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RESUM 

L’objectiu d’aquest treball és analitzar la figura més important que trobem al món del Dret 

del Treball i la Seguretat Social, com és el treballador. D’una banda, s’estudien els 

treballadors per compte aliè, i d’altra banda, els treballadors per compte propi, és a dir, els 

autònoms.  

Es tracta doncs, de fer una comparativa entre els citats col·lectius, i posteriorment, s’ofereix 

una visió més pràctica a través d’un anàlisi jurisprudencial per aprofundir en la temàtica.  

RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es analizar la figura más importante que encontramos en el mundo 

del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, como es el trabajador. Por un lado, se 

estudian los trabajadores por cuenta ajena, y por otro lado, los trabajadores por cuenta propia, 

es decir, los autónomos.  

Se trata pues, de hacer una comparativa entre los citados colectivos, y posteriormente, se 

ofrece una visión más práctica a través de un análisis jurisprudencial para profundizar en la 

temática.  

ABSTRACT 

The objective of this project is to analyze the most important figure found in the world of 

Labour and Social Security Law, as the worker. On the one hand, are studied the workers 

employed, and on the other hand, the self-employed, in other words, that is the standalone.  

Then a comparison is made between the aforementioned groups, and finally, is offered a 

more practical view trough a jurisprudential analysis to deepen into the topic.  
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INTRODUCCIÓ 

 

A les darreres dècades i a causa de diverses mutacions de caràcter econòmic (augment de la 

competència en el mercat, inserció de noves tecnologies en la producció industrial i augment 

dels nivells de qualificació dels treballadors) i de caràcter social (progressiu envelliment de la 

població, augment de la inestabilitat i heterogeneïtat de l’estructura familiar) que incideixen 

en l’entorn productiu, s’ha assistit a un procés que s’ha caracteritzat per la fallida del model 

productiu basat en la prestació d’un treball en règim de subordinació i dotat d’estabilitat1. 

Es pot afirmar que en els últims temps la figura del treballador autònom ha cobrat un gran 

protagonisme en el debat teòric dels especialistes en Dret del Treball i de la Seguretat Social. 

Durant una llarga època la figura social sobre la que es desenvolupava el discurs jurídic-

laboral era la del treballador per compte aliè, i per aquest motiu el treballador autònom 

apareixia com una mena de subjecte central negatiu en la regulació constitucional, legal i 

col·lectiva del treball. Tot i això, la presència del treballador autònom cada vegada cobra més 

espai en el debat teòric, enriquint els seus perfils.  

Davant aquest fet, es va discutir si el reconeixement constitucional del dret al treball de 

l’article 35 de la Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978 (d’ara endavant, CE)2 no 

només es referia al treballador per compte aliè, sinó que també s’hi havia d’incloure en la 

noció constitucionalment protegida de treball el treballador per compte propi3. 

Així doncs, des de la constitució dels treballadors autònoms, mitjançant el Decret 2530/1970, 

de 20 d’agost, el Règim Especial de Seguretat Social dels treballadors per compte pròpia 

(RETA) es va convertir en l’instrument més valuós per integrar en el Sistema de la Seguretat 

Social a col·lectius de treballadors molt heterogenis, la prestació de serveis dels quals es 

desenvolupava al marge de les notes d’alienitat i dependència que delimiten l’àmbit 

d’aplicació del Dret del Treball.  

                                                
1 RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.C.; Lecciones de Derecho del Empleo. Ed. Tecnos, Madrid, 2003, 
pàg. 160-162. 
2 Article 35 CE: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre 2 Article 35 CE: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre 
elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para 
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por 
razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.” 
3 PÉREZ CAPITÁN, L.; El concepto de Trabajador Autónomo en la Previsión Social Española. Del 
nacimiento de lo seguros sociales al mutualismo laboral. Ed. Consejo Económico y Social, Madrid, 
2005, pàg. pròleg.   
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La frontera que separava el treball autònom del dependent s’ha tornat permeable, fet que 

comporta l’aparició de variacions qualitatives i quantitatives en ambdues modalitats de 

prestació. Per aquest motiu, des del punt de vista quantitatiu es pot afirmar que, si bé en el 

passat la tendència generalitzada havia estat el progrés constant del treball assalariat en 

detriment del treball per compte pròpia, a l’actualitat es pot assegurar que existeix una 

estabilització del treball autònom respecte del volum de treball total. D’altra banda, des del 

punt de vista qualitatiu es pot afirmar que les noves tendències i sistemes d’organització de la 

producció han propiciat l’aparició de noves formes de treball autònom que comparteixen 

elements característics del treball per compte aliè.  

Davant aquests fets, sembla evident que el treballador autònom, avui en dia ha de ser creditor 

de la condició de “subjecte” del Dret del Treball, condició la qual justifica l’accés a 

determinats nivells de protecció social dels quals es troba necessitat.  

Un factor clau a l’hora de fixar l’enfocament del meu treball ha estat, d’una banda, l’interès 

que sempre  m’ha despertat el Dret del Treball i de la Seguretat Social, com font de Dret que 

pretén protegir molts aspectes de la societat, i principalment els drets laborals bàsics que 

protegeixen els treballadors, i que cada dia resulten més difícils de mantenir. D’altra banda, 

un altre factor que m’ha impulsat a la cerca d’informació sobre el present treball ha estat el 

fet de que es tracti d’un tema d’actualitat, ja que, tot i que a primera vista sigui molt senzill 

distingir entre treballadors per compte aliè i autònoms, com es veurà al llarg del treball, 

aquesta distinció no sempre és tan evident, i per això mateix és interessant destacar la figura 

del fals autònom.  

Pel que fa a l’estructura, aquest treball es divideix en quatre parts que he considerat 

fonamentals a l’hora de realitzar una comparativa entre el treballador per compte aliè i el 

treballador autònom.  

En primer lloc, s’estudia la figura del treballador per compte aliè, on principalment es fa 

èmfasis als requisits necessaris per a considerar una prestació de serveis com a relació 

laboral, i on és important destacar la figura de l’alienitat, ja que es tracta del requisit de major 

significació històrica i indubtable transcendència pràctica a l’hora d’establir el concepte de 

treballador.  

En segon lloc, i com és evident, s’analitza la figura del treballador autònom, ja que es tracta 

d’una figura menys coneguda pels estudiants de Dret, degut a que no va ser fins l’any 2000 

quan es van començar a produir canvis en relació a les polítiques desenvolupades respecte a 

aquests treballadors.  
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Per això mateix, es pot afirmar que es tracta d’un col·lectiu molt més desconegut, però que 

avui en dia, degut al nombre de treballadors autònoms existents, és suficientment significatiu 

com per a poder disposar d’una definició i regulació adequada.  

En tercer lloc, i com no podia ser d’una altra manera, es realitza una comparativa entre 

aquests dos col·lectius, ja que és molt interessant poder apreciar la multitud de diferències 

que es recullen entre les dues figures. Es pot parlar tant de diferències en el sistema de fonts, 

com en l’àmbit de la Seguretat Social, així com també en el tema dels drets de caràcter 

laboral d’aquests, que, com es veurà, cada col·lectiu gaudeix d’uns avantatges i 

inconvenients totalment oposats.  

I en últim lloc, i no menys important, es realitza un anàlisi d’una figura que s’ha popularitzat 

amb gran celeritat al món laboral, com és el fals autònom. Es tracta d’un fenomen que, tot i 

no ser innovador, últimament s’ha estès amb total normalitat entre els treballadors, propiciat 

per l’anomenada crisis econòmica. Aquesta figura s’analitza a partir de l’estudi de diferents 

sentències, així com també a través d’una vessant més pràctica, com és l’anàlisi de la relació 

dels treballadors de la conflictiva empresa Uber, la qual ha provocat greus problemes entre el 

món dels taxistes convencionals.  

