
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI 6/2017 DE 24 D'OCTUBRE, 
DE REFORMES URGENTS DEL TREBALLADOR AUTÒNOM 

 

 
MESURES LABORALS 

PRIMERA.- RECÀRRECS PER FALTA DE PAGAMENT D'OBLIGACIONS SOCIALS 
 
Reducció dels recàrrecs per impagament durant el primer de l'obligació, passant del 20% al 10%, sempre que hi hagi 
presentació reglamentaria en el termini.  
 
VIGÈNCIA: 01/01/2018 (Article 1 i Disposició Final Tercera) 

  
SEGONA.- PLURIACTIVITAT 
 

a) La devolució dels ingressos topats per base màxima entre els dos règims es realitzarà d'ofici, no per part com 
fins ara. 

b) La primera alta que suposi pluriactivitat es podrà escollir entre el 50% de la base mínima durant 18 mesos i 5% 
durant 18 mesos següents. 

c) En cas de pluriactivitat amb RG a temps parcial, es podrà escollir una base compresa entre el 75% de la BASE 
MÍNIMA (BM) durant 18 mesos i 85% durant els següents 18 mesos. 

d) Incompatible amb altres mesures. 
e) També serà d'aplicació per a administradors inclosos en la base de cotització grup 1. 

 
VIGÈNCIA: 26/10/2017 (Article 2)  
 
TERCERA.- TARIFA PLANA 
 

a) Requisits: No alta en els ultims 2 anys a contar des de la data efectes de l'alta en el RETA o bé 3 anys si es tracta 
d'una reactivació en la que ja es va fer ús de la bonificació de la “TARIFA PLANA”. 

b) Bonificació durant 24 mesos: 
a. 50€ mensuals durant 12 mesos (sempre que s'opti per BM) en cas contrari serà la minoració fins el 80% 

de la base escollida) 
b. 50% reducció Base de cotització (BC) 6 mesos següents. 
c. 30% reducció BC durant els 3 mesos següents. 
d. 30% bonificació BC dels 3 mesos següents. 
e. En Dones menors de 35 i homes de 30 anys, a més, una bonificació addicional durant 12 mesos a la 

finalització de les millores mencionades, consistents en un 30% de la BC. 
 
VIGÈNCIA: 01/01/2018 (Article 3) 
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QUARTA.- REDUCCIONS I BONIFICACIONS PERSONA AMB DISCAPACITAT (33%+), VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA 
DE GÈNERE I DE TERRORISME. 
 

a. 50€ mensuals durant 12 mesos (sempre que s'opti per BM) en cas contrari serà la minoració fins el 80% 
de la base escollida). 

b. 50% reducció Base de cotització (BC) 48 mensualitats. 
 
Per obtenir aquest dret a aquests incentius, hauran d'haver transcorregut 2 anys des de la darrera alta en aquest règim, 
o 3 anys en cas d'haver gaudit de l'anterior TARIFA PLANA. 
 
VIGÈNCIA 01/01/2018 (Article 4) 
 
CINQUENA.-  CONCILIACIÓ VIDA FAMILIAR I PROFESSIONAL: 
 
S'estableix una bonificació del 100% en la cotització de l'Autònom/o, durant un període de 12 mesos, sempre que es 
donin les següents situacions: 
 

• GUARDA LEGAL D'UN MENOR DE 12 ANYS (encara que els compleixi abans dels 12 mesos). 
• CURA D'UN FAMILIAR (FINS SEGON GRAU) AMB ACREDITACIÓ DE DEPENDÈNCIA. O FAMILIAR AMB 

GRAU DE DISCAPACITAT ACREDITAT DEL MAS DEL 33%. 
 
El càlcul de les bonificacions serà el promig dels darrers 12 mesos o la part proporcional que porti d'alta el RETA.   
 
MATERNITAT, PATERNITAT, ADOPCIÓ, GUARDA AMB FINS D'ADOPCIÓ, ACOLLIMENT, RISC DURANT 
L'EMBARÀS O LACTÀNCIA NATURAL. 
 
En aquestes situacions s'estableixen una bonificació del 100% durant el gaudi de la mateixa, sempre que aquestes durin 
al menys 1 mes el càlcul de la prestació en cas de MATERNITAT i PATERNITAT serà en funció dels últims 6 mesos, no 12 
mesos com en el resta (Disposició Final Quarta) VIGÈNCIA 1/3/2018. 
 
REINCORPORACIONS DESPRÉS DE LA MATERNITAT, ADOPCIÓ, GUARDA AMB FINS D'ADOPCIÓ I  
ACOLLIMENT I TUTELA. 
 
En els casos en que es reincorpori el treballador Autònom l'activitat, gaudirà d'una bonificació consistent en 50€ 
mensuals durant 12 mesos (sempre que s'opti per BM) o del 80% de reducció en cas de per sobre de la BM. 
 
