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Esmenes al Ptojecte de Uei de mesures pet als tteballadots pet compte pïopi

Esmena l de modificaciô

EXPOSICIO MOTIUS

MOTIVACIÔ

En el cas que calgui una adaptaciô de l exposiciô de motius, en coherència amb el résultant dels

tteballs en comissio.

Esmena 2 de supiessiô

Es proposa suprimic Tftol l del Projecte de Uei.

TITOL I. Rcgim dcl ttcballadot pcf compte ptopi ccotiàmicamcnt dépendent

MOTIVACIÔ

Ens oposem frontalment al reconeixement légal de la figura del "fais autônom".

El que ens proposa el Ministeri d economia es una nova proposta de precaritzacio laboral i, lôgicament,

no podern mes que estar en contra.

El règim d assalariat es mes bénéficias, als efectes de la Seguretat Social, que el règim de trebaUador

per compte propi. Amb la proposta del treballador per compte propi econàmicament dépendent" es

caneguen els costos socials als propis trebaUadors, estalviant-los-els als empresaris per compte de qui

trebaUen, a mes que se'1s força a assumir altres costos empresarials (taxes, etc), que com a trebaUadors

assalariats no haurien d assumir.

\ Per contra, si efecdvament no es tracta d'un "fais autànom", sino que el petit empresari vol ser

V \ tcebaUador per compte pïopi, no s'entén perquè han de tenir un règim especial depenent de per qui

presten els seus seryeis.



\
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Esmena 3 de supressiô

Es proposa suprimir l'arricle l del Projecte de Uei.

Article l. Coaccptc de trcballadot pcf compte ptopi ccoûômicamcnt dcpcadcût

l. Tcncn la condiciô de trcbaUadors pcr compte propi cconômicamcnt dcpcndcnts:

a) Les pcrsoncs flsiqucs que rcalitzcn una acùvitat cconômica o profcssional a tîtol lucradu, pcrsonal,

dirccta l prcdominant pcr a una pcrsona fîsica o juildica, dcnominada cUcnt, de la quai dcpcncn

cconômicamcnt pcl fct de pcrccbrc d'aqucsta, almcnys, cl 80 pcr cent dcls scus ingrcssos d activitats

économiques o profcssionals.

b) Els administradors socis unies de socictats mcrcantils cls quais cxcrccixcn funcions prôpics dcl

ncgoci de titularitat d'aqucsta, que rcaUtzcn una activitat cconômica o profcssional a tltol lucraùu,

pcrsonal, directe i prcdominant pcr a una pcrsona fîsica o jmidica, dcnominada cUcnt, de la quai

dcpcncn cconàmicamcnt pcl fct de pcrccbrc d aqucsta, akacnys, cl 80 pcr cent dcls scus ingrcssos

d'acdvitats économiques o profcssionals.

2. Pcr compUr la condiciô de tccballador pcr compte propi cconàmicamcnt dépendent, aqucst ha de

réunir simultàniamcnt cls rcquisits scgùcnts:

a) Excepte que s'hagi acollit al rcgim de jubUaciô parcial anticipada, no tenir tccballadois al scu carrée,

ni subcontL-actar la scva acdvitat ni una part de la matcixa amb tcrccrs, tant respecte de lacdvitat

conteactada amb cl client dcl quai dcpcn cconômicamcnt com de les acdvitats que pogucs contractar

amb altrcs clients.

Scnsc pcrjudici de l'cstablcrt en cl paràgiaf antcrior, es pcrmctrà la contcactaciô d un assalariat, pcr a

la subsdtuciô dcl trcbalkdor pcr compte pïopi cconômicamcnt dépendent, en cls supàsits scgùcnts:

i. Pcr incapacitat tcmporal dcl trcbaUador pcr compte propi cconômicamcnt dépendent.

ii. Pcr dcscans pcr risc durant l cmbaràs.

ui. Pcr dcscans pcr matcrnitat, patcrnitat, adopciô o acollimcnt familiar.

iv. Pcf tenir a carrée scu mcnors de fins a 12 anys, inclosa aqucsta cdat.

v. Pcf tenir a càrïcc scu un familiar, fins a scgon grau de consanguinitat o afinitat, en situaciô de

dcpcndcncia amb grau 3 o supcrior, dcgudamcnt acrcditada.

vi. Pcr tonic a càrïcc scu un famiUar, fins a scgon grau de consanguinitat o aflnitat, que dngui

rcconcguda una discapacitat d'acord amb cl barcm de valoraciô de la Comissio Nacional de Valoraciô

(CONAVA), vigcnt en cada moment.

vu. Pcr cxcrcici d'un carrée publie o poUdc.

