
   

 
 

Principals novetats de la Llei per al foment del treball 

autònom i l’economia social 
 

 

Nota de les principals novetats de la Llei per al foment del treball autònom i 

l'economia social (Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la que es modifica i 

actualitza la normativa en matèria d’autoocupació i s’adopten mesures de 

foment i promoció del treball autònom i de la Economia Social. BOE núm. 

217, de 10 de setembre de 2015.) 
 
La llei entra en vigor el proper 10 d’octubre de 2015 i introdueix importants novetats en matèria 
d'autoocupació i unifica la legislació vigent referent a això. Les mesures poden ser de gran interès 
tant per a alguns autònoms en funcionament com per als nous autònoms que emprenguin un 
negoci, especialment si estan cobrant actualment una prestació per desocupació. 

 
Les 10 mesures més destacades són: 

1. Els autònoms que contractin treballadors podran beneficiar-se de la tarifa plana per a 

autònoms en la seva quota de la Seguretat Social. Fins ara, aquesta tarifa plana només 
estava permesa per a autònoms sense treballadors a càrrec seu, i perdien els incentius de 
l'autoocupació des del moment en què contractaven personal, cosa que, en certa manera, 
impedia incentivar la contractació entre les petites empreses, malgrat les bonificacions a 
la contractació que s'han aprovat en els últims mesos. 

 
2. Revisió de la tarifa plana. La quota per contingències comunes d'aquesta tarifa plana es 

fixa en 50 euros exactes durant els 6 primers mesos, període que s'amplia fins a 12 mesos 
en el cas de persones amb discapacitat, víctimes del terrorisme i de la violència de gènere. 

 
3. Compatibilitat de l'atur amb ser autònom. Els autònoms de qualsevol edat podran 

compatibilitzar treballar i cobrar l'atur a la vegada i no només els menors de 30 anys com 
fins ara. Els autònoms de qualsevol edat podran cobrar l'atur per un període màxim de 9 
mesos a la vegada que inicien o desenvolupen una activitat emprenedora. 

 
4. Segona oportunitat per a aturats que emprenguin. Els aturats que estiguin cobrant l'atur i 

emprenguin com a autònoms podran sol·licitar la represa del cobrament de la prestació 
per desocupació fins a 5 anys després d'haver iniciat la seva activitat, en lloc de només 2 
anys com fins ara. Encara que a partir dels 2 anys han d'acreditar causes econòmiques o 
organitzatives. Caldrà estar atents al reglament final on es regulin els criteris a tenir en 
compte, ja que acreditar aquest tipus de causes sol ser bastant difícil. 

 

5. Capitalització de l'atur. La novetat més important que introdueix la Llei de foment del 
treball autònom és la possibilitat de dedicar el 100% de la capitalització de l'atur a la 
inversió inicial, independentment de l'edat, ja que fins ara aquesta opció només estava 
permesa per als homes menors de 30 anys, les dones de fins a 35 i les persones amb un 
grau de discapacitat de més del 33%. La resta podien capitalitzar el 60% per a inversió i el 
40% restant per a bonificacions en la cotització de la Seguretat Social. És a dir, tots els 
autònoms, sense diferència d'edat, podran destinar a inversions el 100% de la prestació 
per desocupació. 



   

 
6. Més novetats en la capitalització. Es podrà realitzar també una aportació al capital social 

de tot tipus de societats mercantils de nova creació (sempre que es tingui el control 
efectiu de l'empresa) i utilitzar la capitalització per cobrir les despeses de constitució així 
com per adquirir serveis específics d'assessorament, formació i informació. 

 
7. Bonificacions per a autònoms col·laboradors. S'amplia l'incentiu per a l'alta en l'afiliació 

de nous familiars col·laboradors fins a 24 mesos des dels 18 actuals. Això sí, la bonificació 
en aquests 6 mesos addicionals serà de només el 25%. 

 
8. Suport a la conciliació dels autònoms dependents (Trade). Es reforça la seva protecció en 

casos de maternitat o paternitat o d'atenció de menors de 7 anys, i es permet que 
contractin un autònom que els substitueixi i es bonifica fins al 100% la seva quota 
d'autònoms. 

 

9. Ampliació de les bonificacions per a la incorporació de socis en entitats d'economia 

social. S’estableix una bonificació de 800 €/any al llarg de tres anys per facilitar la 
incorporació de socis treballadors o de treball a les cooperatives i societats laborals. Per a 
menors de 30 anys s'augmenta la quantia a 1.650 € el primer any. La mateixa quantitat, a 
favor de les empreses d'inserció quan contractin persones en risc d'exclusió social. 

 

10. Suport a centres especials d'ocupació i empreses d'inserció. Passen a ser considerades 
entitats prestadores de serveis d'interès econòmic general, cosa que permet que s'ampliï 
fins a 500.000 euros el topall de subvencions públiques que poden rebre en 3 anys. A més, 
es fomentarà la reserva de mercat públic per a aquestes entitats en els concursos de 
licitació i es bonificarà les empreses que contractin treballadors provinents de les 
empreses d'inserció. S’amplien les reserves de participació i s’inclouen les empreses 
d'inserció al mateix nivell que els centres especials d'ocupació, per als quals es fixaran 
percentatges mínims de determinats contractes i lots a nivell nacional, autonòmic i local. 

 
Observacions: encara que s’ha extremat tot el possible la cura per assegurar l’exactitud i fidelitat d’aquesta informació i 

de les dades contingudes, Girona Emprèn no pot acceptar cap responsabilitat legal per les conseqüències que es 

poguessin derivar d’accions empreses com a resultat de les conclusions que es puguin extreure d’aquesta fitxa. 