Així doncs, el principal objectiu del present treball és estudiar, a través dels coneixements 

obtinguts en la recerca de diferents obres d’interès en aquesta matèria, així com de sentències 

de diferents tribunals, el món dels treballadors a través d’una inicial vessant teòrica, i d’una 

final vessant pràctica, per poder aprofundir en l’estudi del món del Dret Laboral.  

És interessant en especial aquest element d’aplicació pràctica, ja que la meva intenció des del 

principi del treball ha estat adquirir més que coneixements teòrics, podent aprendre, a la 

vegada, una realitat pràctica i adquirir una visió més àmplia del tema tractat, constatant fets 

que d’una altra manera no seria tan possible percebre. A més, el fet de que m’interessi una 

aplicació pràctica del Dret com possible sortida professional, aquesta és una opció d’adquirir 

coneixements útils en el meu treball de final de grau.  

Finalment, també es dediquen unes pàgines a extreure conclusions, facilitant al lector els 

punts més destacats d’aquest treball.  
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1. TREBALL PER COMPTE ALIÈ 

El dret del treball pot definir-se com el conjunt sistemàtic de normes de diversa naturalesa 

que regulen les relacions socials que tenen com a pressupòsit la prestació de serveis 

professionals per compte d’un altre.  

No tota activitat humana qualificable com a treball en els sistemes productius és regulada pel 

dret del treball. Ho és només el “treball típic”, és a dir, el definit prèviament per la llei com a 

objecte de regulació.  

El punt de partida ha de ser necessàriament l’article 1.1 del Real Decret Legislatiu 2/2015, de 

23 d’octubre, pel que s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (d’ara 

endavant, ET), que estableix el següent:  

“La present Llei serà d’aplicació als treballadors que voluntàriament prestin els seus serveis 

retribuïts per compte aliè i dintre de l’àmbit d’organització i direcció d’una altra persona, 

física o jurídica, denominada ocupador o empresari”.  

Aquest precepte és de gran importància en la normativa laboral, ja que delimita el “treball” 

objecte de regulació pel dret del treball i, a més, el distingeix de totes les altres activitats 

professionals que en sentit ampli poden qualificar-se de treball i que són regulades per altres 

normes i branques de l’ordenament jurídic.  

Així doncs, per tal d’establir quin és l’objecte del dret del treball, cal partir de la figura del 

treballador.  

1.1 Concepte de treballador per compte aliè  

Naturalment, el concepte de treballador és bàsic i previ per la determinació dels límits de 

l’ordenament laboral. El dret comunitari comença a materialitzar un concepte propi i diferent, 

per tant, dels conceptes acceptats en els ordenaments interns dels països membres de la Unió 

Europea (d’ara endavant, UE), no rotundament allunyats uns dels altres, però sí amb la 

presència en cada un d’ells d’elements característics i peculiars.  

Donat que a Espanya el Dret del Treball i la Seguretat Social es configura com una única i 

mateixa disciplina és necessari plantejar la qüestió de si al concepte de treballador per compte 
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aliè se li atribueix un significat unívoc o, pel contrari, s’han d’apreciar diferències pel que 

respecte a l’àmbit laboral i al de Seguretat Social. Així com també és interessant saber si en 

altres sectors de l’ordenament jurídic s’atribueix al concepte de treballador un abast i 

significat diferent.  

De tots és sabut que l’objecte del Dret del Treball consisteix en l’ordenació de les relacions 

jurídiques sorgides amb ocasió de la prestació del treball realitzat per una persona física de 

manera voluntària i retribuïda, per compte aliena i dintre de l’àmbit d’organització i direcció 

d’un tercer4. 

Però s’ha de tenir en compte la posada en confrontació dels ordenaments laboral, sindical i de 

Seguretat Social, fet que permet concloure que en el Dret espanyol no s’utilitza un concepte 

unitari, sinó plural, de treballador.  

D’una banda, en relació al concepte de treballador per compte aliè en el Dret individual del 

treball es pot definir com la part deutora de treball en el contracte de prestació onerosa de 

serveis per compte aliè. En aquest punt és interessant subratllar la limitació aportada per 

aquest concepte jurídic, ja que el que es té en compte és la capacitat previsible per treballar i 

la voluntat de fer-ho.  És a dir, pel dret individual del treball són només treballadors per 

compte aliè els vinculats per relació laboral. Això suposa que s’està en l’òrbita d’aquest 

sector de l’ordenament en les situacions de treball efectiu o en la situació de suspensió. Per 

tant, en aquest primer àmbit ens trobem amb un concepte ampli, extensiu no només als 

desplaçats amb ocasió de respondre a ofertes efectives de treball, sinó també a les persones 

que desitgin exercir una activitat econòmica. Inclús en casos extrems s’ha acceptat que la 

consideració de treballador s’estengui a qui pugui provar que, tot i no havent trobat feina, 

aquesta es busca i es té la possibilitat efectiva de trobar-la.  

D’altra banda, en quant al Dret de la Seguretat Social, no es disposa d’un concepte de 

treballador per compte aliè tant elaborat. Però, tal subjecte de dret té una importància capital 

en la delimitació del camp subjectiu d’aplicació dels Règims de Seguretat Social. En aquest 

àmbit, pues, el concepte està remès al que d’ell es preveu en el Dret individual del treball. Tot 

i que existeix una definició, la qual estableix que els treballadors els quals materialment són 

treballadors per compte aliè i als efectes jurídics del Dret individual del treball no ho són, 

passaran a ser-ho, de fet i de dret, als efectes jurídics del Dret de la Seguretat Social. Per tant, 

                                                
4 L’article 1 de la Llei del Contracte de Treball de 1931 es considera clau als efectes de determinar el 
concepte de treballador, degut a que en aquest s’agrupen, per primera vegada, els tres pressupòsits 
substantius de la relació laboral, a saber, la dependència, l’alienitat, i l’assalariat.  
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des de la perspectiva de la protecció social, es considera treballador a aquells que estan 

immersos en els diferents sistemes nacionals de Seguretat Social, inclús si no ostenten una 

feina, però tenen opcions d’ocupar un lloc de treball, és a dir, simplement si es troben afiliats 

a un règim determinat de Seguretat Social.  

Així doncs, es pot afirmar que la perspectiva de consideració que contempla el Règim de 

Seguretat Social és més abstracta que no pas l’anterior, ja que aquest concepte està 

caracteritzat, front al previst pel Dret individual del treball, per dues notes diferencials5:  

1. La inclusió en el concepte de tots els que materialment són treballadors per compte 

aliè, depassant les exclusions del Dret individual del treball. 

2. L’ampliació del concepte de treballador per compte aliè a tots aquells que es troben 

en situació d’inactivitat forçada.  

S’aprecia que el concepte de treballador per compte aliè del Dret individual del treball ha 

perdut rellevància, en el nostre Dret positiu, per determinar qui té dret a la Seguretat Social, 

així com també es pot afirmar que aquest concepte que ofereix el dret individual conserva 

importància en el Dret de la Seguretat Social per determinar la mesura de la protecció.  

En definitiva, aquesta important figura del món del dret laboral es pot definir, d’acord amb 

l’article 1 de l’ET, com aquella persona física que, voluntària i personalment, està obligada a 

realitzar una activitat retribuïda per compte i sota dependència aliena.  

Arrel d’aquesta definició és imprescindible establir quins són els requisits per a poder 

considerar una prestació de serveis com a relació laboral, on la principal figura és el 

treballador, així com també l’empresari 6.  

1.2 Requisits per a considerar una prestació de serveis com a relació laboral  

El treball per compte aliè és únic, d’aquí que sigui inherent a l’home. En aquesta condició, el 

treball és un deure des del punt de vista individual front a la societat, i és un dret des del punt 

de vista de la societat en vers a lo individual7. 