En tots cls supàsits antcriors, cl trcballador pcr compte propi cconômicamcnt dépendent te cl caràctcr

d'cmprcsari, en cls termes prcvistos pcr la normativa en matcria laboral vigcnt en cada moment.

La contractaciô de l'assalariat substitut es rcgcix pcl que es prcvcgi en matcria de contractes

d'intorinitat o de substituciô tcmporal en la normativa en matcria laboral vigcnt en cada moment.

', i Unicamcnt es permet la conteactacio d'un sol assalariat pcr raô de substituciô dcl trcbaUador pcr

^\ \ compte propi cconàmicamcnt dépendent, cncara que concon-in dos o mes dois supàsits prcvistos

antoriormcnt. Finalitzada la causa que hagi comportât una contractacio pcr substit-iciô, cl trcballador

pcr compte propi cconàmicamcnt dépendent pot subscriurc un nou contracte amb un assalariat pcr

qualscvol dcls supàsits prcvistos antcriormcnt, trct dcl supàsit en que la causa sigui l'cstablcrta en

Papartat vit, que rcqucrcix que entre la fi d'un contracte i cl scgùcnt transcorri un période minim de 12

b) Exécutai- la scva acdvitat de mancra difcrcnciada de la dcls assalariats que prcstin scrvcis sota

qualscvol modalitat de contiactaciô laboral a favor dcl client.



e) Disposai- dinfracstructura producdva i matcrials propis, ncccssaris pcf a l cxcrcici de l acdvitat,

indcpcndcnts dcls dcl client, scnsc pcrjudici que hagi de disposar d'alguna inffacstructura i/o matcrials

dcl client scmprc que aqucsts no siguin rcllcvants.

d) Dcscnvolupar la scva activitat amb autonomia i critcris organitzatius propis, scnsc pcrjudici de les

mdicacions tècniqucs que pogucs rcbrc dcl client.

e) Pcrccbrc una conù-aprcstaciô cconômica d acord amb cls pactes amb cl client.

f) Assumic cl risc i vcntura de l'activitat cconàmica o profcssional.

MOTIVACIÔ

Idem esmena 2

Esmena 4 de suptessiô

Es proposa suprimir l'ardcle 2 del Projecte de Uei.

Atticlc 2. Rcconcixcmcnt de la condiciô de trcballadot pcf compte piopi cconàmicamcnt

dépendent

l. El trcbaUador pcr compte propi cconômicamcnt dépendent que rcuncixi les condicions cstablcrtes

en l article anterior, pot sol'licitar al scu client, mitjançant una comunicacio fcfacnt, la formalitzacio

dun contracte de trcballador pcr compte propi cconàmicamcnt dépendent. En cl cas que cl client es

ncgui a la formalitzaciô dcl contracte o quan, transcorrcgut un mes des de la rcccpciô de la

comunicaciô, no s hagi formalitzat aqucst contracte, cl trcbaUador pcr cotnptc propi cconôinicamcnt

dépendent pot sol'licitar la inscripciô de la scva condicio de trcballador pcr compte propi

cconômicamcnt dépendent al Registre de TrcbaUadors pcr Compte Propi, de conformitat amb cls

rcquisits que s'cstablcixin rcglamcntàriamcnt.

2. En cl cas que es producixi la inscripcio rcgistral rcfcrida a l'apartat antcrior, pcr complir-sc les

condicions rccoUidcs als apartats l i 2 de l ardclc l d'aqucsta Llci, cl trcballador pcr compte propi

cconàmicamcnt dépendent nomcs pot scr considérât com a tal des dcl moment en que s hagucs rcbut

pcl client la comunicaciô fcfacnt csmcntada en l'apartat antcrior. Aqucsta inscripciô rcgistïal no te cap

cfcctc sobre la rclacio contractual entre les parts antcrior al moment de la rcfcrida comunicaciô fcfacnt.

