	(SL,	SA,	*SLNE	inclosa	
SLU).	

4. No	 ser	 autònom	 col·laborador	 (Règim	 especial	 per	 a	 familiars	 dels	
autònoms).	

5. No	 estar	 en	 règim	 de	 *pluriactividad	 si	 se	 sol·licita	 la	 seua	 bonificació	
específica.	

	
La	 Llei	 6/2017	 continua	mantenint	 l'incentiu	 als	 autònoms	que	 inicien	una	activitat	
per	compte	propi	i	amb	posterioritat	contracten	a	treballadors	per	compte	d'altri.	
	
Podran	 aplicar-se	 les	 següents	 reduccions	 i	 bonificacions	 sobre	 la	 quota	 per	
contingències	comunes,	inclosa	la	incapacitat	temporal,	per	un	període	màxim	de	36	
mesos,	segons	la	següent	escala:	
	

• Per	 als	 12	 primers	 mesos	 la	 quota	 queda	 fixada	 com	 una	 quantitat	 fixa	 i	
estable,	 no	 com	 un	 percentatge,	 sense	 fer-la	 dependre	 de	 les	 possibles	
modificacions	en	 les	bases	 i	els	 tipus	de	cotització	durant	el	gaudi	d'aquesta	
mesura.	En	concret,	en	60	euros	per	a	aquells	treballadors	per	compte	propi	
que	opten	per	cotitzar	per	la	base	mínima	que	els	corresponga.	Els	autònoms	
que	 preferisquen	 cotitzar	 amb	 una	 base	 superior	 comptaran	 amb	 una	
bonificació	 del	 80%	 de	 la	 quota	 mínima	 per	 contingències	 comunes	 en	 els	
primers	dotze	mesos	(abans	eren	sis),	és	a	dir	s'aplicaria	un	descompte	d'uns	
213,81€.	
	

• Per	 a	 la	 resta	 dels	 12	 mesos	 següents	 ,	 independentment	 de	 la	 base	 de	
cotització	triada,	les	bonificacions	queden	establides	així:		

o una	 reducció	 del	 50%	 de	 la	 quota	 corresponent	 a	 la	 base	 mínima	
durant	els	6	mesos	 següents.	 La	quota	quedaria	aproximadament	en		
149,69	euros/mes	

o una	 reducció	 del	 30%	 de	 la	 quota	 corresponent	 a	 la	 base	 mínima	
durant	els	següents	3	mesos.	La	quota	quedaria	aproximadament	en	
203,14	euros	/	mes	
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o una	bonificació	del	30%	de	 la	quota	corresponent	a	 la	base	mínima	
durant	els	 següents	3	mesos.	La	quota	quedaria	aproximadament	en	
203,14	euros	/	mes.		
	

• Una	 bonificació	 addicional	 de	 12	 mesos	 següents	 del	 30%	 de	 la	 quota	
corresponent	 a	 la	 base	 mínima.	 La	 quota	 per	 a	 aquest	 període	 addicional	
quedarien	en	aproximadament	203,14	euros/mes.	

	
Aquestes	 bonificacions	 seran	 també	 d'aplicació	 als	 socis	 treballadors	 de	
Cooperatives	 de	 Treball	 Associat	 que	 s'enquadren	 en	 el	 Règim	 d'Autònoms	 quan	
complisquen	els	requisits.	
	
d)	Autònoms	discapacitats	amb	grau	igual	o	superior	al	33%	i	víctimes	de	terrorisme	
i	de	violència	de	gènere	
	
Els/as	treballadors/as	per	compte	propi	o	autònoms/as	amb	un	grau	de	discapacitat	
igual	 o	 superior	 al	 33%,	 les	 víctimes	 de	 violència	 de	 gènere	 i	 les	 víctimes	 de	
terrorisme	que	complisquen	els	requisits	de:	

1. No	haver	estat	d'alta	com	a	autònom	en	els	dos	anys	anteriors		
2. En	el	cas	que	els	treballadors	autònoms	hagueren	gaudit	de	bonificacions	en	el	

seu	anterior	període	d'alta,	en	el	cas	de	reprendre	una	activitat,	el	període	de	
baixa	 s'incrementa	 en	 un	 any,	 és	 a	 dir	 	 s'exigeixen	 3	 anys	 sense	 activitat	 per	
compte	propi.	

3. No	donar-se	d'alta	sota	la	forma	jurídica	de	societat	(SL,	SA,	SLNE	inclosa	SLU).	
4. No	ser	autònom	col·laborador	(Règim	especial	per	a	familiars	dels	autònoms).	
5. No	estar	en	règim	de	pluriactivitat	si	se	sol·licita	la	seua	bonificació	específica.	