                                                
5 MARTÍN VALVERDE, A.: “El concepto de trabajador por cuenta ajena en el Derecho individual del 
trabajo y en Derecho de Seguridad Social”. Revista de Política Social, núm. 71 de 1966, pàg. 85.  
6 D’acord amb l’apartat segon de l’article 1 ET, seran empresaris totes les persones, físiques o 
jurídiques, o comunitats de béns que rebin la prestació de serveis dels treballadors, així com de les 
persones contractades per ser cedides a empreses usuàries per empreses de treball temporal legalment 
constituïdes.  
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Així doncs, es pot afirmar que aquest tipus de treball és, amb caràcter general, el que 

s’estableix entre el treballador i l’empresari.  

El treballador per compte aliè, des del moment en que inicia la seva tasca, ja no és “amo del 

seu temps”, sinó que aquest queda subordinat al seu lloc de treball, a través del qual 

l’empresari s’aprofita dels beneficis obtinguts. A més, aquest treballador té com a objectiu 

aconseguir un salari i el treball en sí una finalitat, que és la de satisfer les seves necessitats 

humanes, les de la seva família i les de qui depenen d’ell econòmicament.   

Davant aquest fet, es pot establir que els caràcter definidors de la relació laboral són la 

voluntarietat, l’alienitat , la dependència o subordinació i l’existència d’una retribució o 

contraprestació econòmica pel desenvolupament d’aquests serveis, com veurem a 

continuació.   

1.1.1 Voluntarietat  

La voluntarietat és un dels elements clau per comprendre la relació laboral, ja que dóna lloc a 

que aquesta no sigui forçada, sinó lliure, observant-se aquest caràcter al llarg de tota la 

relació. Per aquest mateix motiu, la pròpia Constitució Espanyola regula la llibertat per 

escollir professió a l’article 35.1, és a dir, s’estableix la prestació dels serveis de forma 

voluntària per part dels treballadors. A més, a les normes internacionals subscrites i 

ratificades per Espanya es prohibeix expressament el treball forçat. Per aquest motiu, l’article 

8 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de 1966, aprovat per les Nacions Unides, 

estableix que ningú estarà sotmès a esclavitud ni a servitud i que ningú serà imposat a 

executar un treball forçós o obligatori.  

La present nota característica permet al treballador acceptar o rebutjar qualsevol tipus 

d’oferta que faci l’empresari. És més, la voluntarietat també permet rescindir la relació sense 

al·legar cap tipus de causa, i per tant, sens perjudici de les conseqüències. Aquesta referència 

a la voluntarietat és innecessària i redundant si es parla d’un contracte, que com tal exigeix el 

consentiment dels contractants, però es recalca adequadament la naturalesa lliure del treball 

contractualment pactat. Efectivament, és un acord voluntari on ambdues parts consenten dur 

a terme la celebració del contracte a partir del qual se’n derivaran una sèrie de drets i 

obligacions.  

                                                                                                                                      
7 SUÁREZ SANDOVAL, MIGUEL A.: “La Estabilidad”. Revista Jurídica de 1978, pàg. 152.  
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La voluntarietat permet al treballador ser lliure durant el desenvolupament de tota la relació 

laboral, és a dir, a prendre la determinació de treballar o no, a escollir si treballar per una 

persona o per una altra, així com també a decidir posar fi a la relació laboral en qualsevol 

moment.  

És interessant fer menció a la jurisprudència espanyola per així poder comprendre la 

importància d’aquest tret característic que defineix la relació laboral. Així doncs, a la 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella-La Manxa de 4 de novembre de 20148 

es fa referència al principi de voluntarietat. El supòsit de fet versa a partir de la reducció de 

jornada d’un contracte a temps complert a temps parcial, acte davant el qual la treballadora es 

va negar. Per tant, el que es discutia és si s’havia produït o no una efectiva transformació del 

contracte inicial a temps complert per un altre diferent a temps parcial, sense l’existència el 

consentiment de la principal persona afectada, és a dir, de la treballadora. En aquest cas, el 

que havia de tenir-se en compte era el fonament del principi de voluntarietat, ja que el nostre 

ordenament jurídic és contrari a la possibilitat de convertir un contracte a jornada complerta a 

un a jornada parcial essencialment perquè suposa una mutació de l’objecte del contracte i, per 

conseqüent, al tractar-se d’una novació contractual, excedeix de la facultat de modificació 

unilateral de l’empresari. Per aquest motiu, es proclama el principi de voluntarietat. Per a 

poder resoldre el present cas, la Sala va acudir a l’article 12.4.e ET, on s’hi disposa que la 

conversió d’un contracte a temps complert en un altre a temps parcial sempre tindrà caràcter 

voluntari pel treballador i no es podrà imposar de forma unilateral o com a conseqüència 

d’una modificació substancial de condicions. Per tant, seguint el Tribunal Suprem, es va 

acabar afirmant que perquè una reducció de la jornada unilateral s’hagués de qualificar com 

una conversió a un contracte a temps parcial, i a conseqüència, no fos possible pues quedaria 

afectada per la regla de prohibició que conté el principi de voluntarietat, és necessari el 

consentiment del treballador. De tal manera, que a la conclusió que es va arribar va ser que, si 

no es disposava del consentiment, no podia parlar-se pròpiament de conversió, i a 

conseqüència, s’estaria fora de l’àmbit d’aplicació de la regla de prohibició que descriu 

l’article 12.4.e ET. Per aquest mateix motiu, la present Sentència acaba concloent el següent 
9:  

“En conseqüència, la novació contractual que pretén imposar l’entitat demandada a la 

treballadora, mitjançant la transformació del seu contracte a temps complert en un altre a 

temps parcial, no és possible al comptar amb l’anuència de la treballadora afectada, qui ha de 

                                                
8 STSJC-LM 1224/2014, de 4 de novembre de 2014. Recurs 425/2015 (Sala de lo Social).  
9 Fonament jurídic 4º.  
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ser reposada a les seves condicions laborals anteriors a tal novació en els termes que es 

recullen a la sentència d’instància, havent de desestimar el recurs formulat”.  

En definitiva, es pot afirmar que els serveis es presten voluntàriament, i que el contracte de 

treball, com qualsevol altre contracte, neix de l’acord de voluntats entre treballador i 

empresari, els serveis que en compliment del mateix aquell presta són conseqüència de la 

prèvia manifestació del seu consentiment, ja sigui de manera expressa o tàcita, tal i com es 

desprèn a l’article 8 ET.  

Per aquest mateix motiu, totes aquelles activitats que es realitzin amb caràcter forçós o 

obligatori, per obligació legal o imposició d’un altre no seran mai objecte d’un contracte de 

treball.  

1.1.2 Alienitat 

Aquest segon tret característic, anomenat alienitat, és el de major significació històrica i 

indubtable transcendència pràctica a l’hora de determinar el concepte de treballador.  

Sovint, per tal de simplificar els conceptes, és freqüent que l’expressió “treball per compte 

aliè“ sigui empleada com sinònim de “treball subordinat”. Però, des del punt de vista 

dogmàtic, la classificació que distingeix entre treball per compte propi i treball per compte 

aliè no és exactament coincident amb la que distingeix entre treball assalariat i treball 

autònom. La primera atén al criteri de l’assignació o atribució del resultat del treball, en 

canvi, la segona atén al criteri de la manera de realització del treball.  

Així doncs, es pot afirmar que l’alienitat és una característica fonamental en els contractes de 

treball per la que l’empresari, qui assumeix els costos i riscos laborals, s’atribueix els 

resultats o fruits del treball realitzat pel treballador10. És el que es coneix com alienitat en els 

fruits, tot i que també es pot fer referència a aquest tret característic en relació a la no 

assumpció per part del treballador dels riscos de l’explotació del negoci.  