En cas que cl client considcri que la inscripciô rcgistral no es corrccta, pcr no complic-sc les condicions

rccoUidcs als apartats l i 2 de l ardclc l d'aqucsta Llci, aqucst pot rccôrrcr l'actc administratiu

d'inscripciô d'acord amb cl prcvist a la normadva en matèria administt'ativa vigcnt en cada moment.

\̂^-\ MOTIVACIÔ

Idem esmena 2
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Esmena 5 de suptessiô

Es proposa suprimic l'ardcle 3 del Projecte de llei.

Atticlc 3. Conttactc cnttc cl tïcballadot pcr compte ptopi cconômicamcnt dépendent i clscu

l. El trcbaUador pcr compte propi cconàmicamcnt dépendent te drct a formalitzar pcr cscrit cl scu

contracte arnb cl cUcnt. El contiractc s'ha d'inscriurc al Registre de Trcballadors pcr Compte Propi.

2. En cl contracte s'ha de fer constat la condiciô de dcpcndència cconômica dcl trcballador pcr compte

propi respecte dcl client.

3. Quan cl contracte no es formalitzi pcr cscrit o no s'hagi frxat una durada o un scrvci déterminât, es

prcsumuà, mcntrc no hi hagi prova en contrari, que cl contracte ha estât pactat pcr temps indcfinit.

MOTIVACIÔ

Idem esmena 2

Esmena 6 de supïessiô

Es proposa suprimiï l'ardcle 4 del Projecte de Uei.

Article 4. Jomada de l activitat cconômica o pïofcssional dcl trcballadot pcï compte ptopi
cconàmicamcût dcpcndcat

l. El trcbaUador pcr compte propi cconômicamcnt dépendent te drct a una mtcrmpciô en conccpto

de vacances de la scva acdvitat anual pcl nombre rnmu-n de dics que s'cstablcix pcf als trcbaUadors en

la normativa en matcria laboral vigcnt en cada moment, scnsc pcrjudici que aqucst rcgim pugui scr

miUorat en cl contracte amb cl client.

2. El contracte amb cl client détermina cl rcgitn de dcscans sctmanal i cl cofrcsponcnt als dics fcsdus,

la quantia màxima d'horcs de la jornada d activitat i, en cl cas que aqucsta es compud pcr mcsos o pcr

anys, la scva distribucio sctmanal i la inteïfupciô en conccptc de vacances. En qualscvol cas, i

cspccialmcnt quan cl dit contracte no es formalitzi pcr cscrit, cl trcbaUador pcr compte propi

cconàmicamcnt dépendent te drct al scgùcnt:

a) Com a minim i en tots cls casos, a una jornada compléta de dcscans sctmanal que es obligatària i

irrcnunciablc. En dcfcctc de pacte amb cl client, cl tccbaUador pci compte propi dctcrrnina la scva

A ^ jornada de dcscans sctmanal d'acord amb cls usas l costums dcl scctor d'activitat o profcssional de

que es ttactl.
\,
\\ \_. ^ b) Als dics fcstius cstablcrts als calcndaris dcl Principat d'Andorra i de la parrôquia on radiqui la scva

' activitat cconàmica o profcssional, d'acord amb les disposicions vigcnts en cada moment i cls usas i

costums dcl scctor d'acdvitat o profcssional de que es tracti.

e) A un dcscans mmim de 12 horcs entre ducs jornadcs d'acdvitat cconàmica o profcssional

successives.

d) A tenu una jornada d'acdvitat no supcrior al nombre d'hoïcs maximes pcrmcscs, inclocnt-hi les

horcs cxteaordinàrics, pcr als assalariats en la normativa en matcria laboial vigcnt en cada moment.

e) A una intcrrupciô en conccptc de vacances de la scva acdvitat anual pcl nombre minim de dics que

s'cstablck pcr als assalariats en la normadva en matcria laboral vigcnt en cada moment. Aqucst pcnodc



en conccptc de vacances es frxa pcr acord o pacte amb cl client. A manca de pacte entre les parts o si

no es régula aqucsta qùcsdô, concspon al trcbaiïador pcr compte propi cconômicamcnt dépendent

fixar cl période anyal d'intcrrupciô en conccptc de vacances, d'acord amb les scvcs ncccssitats i la scva

organitzacio.