	
La	 Llei	 6/2017	 continua	mantenint	 l'incentiu	 als	 autònoms	que	 inicien	una	activitat	
per	compte	propi	i	amb	posterioritat	contracten	a	treballadors	per	compte	d'altri.	
Podran	 aplicar-se	 les	 següents	 reduccions	 i	 bonificacions	 sobre	 la	 quota	 per	
contingències	comunes,	inclosa	la	incapacitat	temporal,	per	un	període	màxim	de	60	
mesos	(5	anys),	segons	la	següent	escala:	
	

• Per	als	12	primers	mesos	que	fixada	com	una	quantitat	fixa	i	estable,	no	com	
un	percentatge,	 sense	 fer-la	 dependre	 de	 les	 possibles	modificacions	 en	 les	
bases	i	els	tipus	de	cotització	durant	el	gaudi	d'aquesta	mesura.	En	concret,	en	
60	euros	per	a	aquells	treballadors	per	compte	propi	que	opten	per	cotitzar	
per	 la	 base	 mínima	 que	 els	 corresponga.	 Els	 autònoms	 que	 preferisquen	
cotitzar	amb	una	base	superior	comptaran	amb	una	bonificació	del	80%	de	la	
quota	en	els	dotze	mesos	(abans	eren	sis)	,	és	a	dir	s'aplicaria	un	descompte	
d'uns	213,81€.	

• Per	 a	 la	 resta	 dels	 48	 mesos	 següents,	 independentment	 de	 la	 base	 de	
cotització	 triada,	 les	 bonificacions	 queden	 establides	 en	 una	 bonificació	 del	
50%	 de	 la	 quota	 corresponent	 a	 la	 base	 mínima.	 La	 quota	 quedaria	
aproximadament	en	149,69	euros	/	mes2.		

                                                
2 Esta cuantía corresponde a la cuota por base mínima sin incapacidad temporal establecidas para el año 2017 
Posiblemente para el 2018 se produzca alguna ligera subida. 
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La	 Llei	 6/2017	 continua	mantenint	 l'incentiu	 als	 autònoms	que	 inicien	una	activitat	
per	compte	propi	i	amb	posterioritat	contracten	a	treballadors	per	compte	d'altri.	
	
Aquestes	 bonificacions	 seran	 també	 d'aplicació	 als	 socis	 treballadors	 de	
Cooperatives	 de	 Treball	 Associat	 que	 s'enquadren	 en	 el	 Règim	 d'Autònoms	 quan	
complisquen	els	requisits. 
 

e)	 Bonificacions	 per	 noves	 altes	 de	 familiars	 col·laboradors	 de	 treballadors	
autònoms	

Des	de	 la	posada	en	vigor	de	 la	Llei	31/2015,	els	autònoms	col·laboradors	gaudiran	
d'una	bonificació	en	la	quota	corresponent	al	REPTA,	en	concret,	el	cònjuge,	parella	
de	fet	i	familiars	de	treballadors	autònoms	per	consanguinitat	o	afinitat	fins	al	segon	
grau	inclusivament	i,	si	escau,	per	adopció,	que:	

• s'incorporen	com	a	noves	altes	al	Règim	Especial	de	 la	Seguretat	Social	dels	
Treballadors	per	Compte	Propi	o	Autònoms,	i	no	hagueren	estat	donats	d'alta	
en	el	mateix	en	els	5	anys	immediatament	anteriors	

• col·laboren	amb	ells	mitjançant	 la	realització	de	treballs	en	 l'activitat	de	què	
es	tracte,	

tindran	dret	a	una	bonificació	en		la	quota	que	resulte	d'aplicar	sobre	la	base	mínima	
el	 tipus	 corresponent	 de	 cotització	 vigent	 a	 cada	moment	 en	 el	 Règim	 Especial	 de	
treball	per	compte	propi	que	corresponga	del:	

• 50%	els	18	primers	mesos	
• 25%	els	següents	6	mesos	

Es	 considerarà	 parella	 de	 fet	 la	 constituïda,	 amb	 anàloga	 relació	 d'afectivitat	 a	 la	
conjugal,	 pels	 qui,	 no	 trobant-se	 impedits	 per	 a	 contraure	 matrimoni,	 no	 tinguen	
vincle	 matrimonial	 amb	 una	 altra	 persona	 i	 acrediten,	 mitjançant	 el	 corresponent	
certificat	 d'empadronament,	 una	 convivència	 estable	 i	 notòria	 i	 amb	 una	 durada	
ininterrompuda	 no	 inferior	 a	 cinc	 anys.	 L'existència	 de	 parella	 de	 fet	 s'acreditarà	
mitjançant	certificació	de	 la	 inscripció	en	algun	dels	registres	específics	existents	en	
les	 comunitats	 autònomes	 o	 ajuntaments	 del	 lloc	 de	 residència	 o	 mitjançant	
document	públic	en	el	qual	conste	la	constitució	d'aquesta	parella.	