Per a la determinació d’aquest pressupòsit es tenen en compte el següents criteris11:  

                                                
10 D’acord amb el que estableix l’article 1.1 ET.  
11 ALONSO OLEA, M.: “Introducción al Derecho del Trabajo”. Revista de Derecho Privado, Madrid 
1974, pàg. 207-209.  
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- Tesis de l’alienitat en els fruits: els fruits del treball són atribuïts inicial i directament 

a una persona diferent de la que executa el treball, una atribució originària que és 

prèvia a l’execució del treball. Els fruits són objectes, i el contracte de treball és el 

títol jurídic pel qual s’opera el canvi. Tot i que, l’objecte d’aquest contracte serà el 

treball mateix i no els mencionats fruits, ja que la divisió del treball impedeix obtenir 

la unitat de valor durant el procés. El fet de que els resultats del treball pertanyin a 

l’empresari condueix a la potestat de direcció o control del mateix sobre les tasques 

que realitza el treballador, per ordenar la qualitat i quantitat del resultat, així com 

també per coordinar l’esforç de cada un amb el dels demés que formen part de 

l’empresa. Per això mateix, és evident que la dependència és inconcebible sense 

l’alienitat. El problema sorgeix quan no hi ha cap tipus de fruit, ja que en aquest 

àmbit l’empresari fa seus els productes fins i tot abans de que aquests s’hagin 

produït. A més, aquesta teoria no es donarà quan aquests fruits o resultats es destinin 

a un fons social o familiar comú12. 

 

- Tesis de l’alienitat dels riscos: des d’aquesta perspectiva, en el treball per compte aliè 

s’exigeixen tres característiques principals: 

1. Que el resultat del treball s’incorpori al patrimoni de l’empresari. 

2. Que el cost del treball vagi a càrrec de l’empresari. 

3. Que sobre l’empresari recaigui el resultat econòmic favorable o advers, 

sense que el treballador es vegi afectat pel mateix.   

Així doncs, es pot afirmar que l’origen d’aquesta tesis es situa a la doctrina francesa 

de la responsabilitat agreujada de l’empresari, sobretot en la coneguda afirmació de 

Colin i Capitant quan estableixen que en el contracte de treball “els riscos son tots pel 

propietari”13. El fonament d’aquesta tesis es basa en el fet de que el treballador presti 

el seu treball i a canvi percebi un sou, mentre que l’empresari corri amb els diferents 

riscos que puguin presentar-se, sobretot el del bon fi de l’operació. Com bé sabem, el 

concepte jurídic de risc fa referència a la pèrdua o destrucció de la cosa, a les 

conseqüències jurídiques d’aquest respecte a la obligació. Tot i que s’ha dit que el 

treballador mai es pot veure afectat, s’ha de tenir en compte que aquest també podria 

patir part del risc, a través de mecanismes relacionats amb la crisis de l’empresa, com 

la reducció de jornada, la supressió d’hores extraordinàries, els trasllats o 

                                                
12 STS de 29 d’octubre de 1990. RJ 1990/7721. Recurs 57/1990.  
13 COLIN i CAPITANT; Curso Elemental de Derecho Civil. Volumen IV. Ed. Civitas, Madrid, 1995, 
pàg. 482.  
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acomiadaments. A Espanya han defensat aquesta teoria autors com Hinojosa Ferrer, 

Moneva Puyol, Bayón Chacón, Alonso García, entre d’altres.  

- Tesis de l’alienitat en la utilitat patrimonial: el concepte d’utilitat patrimonial es 

refereix a les limitacions en que incorre la tesis de l’alienitat en els fruits, com a 

perfeccionament o ampliació d’aquesta, ja que la seva intenció és salvar alguna 

objecció contra la tesis dels fruits. Així doncs, l’objectiu d’aquesta tesis no és 

traslladar a l’empresari els fruits o productes, sinó més exactament utilitats 

susceptibles de valoració econòmica14. 

 

- Tesis de l’alienitat en la titularitat de la organització: aquesta teoria estableix que 

l’atribució del resultat material del treball a subjecte diferent del treballador no 

necessita recórrer a la doctrina de l’alienitat en els fruits, sinó que l’adquisició dels 

resultats del treball es produeix per via legal i en virtut de fenòmens diferents a la 

transmissió inicial i originària: es pot explicar en virtut del joc de l’institut jurídic de 

l’accessió. És a dir, el treballador presta els seus serveis treballant sobre materials o 

utilitzant coses o instruments la titularitat dels quals no li pertany. Aquesta alienitat 

en la titularitat explicaria el fenomen de la incorporació del resultat material del 

treball al patrimoni del titular efectiu. I, en la seva virtut, també explicaria el poder 

d’especificació de l’activitat necessària per produir aquests resultats, en definitiva, el 

sotmetiment al cercle rector i disciplinari de l’empresari.  

 

- Tesis de l’alienitat en el mercat: d’acord amb aquesta última teoria el contracte de 

treball separa al treballador del mercat, ja que els productes seran venuts per 

l’empresari, qui disposa de la propietat dels mitjans de producció i és l’intermediari 

entre el treballador i els clients. Tot i que, com bé sabem, entre el treballador i el 

mercat pot haver-hi no només un intermediari, sinó varis, que segons aquesta teoria 

es consideren com treballadors subordinats15.  

La tesis majoritària en el nostre dret és la que defensa l’alienitat en els fruits, que com s’ha 

dit, considera que el resultat del treball és propietat de l’empresari, de manera que se li 

atribueix directa i inicialment a aquesta.  

                                                
14 MONTOYA MELGAR, A; Sobre la Esencia del Derecho del Trabajo. Escuela Social de Murcia, 
Murcia, 1972, pàg. 283.  
15 ALARCÓN CARACUEL, M.R.; La ajenidad en el mercado: un criterio definitorio del contrato de 
trabajo. Ed. Civitas, Madrid, 1986, pàg. 495 i ss.  
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Però, es pot afirmar que totes aquestes doctrines sobre la nota de l’alienitat no són 

necessàriament antagòniques, ja que cada una es centra en destacar una de les manifestacions 

de l’alienitat del treballador (ja sigui en el risc, en el mercat, en els fruits...), tractant 

d’integrar les restants per referència a l’efecte jurídic que es considera prioritari.  

Així doncs, en un sistema de relacions laborals com l’actual, que presenta una tipologia cada 

vegada més diversificada, només la conjunció dels conceptes presentats en les mencionades 

doctrines manifestarà el vertader abast de la nota de l’alienitat16. 

D’altra banda, és important afegir que existeixen diferents indicis comuns de la nota 

d’alienitat, per a poder resoldre els casos que comporten algun tipus de litigi, que són els 

següents:  

- L’entrega o posada a disposició de l’empresari per part del treballador dels productes 

elaborats o dels serveis realitzats17. 

- L’adopció per part de l’empresari i no del treballador de les decisions concernents a 

les relacions de mercat o de les relacions amb el públic, com fixació de preus o 

tarifes, selecció de clientela, indicació de persones a atendre, etc.18 

- El caràcter fix o periòdic de la remuneració del treball19. 

- El càlcul de la retribució o dels principals conceptes de la mateixa, d’acord a un 

criteri que guardi una certa proporció amb l’activitat prestada, sense el risc ni el lucre 

especial que caracteritzen a l’activitat de l’empresari o a l’exercici lliure de les 

professions20. 

Dins la jurisprudència espanyola trobem multitud de casos on es discuteix si s’està o no 

davant d’un treball per compte aliè a través d’analitzar el present tret característic, l’alienitat. 