3. La icalitzaciô d activitat pcr un période de temps supcrior al pactat en cl contracte amb cl client, ha

de scr en tôt cas voluntària i no pot cxccdu: l incrcmcnt màxim cstablcrt al dit contracte. En absència

de contracte o manca de prcvisiô en aqucst, l'incrcmcnt no pot cxccdir dcl 15 pcr cent dcl temps

ordinari d'activitat acordat.

•1. S'ha de procurar adaptar l'horari d'acrivitat dcl trcballador pcr compte propi cconômicamcnt

dépendent pcr tal que aqucst pugui conciliar-hi la scva vida pcrsonal, familiar l profcssional.

MOTIVACIÔ

Idem esmena 2

Esmena 7 de suptessiô

Es proposa suprimif l'article 5 del Projecte de Uei.

Article 5. Extinciô dcl contïactc cnttc cl ttcballadot pcf compte pïopi cconômicamcnt
dépendent i cl scu client

l. La rclacio contractual entre cl ttcballador pcr compte propi cconômicamcnt dépendent i cl scu client

s cxdngcix pcr qualscvol de les causes scgùcnts:

a) Pcr mutu acord de les parts.

b) Pcr mort, jubllaciô o pcr invalidcsa dcl trcballador pci compte propi cconàmicamcnt dépendent

mcompariblc amb la scva acdvitat cconômica o profcssional, conforme a la normadva en matèria de

scgurctat social vigcnt en cada moment.

e) En cl cas d'administradors socis unies de socictats mcrcantils cls quais cxcïccixcn funcions pràpics

dcl ncgoci de titularitat d'aqucsta, pcr:

FaUida de la socictat mcrcandl de conformitat amb la lcgislaciô aplicablc vigcnt en cada meîaetïfc

Exdncio o canccl'laciô de la socictat mcrcantil de conformitat amb la lcgislaciô aplicablc vigcnt en

cada moment.

Qualscvol acte juridic pcl quai cl trcbaUador pcr compte propi cconàmicamcnt dépendent pcrdi la

condiciô de soci i administrador unie de la socictat mcrcanril.

, d) Voluntat dcl trcballador pcr compte propi cconômicamcnt dépendent o dcl client, mitjançant cls

\ l prcavisos cstipulats al contracte o en dcfcctc de prcvisiô al contracte o en cas que no cxistcbd contracte

\' \ ^ pcï cscrit amb cl préavis minim d'un mes, csscnt ncccssària la jusrificaciô de les causes pcr cscrit.

e) Causes vàlidamcnt consignadcs en cl contracte o de conformitat amb les condicions minimcs

cstablcrtcs a aqucst ritol en dcfccte de contracte cscrit entre cl client i cl trcballador pcr compte propi

cconômicamcnt dépendent, que han de scr dcgudamcnt acrcditadcs pcr la part que l'al'lcga.

f) Qualscvol altra causa lcgakncnt cstablcrta.

2. Quan la rcsoluciô contractual es producbci pcr la voluntat d una de les parts, fonamcntada en un

incomplimcnt contractual de laltra, qui rcsolgui cl contracte te drct a sol'licitar la corrcsponcnt

indcmnitzaciô pcls danys i pcrjudicis ocasionats.



3. Quan la part amb drct a la indcmnitzaciô sigui cl trcballador pcr compte propi cconàmicamcnt

dépendent, la quantia de la indcmnitzaciô es la prcvista al contracte amb cl client o, en dcfccto de

pïcvisià, a l'cfcctc de dctormmar la scva quanda, es pïcncn en considcraciô, entre altrcs factors, cl

temps restant prcvist de durada dcl contracte, la gravctat de l'incomplimcnt dcl client, les inversions i

dcspcscs anùcipadcs pcl trcballador pcr compte propi cconômicamcnt dépendent vinculadcs a

l cxccuciô de l activitat cconômica o profcssional contractada, i cl tcrtnini de préavis atorgat pcl client

sobre la data d'cxdncio dcl contL-actc.