En	 les	 Comunitats	 Autònomes	 amb	 Dret	 Civil	 propi,	 complint-se	 el	 requisit	 de	
convivència	a	què	es	refereix	el	paràgraf	anterior,	la	consideració	de	parella	de	fet	i	la	
seua	 acreditació	 es	 durà	 a	 terme	 conforme	 al	 que	 establisca	 la	 seua	 legislació	
específica.	
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e) Trabajadores	autónomos	que	cesen	 la	actividad	por	encontrarse	en	periodo	de	
descanso	 por	 maternidad,	 paternidad,	 adopción,	 acogimiento,	 riesgo	 durante	 el	
embarazo	o	durante	la	lactancia	natural	
	

Treballadors	autònoms	que	cessen	l'activitat	per	trobar-se	en	període	de	descans	per	
maternitat,	 paternitat,	 adopció,	 acolliment,	 risc	 durant	 l'embaràs	 o	 durant	 la	
lactància	natural	

Els	 treballadors	 per	 compte	 propi	 del	 Règim	 Especial	 de	 Treballadors	 per	 compte	
propi	 i	 autònoms	 que	 cessen	 l'activitat	 per	 trobar-se	 en	 període	 de	 descans	 per	
maternitat,	 paternitat,	 adopció,	 acolliment,	 risc	 durant	 l'embaràs	 o	 durant	 la	
lactància	 natural	 i	 que	 siguen	 substituïts	 per	 aturats	 amb	 contracte	 d'interinitat	
bonificat	tindran	dret	a	percebre	una	bonificació	del	100%	de	 la	quota	d'autònoms	
que	 resulte	 d'aplicar	 a	 la	 base	 mitjana	 que	 tinguera	 el	 treballador/a	 en	 els	 dotze	
mesos	anteriors	a	la	data	en	què	s'aculla	a	aquesta	mesura.	Si	es	portarà	menys	de	12	
mesos	d'alta,	la	base	mitjana	es	calcularà	des	de	la	data	d'alta.	

Aquesta	bonificació	serà	aplicable	mentisques	coincidisquen	en	el	temps	la	suspensió	
d'activitat	 per	 aquestes	 causes	 (que	 no	 podrà	 ser	 inferior	 a	 un	mes)	 i	 el	 contracte	
d'interinitat	del	substitut,	amb	el	límit	màxim,	en	tot	cas,	del	període	de	suspensió.	

D'aquesta	forma	les	autònomes	no	pagaran	quota	durant	 la	baixa	per	maternitat	ni	
els	autònoms	ho	faran	durant	el	seu	permís	per	paternitat,	que	recordem	s'ampliarà	
a	5	setmanes	en	2018.	Aquesta	mesura	ja	va	entrar	en	vigor	amb	la	publicació	de	la	
llei	en	el	BOE.	

f) Bonificació	a	Autònoms	sense	assalariats	per	conciliació	de	la	vida	professional	i	
familiar	vinculada	a	la	contractació.	
Tindran	dret,	per	un	termini	de	fins	a	12	mesos	a	una	bonificació	del	100	per	cent	de	
la	 quota	 d'autònoms	 per	 contingències	 comunes,	 que	 resulte	 d'aplicar	 a	 la	 base	
mitjana	que	tinguera	el	treballador/a	en	els	dotze	mesos	anteriors	a	la	data	en	la	qual	
s'aculla	a	aquesta	mesura	en	els	següents	suposats:	
	

1. Per	cura	de	menors	de	12	anys		(abans	eren	7	anys)	que	tinguen	al	seu	càrrec.	
2. Per	tindre	al	seu	càrrec	un	 familiar,	per	consanguinitat	o	afinitat	 fins	al	 segon	
grau	inclusivament,	en	situació	de	dependència,	degudament	acreditada.	
3. Per	tindre	al	seu	càrrec	un	 familiar,	per	consanguinitat	o	afinitat	 fins	al	 segon	
grau	 inclusivament,	 amb	 paràlisi	 cerebral,	 malaltia	 mental	 o	 discapacitat	
intel·lectual	amb	un	grau	de	discapacitat	reconegut	igual	o	superior	al	33	per	cent	
o	una	discapacitat	física	o	sensorial	amb	un	grau	de	discapacitat	reconegut	igual	o	
superior	 al	 65	 per	 cent,	 quan	 dita	 discapacitat	 estiga	 degudament	 acreditada,	
sempre	que	aquest	familiar	no	exercisca	una	activitat	retribuïda.	