Per exemple, és el cas de la Sentència del Tribunal Suprem d’11 de febrer de 201521, on ens 

trobem davant d’una simulació contractual. La prestació de serveis de l’actor es 

desenvolupava en el marc del treball per compte aliè, però el problema és que el seu contracte 

es denominava com d’arrendament de serveis. El que es determina a la present sentència és 

que efectivament es tractava d’una relació laboral, ja que en ella concorrien les 

                                                
16 BLANCH RIBAS, J.M; Teoría de las relaciones laborales: Fundamentos. Ed. UOC, Barcelona, 
2003, pàg. 282 i ss.  
17 STS de 31 de març de 1997. Recurs 3555/96.  
18 STS de 11 d’abril de 1990; STS de 29 de desembre de 1999. Recurs 1093/99.  
19 STS de 20 de setembre de 1995. Recurs 1463/94.  
20 STS de 23 d’octubre de 1989.  
21 STS (Sala 4ª, de lo Social), 11 de febrer de 2015. Recurs 2353/2013. Ponent: Manuel Ramón 
Alarcón Caracuel.  
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manifestacions més importants de l’alienitat que caracteritzen al contracte de treball. A més, 

també s’afirma que la denominació del contracte com d’arrendament de serveis és una 

simulació contractual, adreçada a més amb la forma de pagar el salari i l’exigència de que el 

treballador es doni d’alta en el RETA, que com sabem, no són més que elements 

tradicionalment característics del frau simulador i als que la jurisprudència del Tribunal 

Suprem ha desproveït de tot valor definitori. Així doncs, es pot afirmar que la prestació de 

serveis de l’actor, el qual prestava serveis com a psicòleg professional, es realitzava en un 

indiscutible marc de treball per compte aliè. A més, es corrobora que ho feia utilitzant els 

mitjans materials de l’empresari (per tant, aquí es donaria la tesis de l’alienitat del treballador 

respecte dels mitjans de producció o de prestació del servei), així com també s’estableix que 

treballava sota les directrius de la CAM i sota la dependència directa dels funcionaris de 

l’Oficina Judicial de la CAM a la que pertanyen (aquí s’està davant la tesis de l’alienitat 

respecte a l’organització del servei o dependència), i finalment, s’estableix que treballava 

sense tenir cap mena de relació jurídica amb els destinataris del servei (per tant, aquí es 

donaria la tesis de l’alienitat en el mercat que, en el present cas, no era un mercat amb ànim 

de lucre econòmic de l’entitat –ja que els serveis eren gratuïts- sinó que es tractava d’un 

mercat polític: els ciutadans retribuirien amb el seu vot als responsables polítics de la CAM si 

el servei era del seu gust i els penalitzarien en cas contrari, però eren completament aliens als 

professionals que prestaven als seus serveis, i a més, si aquests professionals haguessin 

treballat per compte propi, ho haurien d’haver fet sense cobrar el serveis als seus clients)22. 

En últim lloc, també és interessant destacar una altra Sentència del Tribunal Suprem de 19 de 

febrer de 201423 on la qüestió que es debat és si la prestació de serveis del demandant (era un 

periodista tertulià en una cadena radiofònica) a la cadena SER com col·laborador en diversos 

programes des de l’any 1994 fins al 2011 revesteix o no les característiques definitòries d’una 

relació jurídico-laboral en els termes exigits per l’article 1 ET. A la present sentència 

s’afirma que la figura del col·laborador periodístic es situa en una zona fronterera en la que 

és difícil determinar la naturalesa laboral o civil de la prestació de serveis. Tot i que aquesta 

dificultat disminueix quan el col·laborador en qüestió és precisament una persona que té com 

a professió única la de periodista, com és el cas. Per això mateix, tant la jurisprudència com 

la doctrina ens subministren criteris jurídics molt sòlids per resoldre-ho, havent interpretat 

amb gran precisió l’abast d’aquestes característiques del contracte de treball – alienitat i 

dependència – que apareixen a l’article 1 ET. Així doncs, la Sala acaba concloent que en el 

                                                
22 Fonament jurídic 3º.  
23 STS (Sala 4ª, de lo Social), 19 de febrer de 2014. RJ 2075/2014. Recurs 3205/2012. Ponent: Manuel 

Ramón Alarcón Caracuel. Id Cendoj: 28079140012014100154.  
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present cas concorren tots els elements definitoris establerts a l’article 1 ET, degut a que els 

clients (que en aquest cas serien les productores de cine i televisió) contracten amb l’empresa 

i no amb els actors la realització dels doblatges (alienitat en el mercat). Aquests doblatges es 

fan en els estudis propietat de l’empresa (alienitat en els mitjans de producció), tot i que els 

assajos puguin realitzar-se en el domicili dels actors, i per tant significa que una part de 

l’activitat pot ser realitzada com a treball a domicili, modalitat prevista a l’article 13 ET. A 

més, el treball es fa sota la direcció del Director de Doblatge que contracta i designa 

l’empresa (alienitat respecte a la pròpia activitat professional o dependència), qui dóna les 

instruccions pertinents als actors, el que significa que això no permet als actors gaudir d’un 

ampli camp d’autonomia en el desenvolupament de la seva activitat professional. Un altre 

element a tenir en compte és que el producte del treball realitzat, així com també la utilitat 

patrimonial derivada del mateix ingressa directament en el patrimoni de l’empresa i no en el 

dels actors (aquí es donaria la tesis de l’alienitat en els fruits i també la de l’alienitat en la 

utilitat patrimonial), i aquests percebran el seu salari, tenint dret a aquest pel treball realitzat, 

independentment de que l’empresa obtingui finalment el benefici o lucre perseguit o no 

(alienitat en els riscos)24. 

Així doncs, aplicant aquesta doctrina jurisprudencial, i d’acord amb el que estableix la 

sentència del TS en qüestió, es pot afirmar que “l’alienitat dels resultats es posa de relleu en 

la dada essencial de que el demandant no realitza les cròniques informatives per pròpia 

iniciativa, amb la finalitat d’oferir-les posteriorment per la seva adquisició per un tercer”. Tal 

i com s’ha indicat anteriorment, el fet concloent és que l’alienitat es posa de manifest en la 

participació del periodista en un programa dissenyat i dirigit per l’empresa de comunicació. 

En efecte, és en aquest punt on es manifesta l’alienitat en els fruits, és a dir, en els resultats 

del treball, però també l’alienitat en el mercat, pel fet que el periodista no ofereix el producte 

del seu treball directament als clients, sinó a l’empresa radiofònica que és qui fa arribar 

aquest producte a aquesta audiència, el mercat25. 

Com es pot veure, l’alienitat és un element característic molt important tant en la doctrina 

com en la jurisprudència, per això mateix es pot afirmar el següent:  

“El treball per compte aliè involucra la integració del treballador a la unitat productiva 

dirigida per un altre, és a dir, aquell qui articula els factors que a això es destinen (alienitat en 

la combinació dels factors de la producció) i, conseqüentment, exerceix els poders de 

                                                
24 Fonament jurídic 2º.  
25 Fonament jurídic 3º. 
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direcció i disciplina del procés. En altres paraules, el treballador ingressa en una organització 

col·lectiva del treballat dissenyada per altres”26. 

En consonància amb això, es pot afegir que l’alienitat sorgeix davant la debilitat 

experimentada per la subordinació com element definitori del contracte de treball, fet que 

permet establir que l’alienitat determina si ens trobem o no davant un contracte de naturalesa 

laboral, sent rellevant determinar per qui es treballa, per a un mateix o per un altre, és a dir, 

com es treball. Per això mateix, aquesta resposta senyalaria la naturalesa del contracte.  