VIGÈNCIA 26/10/2017 (Article 5,6 i 7). 
 
SISENA.-  BASES MÍNIMES FIXADES PER A DETERMINATS TREBALLADORS AUTÒNOMS: 
 
Aquells RETA que hagin tingut o tinguin contractats durant l'any un mínim de 10 treballadors, estaran subjectes a la 
Base mínima fixada per la Llei de Pressupostos Generals.  
Així mateix també estaran subjectes a aquesta base fixada de mínims els autònoms societaris amb càrrec mercantil, 
exceptuant els que causen alta inicial en aquest règim, que podran mantenir la base mínima estàndard durant els 12 
primers mesos de la seva inscripció.  
 
VIGÈNCIA 26/10/2017 (Article 12) 
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SETENA.-  INCLUSIÓ DE L'ACCIDENT “IN TINERE” EN EL RETA 
 
La norma dona cobertura a les contingències professionals, prèvia cobertura dels autònoms, en els casos en que es doni 
un accident (habitualment de tràfic)  durant el trajecte d'anada o tornada del centre de treball al domicili. Sempre que el 
centre de treball no coincideixi amb el domicili particular. 
 
VIGÈNCIA 26/10/2017 (Article 14) 
 
VUITENA.-  CONTRACTACIÓ DE FAMILIARS DEL RETA 
 
S'estableix el 100% de les bonificacions en Contingències comuns per a la contractació del CÒNJUGES (que no parella de 
fet), ascendents i descendents per consanguinitat o afinitat fins el segon grau inclòs, durant un període de 12 mesos. 
Important destacar que el precepte no aclareix la condició de dependència que es requereix per a gaudir de la condició 
de treballador que recull l'Article 1.1 de l'Estatut dels Treballadors (ET), ni tampoc clarifica la inexistència de convivència 
amb l'autònom per a ser contractat amb bonificacions, en referència aquell que s'exposa en l'Article 1.3 de l'ET. 
 
VIGÈNCIA: 26/10/2017 (Disposición Adicional Séptima) 
 
NOVENA.- ALTES I BAIXES EN EL RETA 
 
La nova norma estableix que fins la tercera alta i tercera baixa per any natural que es produeix per part de treballador 
autònom en el RETA, s'haurà de computar: 
 

1. En  el cas d'altes, es cotitzarà en proporció als dies pendents del mes en curs que es produeix, això sí, 
sempre que es realitzi el mateix dia o amb antelació al dia efectiu d'inici de l'activitat. Del contrari els efectes 
seran per tot el mes, sense tenir en compte la possibilitat d'aplicar la proporcionalitat. 
 

2. El cas de baixes, pels dies que es romangui d'alta dins del mes en curs en que es produeixi la BAIXA en el 
RETA. 

 
VIGÈNCIA: 1/01/2018 (Disposició Final Primera)  
 
DESENA.- CANVI DE BASE DE COTITZACIÓ 
 
S'estableix la possibilitat de canviar la base de cotització trimestralment, es a dir: 
 

• 1 d'abril, si la sol·licitud es formula entre l'1 de gener i el 31 de març. 
• 1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l'1 de abril i el 30 de juny. 
• 1 d'octubre, si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 30 de setembre. 
• 1 de gener del any següent, si la sol·licitud es formula entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre. 

 
VIGÈNCIA: 01/01/2018 (Disposició Final Tercera). 

 
ONZENA.- JUBILACIÓ ACTIVA  
 
Es millora la jubilació activa, passat del 50% al 100% del cobrament de la prestació per vellesa, sempre que l'autònom 
mantingui l'activitat per compte propi i s'acrediti tenir contractat, al menys, a un treballador per compte aliena. 
 
VIGÈNCIA: 26/10/2017 (Disposició Addicional Quinta). 
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DOTZENA.- BONIFICACIONS DE FAMILIARS COL·LABORADORS DEL RETA 
 
El cònjuge, parella de fet*

 

 i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins el segon grau inclòs i, 
en el seu cas, per adopció, que s'incorporen al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi 
o Autònoms, sempre i quan no haguessin estat donats d'alta en el mateix en els 5 anys immediatament anteriors i 
col·laboren amb ells mitjançant la realització de treballs en l'activitat de que es tracti, a partir de l'entrada en vigor 
d'aquesta llei, tindran dret a una bonificació durant els 24 mesos següents a la data d'efectes del alta, equivalent al 50 
per cent durant els primers 18 mesos i al 25 per cent durant els 6 mesos següents, de la quota que resulti d'aplicar sobre 
la base mínima el tipus corresponent de cotització vigent en cada moment en el Règim Especial, o Sistema Especial en el 
seu cas, de treball per compte propi que correspongui. 

Incongruència amb el disposat en l'Article 1.3.e) de l'Estatut dels treballadors. 
 