	
L'aplicació	de	la	bonificació	estarà	condicionada	a	la	contractació	d'un	treballador,	a	
temps	 complet	 o	 parcial,	 que	 haurà	 de	 mantindre's	 durant	 tot	 el	 període	 del	 seu	
gaudi.	En	tot	cas,	la	durada	del	contracte	haurà	de	ser,	almenys,	de	3	mesos	des	de	la	
data	d'inici	del	gaudi	de	la	bonificació.	
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Quan	s'extingisca	la	relació	laboral,	fins	i	tot	durant	el	període	inicial	de	3	mesos,	el	
treballador	 autònom	 podrà	 beneficiar-se	 de	 la	 bonificació	 si	 contracta	 a	 un	 altre	
treballador	per	compte	d'altri	en	el	termini	màxim	de	30	dies.	En	cas	d'incompliment,	
el	treballador	autònom	estarà	obligat	a	reintegrar	l'import	de	la	bonificació	gaudida.	
Si	la	contractació	és	a	temps	parcial,	la	bonificació	serà	del	50	per	100.el	contracte	a	
temps	parcial	no	podrà	celebrar-se	per	una	jornada	laboral	inferior	al	50	per	cent	de	
la	jornada	d'un	treballador	a	temps	complet	comparable.	
	
El	 treballador	 autònom	que	 es	 beneficie	 de	 la	 bonificació	 haurà	 de	mantindre's	 en	
alta	en	la	Seguretat	Social	durant	els	sis	mesos	següents	al	venciment	del	termini	de	
gaudi	d'aquesta.	En	cas	contrari		estarà	obligat	a	reintegrar	l'import	de	la	bonificació	
gaudida	
	
Només	 tindran	dret	 a	 la	bonificació	 els	 autònoms/as	que	manquen	de	 treballadors	
assalariats	en	 la	data	d'inici	de	 l'aplicació	de	 la	bonificació	 i	durant	els	dotze	mesos	
anteriors	a	aquesta.	No	es	prendrà	en	consideració	als	efectes	anteriors	al	treballador	
contractat	 mitjançant	 contracte	 d'interinitat	 per	 a	 la	 substitució	 del	 treballador	
autònom	 durant	 els	 períodes	 de	 descans	 per	 maternitat,	 paternitat,	 adopció	 o	
acolliment,	risc	durant	l'embaràs	o	risc	durant	la	lactància	natural.	
	
h)	Bonificacions	 a	 les	 treballadores	 autònomes	 que	 es	 reincorporen	 al	 treball	 en	
determinats	suposats.	
	
Les	treballadores	que,	havent	cessat	la	seua	activitat	per	maternitat,	adopció,	guarda	
amb	finalitats	d'adopció,	acolliment	i	tutela,	en	els	termes	legalment	establits,	tornen	
a	 realitzar	 una	 activitat	 per	 compte	 propi	 en	 els	 dos	 anys	 següents	 a	 la	 data	 del	
cessament,	 tindran	 dret	 a	 una	 bonificació	 en	 virtut	 de	 la	 qual	 la	 seua	 quota	 per	
contingències	comunes,	inclosa	la	incapacitat	temporal,	quedarà	fixada	en	la	quantia	
de	50	euros	mensuals	durant	els	12	mesos	immediatament	següents	a	la	data	de	la	
seua	reincorporació	al	treball.	
	
Aquelles	treballadores	per	compte	propi	o	autònomes	que	optaren	per	una	base	de	
cotització	superior	a	la	mínima	podran	aplicar-se	durant	el	període	abans	indicat	una	
bonificació	del	80	per	cent	sobre	la	quota	per	contingències	comunes,	sent	la	quota	a	
bonificar	la	resultant	d'aplicar	a	la	base	mínima	de	cotització	establida	amb	caràcter	
general	en	el	corresponent	règim	especial	el	tipus	mínim	de	cotització	vigent	a	cada	
moment,	inclosa	la	incapacitat	temporal 
	
 

5. El cessament d'activitat involuntari: el “atur dels 
autònoms” 
	
Abans	 de	 l'1	 de	 gener	 de	 2019,	 la	 cotització	 per	 cessament	 d'activitat	 també	 era	
optativa	per	a	 l'autònom.	Podia	triar	si	pagar	per	aquesta	cobertura	o	no	dins	de	la	
seua	 quota.	 El	 nou	 Decret	 llei	 modifica	 aquesta	 llei,	 i	 des	 del	 passat	 1	 de	 gener	
aquesta	classe	de	cotització	passa	a	ser	obligatòria.	
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En	teoria,	si	els	autònoms	deixen	d'exercir	la	seua	activitat,	ara	que	és	obligatòria	la	
cobertura	 de	 cessament,	 cobraran	 una	 prestació	 per	 “atur”	 i	 continuaran	 cotitzant	
mentrestant	sobre	la	base	d'ell	(el	70%	de	la	mitjana	cotitzada	els	anteriors	12	mesos	
al	cessament),	igual	que	els	correspon	als	treballadors	per	compte	d'altri.	
	