Finalment, és interessant tenir en compte el que va sostenir l’autor Alonso Olea (1979):  

“... no és una dada o caràcter autònom, sinó un derivat o corol·lari de l’alienitat. En efecte, 

aquella potestat de donar ordres no té cap altra justificació ni explicació possible com no 

sigui la de que els fruits del treball pertanyen a altres”27. 

Segons el citat jurista i important cultivador del Dret espanyol del Treball, el poder jeràrquic 

de direcció de l’empresari esdevé en l’alienitat dels fruits produïts en el treball. Sent el més 

important la determinació del destí de la producció, és a dir, s’ha de saber si s’està en l’esfera 

del contracte de treball emparat pel Dret Laboral, o pel contrari, els fruits són percebuts per 

qui executa l’activitat, fet que provocaria trobar-nos davant una relació que s’escapa de la 

laboralitat.  

1.1.3 Dependència o subordinació  

El Dret del Treball neix per protegir el treball subordinat, sent aquell que s’executa per una 

altra persona, sota les seves ordres, i a canvi d’una remuneració o contraprestació econòmica. 

Per aquest motiu, el seu destí principal és la protecció jurídica del treball subordinat, sent 

aquesta la forma de treball predominant en els primers temps del Dret del Treball, no obstant, 

avui en dia es fa extensiu als conceptes de treballs parasubordinats o quasi-laborals, en 

atenció a la dependència, o bé, independència econòmica.  

Actualment la subordinació continua sent un dels trets essencials que permeten diferenciar la 

relació laboral d’altres prestacions de treball. Conseqüentment, s’afirma que el Dret del 

Treball no protegeix totes les formes i modalitats de treball, sinó només el treball subordinat 

                                                
26 Carballo Mena, 2001: 28 
27 Alonso Olea, 1979: 156-157.  
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o dependent. A sensu contrario, és l’absència de subordinació la que permet definir – per 

exclusió – el concepte de treballador autònom, com es farà més endavant.  

Es pot afirmar que la dependència o subordinació és un concepte graduable, que mostra 

diferent intensitat segons la qualificació del treballador, la forma d’organització del treball o 

el lloc de prestació de serveis. A més, el criteri de partida per la configuració de la 

dependència és la subordinació jeràrquica, la autoritat, el control, la inspecció i la direcció 

tècnica de l’empresari sobre el contingut i tots els detalls de l’activitat del seu dependent28. 

Per tant, subordinació o dependència resulten de la integració del treballador en una 

organització col·lectiva del treball dissenyada per altres. Tot i que és important afirmar que 

aquesta subordinació no ha de ser absoluta, ja que sinó no es tractaria d’un treball lliure.  

Per aquest motiu la vigent definició legal de dependència accentua el fet de que la prestació 

de serveis es realitza dintre de l’àmbit d’organització i direcció d’un tercer, i per això resulta 

ser més àmplia que la dependència exigida per la Llei del Contracte de Treball de 1944 i en la 

de Relacions Laborals de 197629. Així doncs, una accepció d’aquest element del contracte de 

treball seria: “la subjecció a una ordre, mandat o domini, per lo que la persona subordinada 

està subjecte a una altra, les ordres de la qual ha de complir”.  

Com es pot veure, l’empresari és qui determina quin treball s’ha de realitzar, de quina 

manera, quan i on. A més, aquest exercita un poder disciplinari sobre el treballador, és a dir, 

té la facultat de sancionar-lo, en cas de que sigui necessari. Es tracta d’una característica que 

no es troba a cap tipus de relació de prestació de serveis.  

Avui en dia, no pot interpretar-se com subjecció estricte a les ordres i instruccions de 

l’empresari, com passava fa unes dècades, ja que les transformacions tecnològiques i 

econòmiques exigeixen una lectura més flexible, de fet la jurisprudència la defineix com la 

inserció en el cercle rector i organitzatiu de l’empresari. A més, l’Estatut dels Treballadors ha 

fet seva aquesta visió moderna i flexible de “dependència” al fer referència explícitament a 

l’àmbit d’organització i direcció d’una altra persona física o jurídica, anomenada empresari.  

Una de les circumstàncies o dels fets més comuns de la subordinació és la obligació de 

complir un horari. Així doncs, quan un treballador ha de complir un horari, ha de demanar un 

permís per sortir del lloc de treball o per faltar a ell, ens trobem davant de situacions de 

dependència, ja que si no fos així, el treballador podria disposar del seu temps segons la 

                                                
28 L’article 1.1 ET estableix que la dependència es dóna sobre la persona que realitza el treball en 
l’àmbit d’organització i direcció d’un altre.  
29 STSJ Aragó de 24 de gener de 2000. AS-26.  
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conveniència, sempre i quan complís amb l’objectiu del contracte si aquest fos de serveis, per 

exemple.  

Com ja s’ha dit anteriorment, aquest concepte no és absolut, i per aquest motiu es pot 

manifestar amb diferent intensitat en funció de la qualificació del treballador i la manera 

d’organització del treball. A més, al no ser total, pues troba diversos tipus de límits:  

- Dignitat humana: en primer lloc troba aquells límits que es deriven de la noció de 

dignitat humana: les ordres de l’empresari no podran implicar un tracte cruel, inhumà 

o degradant, ni desconèixer les necessitats materials i morals implícites en la noció 

de vida digne.  

- Drets fonamentals: el nucli essencial dels drets fonamentals del treballador també és 

un límit a la facultat de subordinació de l’empresari, ja que no són admissibles 

aquelles ordres el compliment de les quals posi en greu risc drets constitucionalment 

reconeguts, com podria ser la vida o la salut dels treballadors, així com també aquells 

que comprometin la seva llibertat fins el punt d’esclavitzar al treballador, o 

restringeixin garanties laborals constitucionalment protegides, com els drets 

d’associació sindical i de negociació col·lectiva.  

- Acords: la subordinació també es troba limitada per lo pactat en el contracte 

individual del treball i en les demés estipulacions convencionals, així com també per 

les normes i principis generals que regeixen les relacions laborals. 

- Solidaritat: l’últim límit d’aquest concepte és aquell que es deriva del deure 

constitucional de solidaritat, com podria ser el deure d’obrar conforme al principi de 

solidaritat social, responent amb accions humanitàries front a situacions que posin en 

risc la vida o la salut de les persones.  

D’una banda, es pot parlar de la subordinació tant en un sentit tècnic com jurídic. Segons el 

primer d’aquests sentits, es pot definir la subordinació com una activitat dirigida o vigilada 

de forma constant o immediata que recau al treballador per part de l’empresari i la seva 

cadena jeràrquica de comandament. D’altra banda, com ja s’ha dit, existeix una subordinació 

jurídica, que és aquella que inscriu al treballador en l’àmbit d’organització del treballador de 

l’empresari, en el qual s’exerciten els poders de direcció. A més, és interessant ressaltar que 

l’ordenament laboral espanyol ha optat per una solució eclèctica a l’article 1 ET: la d’exigir 

conjuntament tant la dependència econòmica com la personal. Tot i que, no és imprescindible 

que ambdues facetes de la subordinació concorrin per proclamar el caràcter laboral de la 

relació, ja que per exemple l’article 13 ET regula un supòsit de treball per compte aliè 

caracteritzat, precisament, per la falta de vigilància empresarial directa, com és el contracte a 

domicili.  
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Per tant, es mostra com s’ha flexibilitzat la interpretació doctrinal i jurisprudencial en torn al 

concepte de la subordinació, on es rebutja que la dependència impliqui, inexcusablement, la 

presència física del treballador en les instal·lacions empresarials amb subjecció a un horari 

determinat, ni l’exclusivitat en la prestació del treball contractat.  