1.3.e) Els treballs familiars, donat que es demostri la condició d'assalariats dels que els portin a terme. Es consideraran 
familiars, a aquests efectes, sempre que convisquin amb l'empresari, el cònjuge

 

, els descendents, ascendents i a més 
parents per consanguinitat o afinitat, fins el segon grau inclòs i, en el seu cas, per adopció. 

VIGÈNCIA: 26/10/2017 (Disposició Final Desena). 
 

 

 
MESURES FISCALES 

MESURES PER A CLARIFICAR LA FISCALITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS 
ENTRADA EN VIGOR: 1 DE GENER DE 2018 (Disposició final tretzena) 
 
1.- AFECTACIÓ PARCIAL DE L'HABITATGE HABITUAL AL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA 
 
Tindran el caràcter de deduïbles fiscalment: 
(Modificació de l'article 30.2. 5º - Normes per a la determinació del rendiment net en Estimació directa).  
 
En els casos en que el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l'activitat 
econòmica, les despeses de subministres d'aquest habitatge, com l'AIGUA, GAS, ELECTRICITAT, TELEFONIA I INTERNET, 
EN EL PERCENTATGE D'APLICAR EL 30% a la PROPORCIÓ EXISTENT ENTRE ELS m2 de l'habitatge destinats a l'activitat 
respecte a la seva superfície total, donat que s'aprovi un percentatge superior o inferior. 
Les despeses derivades de la titularitat de l'habitatge, com: AMORTITZACIONS, IBI, COMUNITAT DE PROPIETARIS, etc. Si 
resultaran deduïbles en proporció a la part de l'habitatge afectada al desenvolupament de l'activitat i al seu percentatge 
de titularitat en els immobles, però els SUBMINISTRES MENCIONATS, NO ADMETEN aquest criteri de repartiment, pel 
que hauran d'imputar-se a l'activitat en proporció a la part d'aquestes despeses, segons el criteri comentat, i que 
estiguin correlacionats amb els ingressos de l'activitat. 
 
2.- DESPESES DE MANUTENCIÓ INCORREGUTS EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA 
 
Tindran el caràcter de deduïbles fiscalment: 
(Modificació de l'article 30.2. 5º - Normes per a la determinació del rendiment net en Estimació directa).  
 
Les despeses de manutenció del propi contribuent incorreguts en el desenvolupament de l'activitat econòmica,  sempre 
que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s'abonin utilitzant qualsevol MITJÀ ELECTRÒNIC DE 
PAGAMENT, AMB ELS LÍMITS QUANTITATIUS ESTABLERTS REGLAMENTÀRIAMENT PER A LAS DIETES I ASSIGNACIONS 
PER A DESPESES NORMALS DE MANUTENCIÓ DELS TREBALLADORS. 
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La menció a las dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció, es refereix a les estipulades en l'article 9 
del Reglament de l'IRPF (Real Decreto 439/2007), pel que s'exceptuen de gravamen les quantitats destinades per 
l'empresa a compensar les despeses normals de manutenció i estada a restaurants, hotels i altres establiments 
d'hostaleria, meritats per despeses en municipi diferent del lloc del treball habitual del perceptor i del que constitueixi 
la seva residència. 
 
DIETES I DESPESES DE MANUTENCIÓ (art. 9 Reglament IRPF) 
 
Assignacions per a despeses de manutenció i estada.

 

 S'exceptuen de gravamen les quantitats destinades per l'empresa 
a compensar les despeses normals de manutenció i estada a restaurants, hotels i altres establiments d'hostaleria, 
meritats per despeses en municipi diferent del lloc del treball habitual del perceptor i del que constitueixi la seva 
residència. 

Donat en els casos previstos en la lletra b) següent, quan es tracti de desplaçament i permanència per un període 
continuat superior a nou mesos, no s'exceptuaran de gravamen aquestes assignacions. A aquests efectes, no es 
descomptarà el temps de vacances, malaltia o altres circumstàncies que no impliquin alteració del destí. 
 
En qualsevol cas, i a aquests efectes, el pagador haurà d'acreditar el dia i lloc del desplaçament, així com la seva raó o 
motiu; pel que l'empresari autònom haurà de així mateix acreditar la raó i el motiu del seu desplaçament als efectes 
de la correlació d'aquestes despeses amb els seus ingressos respecte de la seva activitat econòmica. 
 

DESPESES DE MANUTENCIÓ: 
____________________________________________________________________________ 

 
Pernoctant en municipi diferent al de residència perceptor: 
Manutenció ESPANYA                53,34 € 
Manutenció ESTRANGER        91,35 € 
_____________________________________________________________________________ 

 
Si no es pernocta en municipi diferent: 
Manutenció ESPANYA      26,67 € 
Manutenció ESTRANGER     48,08 € 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 