No	 obstant	 això,	 de	 moment,	 el	 Govern	 no	 ha	 dit	 com	 va	 resoldre	 el	 vertader	
problema	de	 la	prestació	per	cessament	d'activitat	que	és	 la	denegació	a	més	de	 la	
meitat	dels	autònoms	(55%)	que	sol·liciten	aquesta	prestació	-malgrat	haver	cotitzat	
per	ella-	perquè	els	requisits	que	marca	la	llei	per	al	seu	cobrament	són	impossibles	
de	complir.	Dels	130	milions	que	es	recapten	a	l'any	per	aquesta	cotització	només	17	
milions	es	destinen	al	pagament	de	la	prestació.	De	moment,	Treball	no	ha	dit	si	es	
modificaran	 els	 requisits	 per	 al	 cobrament	 del	 cessament	 d'activitat.	 Si	 que	 es	
contempla	la	creació	d'una	Comissió	per	a	aclarir	els	criteris	i	a	la	qual	els	autònoms	
podran	recórrer	si	estan	disconformes	amb	la	negació	del	dret	a	cobrar	la	prestació.	
	
Quan	 es	 formule	 una	 reclamació	 sobre	 una	 resolució	 de	 la	mútua,	 amb	 la	 finalitat	
d'evitar	 l'abús	 per	 part	 d'aquesta,	 es	 constituirà	 una	 comissió	 en	 la	 qual	 tindran	
representació	 les	 mútues,	 les	 associacions	 representatives	 dels	 treballadors	
autònoms	i	l'Administració	de	la	Seguretat	Social	i	que	emetrà	un	informe	vinculant.	
Fins	 ara,	 les	 Mútues	 col·laboradores	 de	 la	 Seguretat	 Social	 eren	 les	 úniques	
encarregades	d'aprovar	o	no	la	prestació	i	en	la	pràctica	no	funcionava.		
	
Prèviament	 a	 aprovar-se	 la	 nova	 legislació	 sobre	 aquest	 tema,	 un	 autònom	 podia	
estar	com	a	màxim	12	mesos	en	situació	de	cessament	d'activitat.	Cobrant	per	això	si	
havia	 estat	 cotitzant	 específicament	per	 aquest	 concepte.	Aquest	període	d'un	 any	
s'amplia	a	dos	gràcies	al	Reial	decret	llei	28/2018.	
	
Segons	el	 temps	que	 s'haja	 cotitzat	per	 cessament	d'activitat,	 es	 tindrà	un	major	o	
menor	període	màxim	de	“atur”,	segons	la	següent	escala:.	
 

Meses	cotizados	 Meses	de	prestación	
De	12	a	17	 4	
De	18	a	23	 6	
De	24	a	29	 8	
De	30	a	35	 10	
De	36	a	42	 12	
De	43	a	47	 16	
48	o	más	 24	

 
 
La	quantia	que	des	de	 l'inici	de	2019	percebrà	un	autònom	per	 trobar-se	en	el	mal	
denominat	“atur”	serà	d'un	70%	de	 la	mitjana	cotitzada	durant	 tot	 l'any	anterior	al	
cessament.	Cal	tindre	en	compte	que	la	quantitat	cobrada	no	pot	superar	el	175%	del	
IPREM	(Indicador	Públic	de	Renda	d'Efectes	Múltiples).	Aquest	indicador	està	establit	
en	537,84	€.	De	manera	que	el	topall	del	que	pot	cobrar	un	autònom	que	haja	cessat	
en	la	seua	labor	seran	941,22	€.	
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6. Baixes per accidents, malaltia i incapacitat 
temporal 

El	canvi	en	les	cotitzacions	ampliant	l'obligació	a	cotitzar	per	totes	les	contingències	
té	una	gran	rellevància	perquè	és	una	garantia	per	als	autònoms	que,	exercint	la	seua	
professió	per	la	què	cotitza,	o	en	el	trajecte	al	lloc	on	la	desenvolupen,		pateixen	un	
accident	 i	 han	 de	 deixar	 de	 treballar	 temporalment.	 Perquè	 si	 això	 succeeix,	 ara	
poden	 cobrar	 bé	 per	 baixa	 mèdica	 (Incapacitat	 Temporal)	 o	 bé	 per	 Incapacitat	
Permanent,	segons	casos.	

Cal	tindre	en	compte		que	els	autònoms	que	treballen	a	casa,	si	pateixen	un	accident	
tant	a	l'interior	del	seu	domicili	com	en	algun	trajecte	cap	a	o	des	d'allí,	aquest	no	es	
considerarà	 accident	 laboral.	 I,	 per	 tant,	 no	 estarà	 cobert	 per	 la	 cobertura.	 És	
imprescindible	que	l'accident	es	produïsca	dins	de	-o	en	el	trajecte	cap	a	una	oficina,	
local	o	similar	on	habitualment	treballe	l'autònom,	i	que	no	siga	el	seu	domicili.	