Com s’ha pogut comprovar, dependència i alienitat són conceptes molt abstractes, els quals 

es poden manifestar de diverses maneres, fet que dificulta la seva constatació. Per aquest 

motiu, per a poder resoldre els casos litigiosos s’ha de recórrer a un conjunt de fets indiciaris 

per identificar-les. Així doncs, els indicis de la dependència o subordinació són els següents:  

- L’assistència continuada en un mateix lloc de treball. 

- Submissió a unes hores de treball.  

- Desenvolupament personal del treball30. 

- Inserció del treballador en la organització de treball de l’empresari, que s’encarrega 

de programar la seva activitat31. 

- Absència d’una organització empresarial pròpia del treballador.  

- Exclusivitat en el treball. 

- Que el treballador faci publicitat de l’empresa (roba, vehicles, etc.).  

- Qualsevol indici que indiqui que existeix un poder de direcció de l’empresari, per 

exemple, donar ordres i instruccions sobre el moment o la forma de realitzar el 

treball, sancions de l’empresari al  treballador, existència d’un control sobre el treball 

realitzat, etc. 

Finalment, és interessant mencionar la Sentència del Tribunal Suprem de 25 març de 201332, 

on es planteja un debat en torn a si la naturalesa de la relació jurídica que vincula al 

demandant amb el Centro Galego de Artes da Image (CGAI) que l’ha contractat, constitueix 

o no una relació laboral. És important tenir en compte que, tal i com es dedueix dels fets 

provats, el demandant havia prestat serveis pel CGAI des del gener del 2000, atenent a la sala 

de projeccions i venent entrades. La present Sala, després de fer referència a la doctrina 

jurisprudencial sobre l’existència de relació laboral, entén que la relació que unia a les parts 

tenia naturalesa laboral, ja que s’apreciava l’existència de relació de laboralitat entre les parts 

al concórrer les notes d’alienitat, retribució i dependència, degut a que a través dels fets es 

pot perfilar una situació que revesteix els caràcters propis del vincle laboral, ja que l’actor 

prestava els seus serveis a les dependències del CGAI a la Corunya, atenent a la sala de 

projeccions i venent entrades. A més, aquest utilitzava els mitjans materials propietat del 

                                                
30 STS de 23 d’octubre de 1989.  
31 STS de 8 d’octubre de 1992. Recurs 2754/91; STS de 22 d’abril de 1996. Recurs 2613/95.  
32 STS (Sala 4ª, de lo Social), 25 de març de 2013. Ponent: Jordi Agustí Julia.  
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centre, treballava dins de la jornada que se li marcava, seguint les ordres i instruccions del 

director del centre, a qui se li comunicaven les absències i amb qui es negociaven les 

vacances. Així doncs, davant tots aquests fets, amb independència de la forma en què 

s’hagués formalitzat la relació, es desprenia la incardinació de l’actor en el cercle organitzatiu 

i rector d’una altra persona que actuava com a empresari, exercint les seves facultats de 

direcció i retribució.  

Aquesta mateixa sentència afegeix que tant la dependència com l’alienitat són conceptes d’un 

nivell d’abstracció bastant elevat, que es poden manifestar de diferent manera segons les 

activitats i les maneres de producció, i que a més, encara que els seus contorns no 

coincideixin exactament, guarden entre sí una estreta relació. Per això mateix, assenyala que 

en la resolució dels casos litigiosos es recorri al conjunt d’indicis que hem mencionat 

anteriorment, per tal d’identificar aquestes notes del contracte de treball. Aquests indicis a 

vegades són comuns a la generalitat de les activitats o treballs i altres vegades són específics 

de certes activitats laborals o professionals33. 

Així doncs, a la vista de tots aquests fets i operant en el cas la presumpció de laboralitat, en 

virtut de lo establert a l’article 8 ET, la Sala conclou que al concórrer les notes típiques de la 

relació laboral establertes a l’article 1.1 ET, la relació del demandant amb la demandada ha 

de ser qualificada de laboral, ja que és evident l’existència de la nota de subordinació o 

dependència, així com també la d’alienitat.  

1.1.4 Assalariat 

La prestació de serveis es realitza sempre a canvi d’una retribució, es tracta, doncs, d’una 

relació canviària.  

Aquesta retribució del treball ha de tenir la forma de salari, ja que es tracta d’una quantitat 

fixa i periòdica en el temps. A més, la obligació principal de l’empresari és abonar al 

treballador una remuneració, ja que es tracta d’un element essencial del contracte. Per tant, en 

aquest treball retribuït el treballador rebrà un salari i l’empresari obtindrà els béns o serveis 

fruit de la tasca desenvolupada pel primer.   

Es considera salari a la totalitat de les percepcions econòmiques dels treballadors, en diner o 

en espècie, per la prestació professional dels serveis laborals per compte aliè, ja retribueixin 

el treball efectiu, qualsevol que sigui la forma de remuneració, o els períodes de descans 

                                                
33 Fonament jurídic 3º. 
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computables com de treball. Com s’ha dit anteriorment, el salari és essencial a la relació 

laboral, ja que sense aquest no hi hauria contracte de treball. D’acord amb el propi Estatut 

dels Treballadors, el salari és únicament aplicable als treballadors que prestin els seus serveis 

retribuïts per compte aliè34. 

És important afirmar que queda exclòs de l’àmbit laboral qualsevol tipus de treball no 

assalariat o retribuït, és a dir, el treball gratuït. En especial, i com es veurà al següent apartat, 

queden excloses del concepte de treballador per compte aliè les següents persones: 

- Les persones que desenvolupin prestacions amistoses, benvolents o de veïnatge, com 

els voluntariats, sempre que no siguin retribuïts.  

- Les persones que prestin treballs familiars. Es presumeixen familiars els treballs 

realitzats per parents consanguinis o per afinitat fins el segon grau per línia directa o 

colateral, sempre que convisquin o depenguin econòmicament amb el titular de 

l’organització. A més, s’ha d’afegir que els treballadors familiars són autònoms als 

efectes de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del Treballador Autònom 

(d’ara endavant, LETA35). En aquests casos només es consideraran treballadors per 

compte aliè quan percebin una retribució clara i separada del patrimoni familiar.  

1.3 Subjectes prestadors de serveis exclosos de la consideració de treballador  

El concepte de treballador per compte aliè es completa per via negativa, a través del que 

estableix l’apartat tercer del citat article 1 ET, on s’hi enumeren les modalitats de treballadors 

excloses per l’Estatut dels Treballadors.  

Hi ha determinades persones que queden excloses del Dret del Treball, bé perquè la seva 

prestació de serveis no compleix algun dels pressupòsits substantius de la relació jurídico-

laboral (exclusions declaratives), o bé perquè, malgrat que sí concorren tots els trets que 

caracteritzen la relació laboral, el legislador ha decidit excloure-les (exclusions constitutives).  

Així doncs, segons l’article 1.3 ET s’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei les 

següents professions:  

 

 
                                                
34 LLOBET FERNÁNDEZ-GRANDE, EMILI; Todo sobre derechos y deberes del trabajador por 
cuenta ajena. Guía jurídica completa. Ed. De Vecchi, S.A., Barcelona, 1988, pàg. 103 i ss.  
35 BOE-A-2007-13409. 



Treball per compte aliè vs. Treball per compte propi 

~	26	~	
 

v Exclusions declaratives:  

- Les prestacions personals obligatòries, és a dir, aquelles relacions laborals a les que 

els falta el requisit de la voluntarietat.  

- L’activitat que es limiti exclusivament al simple desenvolupament del càrrec de 

conseller o membre dels òrgans d’administració a les empreses que revesteixin la 

forma jurídica de societat, i sempre que la seva activitat a l’empresa només comporti 

la realització de tasques inherents a tal càrrec. Per tant, en aquest cas manca el 

requisit de l’alienitat o la dependència, que com hem dit anteriorment, són 

imprescindibles a l’hora de parlar d’una prestació de serveis en l’àmbit laboral.  