4. El Dcpartamcnt de Trcball pcr Compte Propi promou l'ùs de la mcdiaciô, rcalitzada pcr

profcssionals a l'cfcctc, en cas que sorgcixin divcrgcncics entre les parts en un contracte entre cl

trcbaUador pcr compte propi cconàmicamcnt dépendent i cl scu client. El funcionamcnt d'aqucstcs

mcdiacions es régula rcglamcntàriamcnt.

MOTIVACIÔ

Idem esmena 2

Esmena 8 de modificaciô

Es proposa modificar l'article 15 del Projecte de Uei, tal i com segueix:

Article 15. Addiciô d'un nou article 106 bis a. la Llei de la seguretat social

S'afegeix un nou article 106 bis dins de la secciô sisena, capital II Cotitzaciô, del tltol II Gestiô

financera, del Uibre segon Gesdô i organitzacio administtativa de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, el

quai queda redactada com segueb;

"Article 106 bis. 'Kedticcio de quota a les persones que realit^en nna activitatper compte propi per a la conciliaciô de

la vida familial- i professional
l. Poden ser beneficiaries d'una leducciô de la quota de cotitzaciô del 100%, del 50% o del 25%, en

el seu cas i durant un période continuât de dotze mesos, les segùents persones que realitzen una

activitat per compte propi d'acord amb l'arricle 19:

a) Les persones fisiques que realitzen una acdvitat econàmica per compte propi al Principat d'Andorra.

b) Els administradors de les societats mercanrils sempre que exercemn activitats prôpies del negoci

de la societat que administren.

e) Les persones que tenen un contracte de parceria.

2. Els supôsits per la reducciô de la quota de cotitzaciô son:

a) Tenir a carrée seu menors de fins a 12 anys, inclosa aquesta edat.

b) Tenir a carrée seu un famiUar, fins a segon grau de consanguinitat o aflîùtat, en situaciô de

dependència amb grau 3 o superior, degudament acreditada.

^ \ e) Tenir a carrée seu un familiar, fins a segon grau de consanguinitat o afinitat, amb grau de discapacitat

greu o molt greu, degudament acreditada.

d) No havcr gaudit d'aqucsta rcducciô de quota en cls 5 darrcrs anys.

3. Els requisits per tenir dret a la reducciô de quota son cumulativament els segùents:

a) No tenic deutes per codtzacions.

b) Estar donat d'alta a la seguretat social amb una antelaciô minima de vint-i-quatre mesos i haver

cotltzat vmt-l-quatre mesos.



e) Contractai una nova persona assalariada i manteniï-la contractada durant el période en la que es

gaudeix de la reducciô de quota. En cas de resoluciô del contracte laboral, pel manteniment de la

reducciô de quota es necessària la contractaciô d'una nova peïsona assalariada en el matebî mes en

que s'hagi produït la resoluciô del contracte laboral.

4. A les persones que realitzen una acdvitat per compte propi, la base de cotitzaciô de les quais es

determini aplicant els percentatges del 25 per cent, 50 per cent, 62,5 peï cent o del 75 per cent al salari

global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de les persones assalariades, d'acord amb l'ardcle 101, la

contractaciô d'una nova persona assalariada amb una jornada laboial équivalent a la jornada légal

ordinària o a la meitat de dita jornada, els dona dret a una reducciô de quota del 100 per cent o del 50

per cent de la quota de coritzacio, respectivament.

5. A les persones que realitzen una acdvitat per compte propi, la base de codtzaciô de les quais es

determini aplicant el percentatge del 100 per cent, o altt-es superiors, al salari global mensual mitjà

cotitzat pel conjunt de les persones assalariades, d acord amb Pardcle 101, la contcactaciô d'una nova

persona assalariada amb una jornada laboral équivalent a la jornada légal ordinària o a la meitat de dita

jornada els dona dret a una reducciô de quota del 50 per cent o del 25 per cent de la quota de coritzacio,

respectivament.

6. La reducciô de quota es aplicable des de la data de presentaciô de la sol-licitud.

7. El beneficiari de la reduccio de quota estarà obligat a retornar-la en el termini d'un mes en el cas

que es produeixin els supôsits segûents:

a) Per incompliment dels supàsits de l'apartat 2.

b) Per no mantenir contractada una nova peîsona assalariada, segons la Uetra e de l'apartat 3.