Amb	 el	 nou	 Reial	 decret	 llei	 ,els	 autònoms	 tindran	 dret	 a	 cobrar	 la	 prestació	 per	
accident	 de	 treball	 o	 malaltia	 professional	 (contingències	 professionals)	 des	 del	
primer	 dia	 de	 baixa.	 A	més,	 no	 pagaran	 la	 quota	 de	 la	 Seguretat	 Social	 en	 cas	 de	
baixa	a	partir	del	segon	mes	fins	que	es	tornen	a	donar	d'alta.		

Per	 altra	 part,	 els	 autònoms	 no	 pagaran	 la	 quota	 de	 Seguretat	 Social	 a	 partir	 del	
segon	mes	de	baixa	per	malaltia	o	incapacitat	temporal	fins	al	moment	de	l'alta.	Fins	
ara,	 un	 autònom	 podia	 agafar	 una	 baixa	 mèdica	 però	 no	 podia	 deixar	 de	 cotitzar	
mentrestant	 a	 la	 Seguretat	 Social.	 Era	 necessari	 que	 continuara	 pagant	 la	 quota	
mensual	d'autònoms,	encara	que	estiguera	en	situació	d'Incapacitat	Temporal.	Això	
suposava	un	gran	perjudici	econòmic	per	a	aquest	tipus	de	professionals.	
 

7. El sistema d'estimació objectiva: els mòduls dels 
autònoms 
	
A	 l'hora	 de	 determinar	 el	 rendiment	 d'una	 activitat	 econòmica	 els	 autònoms	
empresaris		poden	tributar,	depenent	de	l'activitat	desenvolupada,	en	qualsevol	dels	
tres	 règims	de	 l'IRPF,	 tant	estimació	directa	normal,	estimació	directa	simplificada	 i	
estimació	objectiva,	conegut	aquesta	última	comunament	com	a	mòduls,	sempre	que	
no	excedisca	els	límits	de	rendiments	nets	establits	
	
A	 pesar	 que	 estava	 previst	 que	 en	 2019	 s'enduriren	 les	 condicions	 per	 a	 accedir	 a	
aquest	 sistema	 de	 tributació,	 s'ha	 prorrogat	 durant	 enguany	 les	 condicions	 vigents	
fins	a	2018,	és	a	dir	que	podran	seguir	en	el	règim	d'Estimació	Objectiva	(Mòduls)	de	
l'IRPF,	els	autònoms	que	complisquen	els	següents	requisits:	
	
•	 Autònoms	 l'activitat	 dels	 quals	 s'inclou	 en	 l'Ordre	 HAC/1264/2018,	 de	 27	 de	
novembre	que	regula	aquest	règim	per	al	2019.	
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•	 No	superar	els	límits	establits	en	aquesta	Ordre	per	a	cada	activitat:	
	

ü Volum	d'ingressos:	que	no	supere	en	2018	els	250.000	euros	anuals.	Això	és	
fruit	de	la	prorrogació	dels	límits	de	2018	i	de	2017.	Finalment	no	s'ha	posat	
en	 marxa	 el	 límit	 transitori	 previst	 entre	 els	 450.000	 euros	 anuals	 vigents	
anteriorment	 i	 el	 límit	 de	 150.000	 euros	 anuals	 (200.000	 en	 el	 cas	 de	
l'activitats	 agrícoles,	 forestals	 i	 ramaderes)	 que	 entrava	 en	 vigor	 en	 2019,	
quan	 havia	 de	 tindre	 ple	 efecte	 la	 Reforma	 Fiscal,	 la	 qual	 cosa	 anava	 a	
contribuir	a	reduir	el	nombre	d'autònoms	que	cotitzen	en	mòduls.	Finalment	
es	flexibilitza	el	sistema	en	aquest	2018.	

ü Facturació	 a	 empreses	 i	 professionals:	 no	 poden	 seguir	 en	mòduls	 aquells	
autònoms	 obligats	 a	 expedir	 factures	 a	 clients	 que	 siguen	 empreses	 i	
professionals,	 si	 l'any	 anterior	 han	 tingut	 rendiments	 superiors	 a	 125.000	
euros	 anuals.	 El	 límit	 esperat	 en	 2019,	 establit	 en	 la	 reforma	 fiscal	 era	 de	
75.000	 euros	 però	 finalment	 es	manté	 el	 límit	 de	 2018	 i	 2017,	 que	 era	 de	
125.000	euros	anuals.		

