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El treball
autònom
col·lectiu
Objectius
• Analitzar el treball autònom
exercit de manera col·lectiva
• Formular un conjunt
de recomanacions al Govern

•
•
•
•
•

Què és?
Formes i règim jurídic
Quantificació
Riscos, potencialitats i reptes
Consideracions i recomanacions

Metodologia
• Revisió de fonts bibliogràfiques
i normatives
• Anàlisi de la informació
estadística disponible
• Anàlisi de les sis compareixences
de persones expertes en la matèria
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Què és?
Notes definitòries del treball autònom col·lectiu

Pluralitat de
persones físiques

Forma
d'autoocupació

Ànim de lucre

Organització
en comú
(forma societària)

Habitualitat
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Formes i règim jurídic

Formes
jurídiques
incloses
Cooperatives de treball associat

Cooperatives de serveis
Societat de responsabilitat limitada
(també les SLNE)

Formes
jurídiques
en la zona grisa

Formes
jurídiques
excloses

Societats
laborals

Administradors
d'una societat de
responsabilitat limitada

Cooperatives
d'ensenyament

Unions temporals
d'empreses

Cooperatives
sanitàries

Treball en comú

Parceries laborals
i associatives

Contracte de grup

Agrupacions
d'interès econòmic

Auxiliar associat

Societats civils

Societats col·lectives

(art. 10.1 ET)

Societats comanditàries simples
Societats professionals

(art. 10.2 ET)

Cooperatives agràries
Societats agràries de transformació

(art. 10.3 ET)
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Quantificació
Distribució de les afiliacions per compte propi a la Seguretat Social segons la seva naturalesa

Membres de societats cooperatives o de societats col·lectives
(COOP / SC)
Les figures més vinculades al treball autònom col·lectiu

Membres d’òrgans d’administració de societats mercantils
capitalistes (SMC)
Diferents a les cooperatives o societats col·lectives, que recullen
responsabilitats en els òrgans d’administració de les mateixes

Altres tipus d’afiliacions al Règim Especial de Treballadors
Autònoms
• 59,1% - Autònoms persones físiques. Inclou alguns col·lectius amb
dependències quasi laborals com els TRADE
• 6,2% - Integrats en algun col·lectiu com ara col·legis professionals o
comunitats religioses, o també vinculats per relacions no laborals amb
altri, com en el cas de les ajudes familiars

Font: elaboració a partir de les microdades de la Mostra contínua de vides laborals (MCVL). Afiliacions a 31 de desembre de 2017
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Quantificació
Distribució dels dos principals col·lectius

Font: elaboració pròpia a partir de les dades reals d’afiliació d’Idescat en el cas de COOP / SC
i de dades estimades a partir de MCVL en el cas de SMC. Afiliacions a 31 de desembre de 2017
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Quantificació
Distribució dels dos principals col·lectius per grups d’activitat

SERVEIS

(*) No es mostren percentatges per un valor de la mostra insuficient
Font: elaboració a partir de les microdades de la MCVL. Aproximació a partir d’una mostra del 4% del total. Afiliacions a 31 de desembre de 2017
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Quantificació
Distribució relativa dels dos principals col·lectius a les principals branques d’activitat

SMC

COOP / SC
Font: elaboració a partir de les microdades de la MCVL. Aproximació a partir d’una mostra del 4% del total. Afiliacions a 31 de desembre de 2017.
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Riscos, potencialitats i reptes

Riscos


Governança i funcionament intern



Condicions en què es presta el treball



Ús fraudulent de la forma de cooperativa de treball associat
 Interposició per encobrir una autèntica cessió il·legal de treballadors
 Ús del règim jurídic per facilitar l’activitat de treballadors autònoms sota l’aparença de

socis de treball de la cooperativa
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Riscos, potencialitats i reptes

Potencialitats


Valor dels principis cooperatius



Més resistència davant la crisi i millor qualitat de l’ocupació



Resposta a les tendències del mercat de treball global



Desenvolupament de nous tipus societaris als reptes i noves demandes
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Riscos, potencialitats i reptes

Reptes


Marc normatiu favorable



Transparència i governança



Accés al finançament



Educació i formació en cooperativisme



Tecnologia



Mobilització



Habilitats requerides



Dades estadístiques oficials



Reconeixement i escala
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Consideracions i recomanacions

El concepte del treball autònom en general i el col·lectiu en particular

Concepte
del treball autònom

Característiques
del treball autònom col·lectiu

• Cal una definició legal
del requisit d’habitualitat

• Formació i informació a tota la societat

• Cal tenir en compte
les noves realitats del treball autònom

• Continuar millorant la qualitat dels serveis
d’assessorament de les entitats
de la Xarxa Catalunya Emprèn
• Atenció especial a l’elecció de la forma jurídica

#AutonomsCollectiusCTESC

Consideracions i recomanacions

El treball autònom col·lectiu en cooperatives

Elecció
de la forma jurídica

Nous tipus de cooperatives
• Donar a conèixer les cooperatives de serveis

• Disposar d’un servei
d’informació i assessorament
de qualitat en l’àmbit
de les cooperatives
• Fomentar la formació i
l’educació de les persones
(sobretot els joves) sobre les
cooperatives, els seus valors
i principis
• Modernització i digitalització
del Registre de Cooperatives

• Regular les cooperatives de foment empresarial previstes
a la Llei catalana de cooperatives

Debat sobre la naturalesa jurídica del vincle
• Vetllar perquè totes les cooperatives de treball associat
disposin de reglaments de règim intern actualitzats
• Animar les entitats representatives
del moviment cooperatiu a vetllar pel bon ús i l’ètica
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Consideracions i recomanacions

El treball autònom col·lectiu en cooperatives

Ús instrumental de la cooperativa
• Reforçar control del compliment de la normativa
(sobretot recursos humans i materials a la ITSS)
• Garantir el compliment dels requisits
de les cooperatives en la inscripció
al Registre de Cooperatives

• Detecció prèvia i anàlisi dels sectors d’activitat
que es poden veure afectats
per pràctiques fraudulentes
• Importància de la transferència de la informació
i de dades

Cobertura jurídica
en plataformes digitals
• Estudiar aquesta realitat i
analitzar-ne l’evolució
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Consideracions i recomanacions

Radiografia del treball autònom col·lectiu

Dèficit
d’informació registral
• Sistematitzar i ampliar la informació registral sobre el
treball autònom col·lectiu
• Incorporar prospeccions estadístiques sobre el treball
autònom col·lectiu en el proper Pla estadístic

#AutonomsCollectiusCTESC

Consideracions i recomanacions

Recomanacions transversals
• Mecanismes per garantir la transparència de les dades i alhora enfortir i
millorar la col·laboració entre les institucions públiques, agents socials i
entitats representatives del sector
• Establir formes de col·laboració i cooperació entre les empreses en
funcionament
• Revisió de la normativa fiscal aplicable a les cooperatives
• Neutralitat entre una persona física que vulgui autoocupar-se i una que
ho faci a través d’una societat
• Homogeneïtzar el tractament fiscal dels autònoms persones físiques i
dels autònoms col·lectius
• Cal una reforma pactada del sistema de protecció social de les persones
que treballen pel seu compte
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