8. La quota de codtzacio reduïda no podrà superar el 100 per cent del salari mensual global mitjà

cotitzat de l'any anterior.

MOTIVACIÔ

Si es donen els requisits, no entenem perquè no poden temr la reducciô de quota.

Esmena 9 de modificaciô

Es proposa modificar l'ardcle 21 del Projecte de Uei, tal i com seguebc:

Atticle 21. Depattament de Treballpet Compte Ptopi

l. Es créa el Departament de Treball per Compte Propi, que es un departament administrariu adscrit

i pressupostàriament vinculat al Ministeri encarregat de l'economia.

2. Les funcions del Departament de TrebaU per Compte Propi son les segùents:

\ x) Informât, afavorint la comprensiô, de la notmativa ïelativa als tïeballadoïs pet compte

Y \ ptopi vigent en cada moment.

a) VetUar pel compliment d'aquesta Uei i de la resta de normaùva reladva als trebaUadors per compte

propi vigent en cada moment.

b) Gestionar el Registre de Treballadors per Compte Propi.

e) Proposai al Govern els programes i les accions que consideri pertinents en relacio amb els

trebaUadors per compte propi, i fer-ne la gesdo.

d) Qualsevol altra funciô que li sigui atribuïda per Llei.



3. L'organitzaciô i el funcionament del Departament de Treball per Compte Propi, a partir de les

prévisions d'aquesta Llei l d'altres pre\dsions que es puguin establu- en la normadva relativa als

tcebaUadors per compte propi vigent en cada moment, es ïegulen reglatnentàriament.

4. El Departament de TrebaU per Compte Propi présenta cada any al Govern una memôria d'acùvitats

per donar a conèixer i explicar l'execucio de les seves funcions, objecrius i acrivitats. Aquesta memôria

es pùblica.

MOTIVACIÔ

Peï tal d'assegurar la funciô recollida en la Uetra a), de l'apartat 2, cal que es dugui a terme una

funciô d informaciô que faciliti la tasca de vetUa del compliment.

Esmena 10 demodificaciô

Es proposa modificar l'arùcle 22 del Projecte de Uei, tal i com segueix:

Aïticle 22. Registre de TrebaUadofs per Compte Pfopi

l. Es créa el Registre de Treballadoïs per Compte Propi, dépendent del Ministeri encarregat de

Peconomia, i que gestiona el Departament de TrebaU per Compte Propi.

2. El Registre de TrebaUadors per Compte Propi te per objecte inscriure les persones flsiques que

exerceixen la seva activitat econàmica o professional en tant que tfebaUadors per compte propi.

3. Reglamentàriament el Govern pot crear diferents seccions dins del

Registre de TrebaUadors per Compte Propi en funciô, entre d'alttes, del caràcter de les activitats

économiques o professionals dûtes a terme pels tcebaUadors peï compte propi, l en funciô de la

tipologia de treballador per compte propi de que es tracti, com ara el cas dels tceballadors peï compte

propi econômicament dependents.

4. El Registre de TrebaUadois per Compte Propi es de caràcter publie privât. Aixô no obstant, les

pcrsoncs —que acicditin ostcntar la condiciô —de—client d'un trcbaUador pcr compte propi

cconàmicamcnt dépendent, podcn sol'Ucitar al Rcgisttc de Trcball pcï Compte Propi les ccrdficacions

d'aqucst registre que s'cstablcixin rcglamcntàriamcnt. La Caixa Andorrana de Seguretat Social pot

sol-Ucitar l'accés a les dades conringudes al Registre de Treballadors per Compte Propi amb les

<', ^ finalitats d'aplicaciô i control dels drets i obUgacions reconeguts als trebaUadors per compte propi

continguts en la normativa d'aplicacio sempre que hi hagi una relaciô amb les competències exercides

per la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

5. L'estructura, l'organitzaciô l el funcionament del Registre de Treballadors per Compte Propi es

régula reglamentàriament.

MOTIVACIÔ

Quin sentit te tenir un registre que no sigui de caràcter publie?

La supressiô de lardculat que fa referència al treballador per compte propi econômicament

dépendent, es fa en coherència amb coherència amb l esmena l .
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