ü Volum	 de	 compres:	 sense	 incloure	 inversions,	 el	 límit	 s'estableix	 de	 forma	
transitòria	en	2019	en	250.000	 euros.	Abans	d'aquesta	prorroga	 la	Reforma	
Fiscal	 incloïa	 una	 reducció	 del	 límit	 a	 150.000	 euros.	 En	 el	 cas	 d'obres	 o	
serveis	 subcontractats,	 l'import	 dels	mateixos	 es	 té	 en	 compte	 per	 al	 càlcul	
d'aquest	límit.	

	
•	 No	haver	renunciat	ni	estar	exclòs	del	règim	simplificat	de	l'IVA	o	de	l'especial	de	
l'agricultura.	
	
•	 No	realitzar	altres	activitats	que	tributen	en	estimació	directa. 
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8. Noves deduccions per a autònoms en l'IRPF de 
2018 

Malgrat	que	 són	deduccions	aprovades	en	 l'última	 llei	d'autònoms	 (Llei	6/2017	 )	 la	
veritat	és	que	en	la	passada	campanya	de	la	Renda,	els	treballadors	per	compte	propi	
no	li	les	van	poder	deduir-se	les	dietes	derivades	i	els	subministraments	fins	a	un	30%	
del	total	de	la	superfície	afecta	a	l'activitat	i	declarada	en	el	model	036	d'Hisenda.		

Serà	 en	 la	 pròxima	 campanya	 d'IRPF	 on	 els	 autònoms	 podran	 aplicar	 les	 grans	
novetats	 que	 va	 introduir	 la	 Llei	 6/2017	de	 24	d'octubre,	 de	Reformes	Urgents	 del	
Treball	Autònom	en	permetre			i	aclarir		a	partir	de	l'1	de	gener	de	2017,	una	sèrie	de	
despeses	deduïbles	en	l'IRPF	a	l'hora	de	determinar	el	rendiment	net	en	la	modalitat	
d'Estimació	Directa.	

Passem	a	repassar-les	breument:	

SUBMINISTRAMENTS	DOMÈSTICS:		

L'autònom/al	fet	que	treballe	des	de	casa,	és	a	dir,	que	desenvolupe	la	seua	activitat	
en	el	seu	habitatge	habitual,	 i	així	 li	ho	haja	notificat	a	Hisenda	(a	través	de	 l'o36	o	
037),	 podrà	 deduir-se	 un	 30%	 en	 l'IRPF	 dels	 subministraments	 d'electricitat,	 gas,	
aigua,	telefonia	i	Internet	però	aquest	percentatge	(que	és	el	que	s'ha	“	publicitat”),	
no	 és	 el	 percentatge	 real	 que	 es	 pot	 desgravar,	 ja	 que	 s'ha	 de	 multiplicar	 pel	
percentatge	 de	 l'habitatge	 que	 es	 va	 declarar	 com	 a	 afecte	 a	 l'activitat	 econòmica	
quan	es	realitza	l'alta	en	activitats	econòmiques	respecte	a	la	seua	superfície	total.	

Mentre	que	despeses	pròpies	de	la	titularitat	de	l'habitatge	com	a	amortitzacions,	IBI,	
comunitat	de	propietaris,	etcètera,	 sí	que	resulten	deduïbles	en	proporció	a	 la	part	
de	l'habitatge	destinat	al	desenvolupament	de	l'activitat	i	al	percentatge	de	titularitat	
en	 l'immoble	 que	 té	 l'autònom,	 els	 subministraments,	 per	 la	 seua	 naturalesa,	 no	
admetien	el	mateix	criteri	de	repartiment,	ja	que	varien	en	funció	del	consum	i,	per	
tant,	el	mateix	s'ha	d'imputar	a	l'activitat	en	proporció	a	la	part	que	quede	acreditat	
que	es	destina	a	l'activitat	professional.	

Fins	 ara	 la	Direcció	General	 de	Tribut	només	acceptava	el	 desgravament	en	 cas	de	
disposar	 de	 comptadors	 separats,	 una	 cosa	 gens	 habitual	 que	 deriva	 en	 la	 no	
deducció	d'aquestes	despeses	o,	en	defecte	d'això,	en	la	deducció	errònia.	

La	modificació	introduïda	en	la	llei	fixa	per	tant	un	percentatge	objectiu	per	a	calcular	
la	 part	 de	 les	 despeses	 en	 subministraments	 que	 es	 destinen	 a	 l'activitat	
professional,	solucionant	així	els	problemes	que	es	produeixen	en	la	pràctica	a	l'hora	
de	determinar	els	criteris	per	a	la	seua	quantificació	o	els	factors	que	l'acrediten.	Es	
tracta	 del	 percentatge	 resultant	 d'aplicar	 el	 30%	 a	 la	 proporció	 existent	 entre	 els	
metres	 quadrats	 de	 l'habitatge	 destinats	 a	 l'activitat	 respecte	 a	 la	 seua	 superfície	
total,	llevat	que	es	prove	un	percentatge	superior	o	inferior.	
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El	 procediment	 per	 a	 calcular	 l'import	 deduïble	 d'aquestes	 despeses	 es	 mostra	 a	
través	del	següent	exemple:	

• L'habitatge	habitual	d'un	contribuent	té	100	m².	

• El	contribuent	afecta	a	l'activitat	econòmica	que	desenvolupa	40	m².	

• Les	despeses	anuals	per	subministraments	ascendeixen	a	5.000	euros.	

• Proporció	de	l'habitatge	habitual	afecte:	40	m²	/	100	m²	=	40%	

• Percentatge	de	deducció	=	30%	x	40%	=	12%	

• Despeses	deduïbles:	5.000	euros	x	12%	=	600	euros	
	
SEGUR	DE	MALALTIA:	
	
Els	 autònoms/as	 en	 estimació	 directa	 podran	 desgravar-se	 en	 IRPF	 les	 primes	
d'assegurança	 de	 malaltia.	 Pot	 aplicar-se	 a	 la	 seua	 pròpia	 cobertura,	 a	 la	 del	 seu	
cònjuge	i	fills	menors	de	25	anys	que	convisquen	amb	ell.	El	límit	màxim	serà	de	500	
euros	per	cadascuna	de	les	persones	assenyalades	anteriorment	o	de	1.500	euros	per	
cadascuna	d'elles	amb	discapacitat	igual	o	superior	al	33%.	
	
DIETES/DESPESES	PER	MANUTENCIÓ:		
	
Els	 autònoms	 en	 estimació	 directa	 es	 podran	 desgravar	 l'IRPF	 de	 les	 despeses	 de	
manutenció	que	té	mentre	desenvolupa	la	seua	activitat	amb	el	límit	de	6.400	anuals.	
	
Els/as	 treballadors/as	per	 compte	propi	podran	deduir-se	en	 l'IRPF	 les	despeses	de	
manutenció	afectes	a	l'activitat	per	un	import	màxim	de	26,67	euros	i	48	euros	si	el	
treball	es	realitza	a	l'estranger.	Aquests	límits	quantitatius	que	s'han	establit	són	els	
mateixos	que	els	de	dietes	i	assignacions	per	a	despeses	normals	de	manutenció	dels	
treballadors.	
	
S'exigirà:	
	

•	 Que	 aquest	 abonament	 es	 realitze	 en	 suport	 telemàtic	 utilitzant	 mitjans	
electrònics	 de	 pagament	 i	 puga	 ser	 comprovat	 de	 forma	 fefaent	 a	 través	 de	
factura	 o	 sistemes	 indirectes	 de	 pagament	 que	 tinguen	 aquesta	 finalitat	
específica.	
	
•	 Que	 la	 despesa	 es	 realitze	 exclusivament	 en	 establiments	 de	 restauració	 i	
hostaleria.	

	
Res	diu	la	llei	de	si	 la	despesa	s'ha	de	produir	fora	de	la	localitat	on	l'autònom	té	el	
seu	 lloc	de	residència	o	de	 la	seu	de	 la	seua	empresa.	Tampoc	si	s'ha	produït	entre	
setmana	 o	 en	 cap	 de	 setmana,	 sempre	 que	 siga	 una	 despesa	 afecta	 a	 l'activitat	
econòmica,	la	qual	cosa	ha	sembrat	no	pocs	dubtes	sobre	aquest	tema. 
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9.Els/as TRADE i els “falsos autònoms 
	
Amb	 el	 Reial	 decret	 llei,	 els	 treballadors	 autònoms	 econòmicament	 dependents	
(TRADE)	tenen	inclosa	obligatòriament	la	cobertura	de	la	incapacitat	temporal	i	dels	
accidents	de	treball	i	malalties	professionals.	
	
Pel	que	respecta	als	“falsos	autònoms”	,	el	Reial	decret	llei		modifica	l'article	22	de	la	
Llei	 d'Infraccions	 i	 Sancions	 de	 l'Ordre	 Social	 per	 al	 fet	 que,	 realitzant	 la	 mateixa	
activitat,	 una	 treballadora	 passada	 de	 cotitzar	 en	 el	 Règim	 General	 a	 fer-lo	 en	 el	
REPTA	com	a	autònom	siga	considerat	una	falta	greu.	Així	crear	falsos	autònoms	pot	
ser	 sancionat	 entre	 3.126	 i	 10.000	 euros.	 Es	 tracta	 d'evitar	 que	 alguns	 empresaris	
intenten	estalviar	costos	de	cotitzacions	convertint	assalariats	en	falsos	autònoms. 