- Els treballs realitzats a títol d’amistat, benevolència o bon veïnatge, com s’ha dit 

anteriorment. Aquest supòsit, contemplat a l’apartat d) de l’article 1.3 ET, s’exclou 

per la falta d’onerositat. Els termes amistat, benevolència i veïnatge no són sinònims, 

tot i que mantenen el nexe comú de que es tracta d’activitats d’ajuda, a vegades 

recíproca, amb un fonament ètic o utilitari, i que per tant no estan subjectes per la 

seva pròpia naturalesa a la normativa reguladora del contracte de treball. Es tracta 

d’una exclusió declarativa, ja que resulta redundant en quant de l’article 1.1 les 

aparta per se de la relació laboral (inexistència de salari). A més, el Reial Decret 

Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei General 

de la Seguretat Social36 (d’ara endavant, LGSS), també menciona aquest tipus de 

treballs quan no els inclou en el Règim General, tot i que és important destacar que es 

refereix expressament al caràcter ocasional dels mateixos.  

- Els treballs familiars. Aquest supòsit també forma part de la categoria de treballs que 

manquen del requisit de l’onerositat. Tot i que és important dir que no s’exclourà 

quan es demostri la condició d’assalariats a aquells familiars que hi treballin. Per 

tant, es tracta d’una presumpció iuris tantum, que admet prova en contrari respecte 

del caràcter laboral de la relació, i que suposa la possibilitat de l’existència de 

contracte de treball, tot i donant-se els requisits contemplats a la norma. Així doncs, 

es parteix de la base de que la família no és només una unitat de convivència, sinó 

també una unitat econòmica i de gestió patrimonial. Per això, qui treballa en aquest 

context ho fa per una empresa comú, i els resultats o fruits d’aquest treball van a un 

mateix patrimoni. Com a conseqüència, no es pot dir que hi hagi alienitat, sinó una 

aportació a un fons de propietat compartida, per satisfer les necessitat del grup37. 

- Intermediaris mercantils autònoms. L’activitat de les persones que intervinguin en 

operacions mercantils per compte d’un o més empresaris, sempre que quedin 

                                                
36 BOE-A-2015-11724.  
37 LLOBET FERNÁNDEZ-GRANDE, EMILI; Todo sobre derechos y deberes del trabajador por 
cuenta ajena. Guía jurídica completa. Ed. De Vecchi, S.A., Barcelona, 1988, pàg. 10 i ss.  
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personalment obligats a respondre del bon fi de la operació, assumint el risc i ventura 

de la mateixa. Aquest tipus de treball també està exclòs, ja que manca el requisit de 

l’alienitat, així com també el de la dependència.  

- El treball autònom, és a dir, aquells qui treballen per compte propi, del que més 

endavant se’n farà un estudi. Excepte que per llei s’apliqui algun article en concret.  

 

v Exclusions constitutives:  

- La relació de servei dels funcionaris públics, que es regularà per l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic 38, així com la del personal al servei de l’Estat, les Corporacions 

locals i les Entitats públiques autònomes, quan, a l’empara d’una llei, aquesta relació 

es reguli per normes administratives o estatutàries.  

- Transportistes titulars d’autorització administrativa, els quals efectuen per preu 

serveis públics amb vehicle propi. En aquest cas també es troben exclosos, tot i que 

realitzin serveis de manera continuada per un mateix comercialitzador, ja que els 

manca tant el requisit de l’alienitat com el de la dependència.  

Així doncs, es pot observar que en la majoria de casos l’exclusió és merament declarativa, 

pues es limita a excloure treballs que no reuneixen algun dels 4 requisits necessaris analitzats 

anteriorment (voluntarietat, alienitat, dependència o subordinació o assalariat), podent 

aquests excloure’s de la pròpia definició de treballador per compte aliè de l’article 1.1 ET. 

Excepte el cas dels funcionaris públics, personal estatutari i assimilat, i dels transportistes, 

que es tracta d’una excepció constitutiva, ja que es compleixen tots els requisits necessaris 

per ser treballadors assalariats.  

1.4 Relacions laborals especials  

La relació de treball és un gènere que compren nombroses espècies, molt diferents entre sí, 

per aquest motiu l’Estatut dels Treballadors parteix de la distinció d’unes relacions laborals 

comunes i altres de caràcter especial. Així doncs, junt amb les activitats excloses de la 

regulació pel Dret Laboral, també existeixen una sèrie de relacions laborals de caràcter 

especial, les quals es troben regulades a l’article 2 ET.  

Encara que es puguin distingir totes les notes definitòries del concepte de treballador, la seva 

regulació presenta diferències en alguns punts, atenent les peculiaritats que presenten i per 

motius juridicopolítics i socioeconòmics. Aquestes tenen la seva pròpia regulació i només en 

                                                
38 D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. BOE-A-2015-11719.  



Treball per compte aliè vs. Treball per compte propi 

~	28	~	
 

defecte d’aquesta es regularan per l’Estatut dels Treballadors. Per tant, es pot afirmar que no 

queden fora de l’àmbit d’aplicació de l’ET, sinó que degut als seus elements o 

característiques compten amb una regulació pròpia que se’ls ha d’aplicar en primer terme, i 

només en cas de buit normatiu o reenviament s’aplica l’ET com a norma general. Per tant, en 

aquests casos l’Estatut és una norma suplementària.  

Així doncs, les relacions laborals de caràcter especial són les següents:  

- Alts càrrecs: l’Estatut dels Treballadors inclou entre les relacions laborals de caràcter 

especial la del personal d’alta direcció, sempre i quan es tracti d’aquell personal no 

inclòs a l’article 1.3.c) ET. Es considera personal d’alta direcció a qui exercita poders 

inherents a la titularitat jurídica de l’empresa, i relatius als objectius generals de la 

mateixa, amb autonomia i total responsabilitat només limitada pes criteris i 

instruccions directes provinents de la persona o els òrgans superiors de govern i 

administració de l’entitat que respectivament ocupi aquella titularitat39. L’especialitat 

radica en què la bona fe i la recíproca confiança adquireixen un caràcter particular, ja 

que generen obligacions i drets específics. A més, aquestes peculiaritats expliquen la 

possibilitat d’extinció del contracte per voluntat de l’empresari sense al·legar cap 

tipus de causa.  

- Servei de la llar familiar40: tradicionalment el servei de la llar havia estat exclòs de 

l’aplicació de les normes laborals, en gran mesura per donar-se una situació de 

convivència sota el mateix sostre entre ells i els seus empresaris. L’Estatut dels 

Treballadors ha reconegut aquesta relació laboral com treball per compte aliè de 

consideració especial. No hi ha dubte de que existeix un contracte de treball, encara 

que sigui verbal, ja que aquest es dóna necessàriament entre tot el que presta un 

servei per compte i dintre de l’àmbit d’organització d’un altre, i el que ho rep a canvi 

d’una retribució a aquell. Per tant, en aquesta relació hi destaca l’íntima, forçosa i 

continuada convivència en el limitat espai de la llar familiar, de tal manera que la 

prestació del servei té un component especial i subjectiu de major importància que el 

del resultat del treball o la quantia de la retribució. Per aquest motiu la confiança es 

converteix en un element fonamental de la relació de treball i en una exigència del 

funcionament d’aquesta.  

- Penats a les institucions penitenciàries: les normes penitenciàries preveuen diverses 

modalitats de treball, segons persegueixin fins de formació, de tractament, d’atenció 
                                                
39 D’acord amb el que estableix l’article 2.1 del Reial Decret 1382/1985, d’1 d’agost, pel que es regula 
la relació laboral de caràcter especial del personal d’Alta Direcció.  
40 Regulat pel Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel que es regula la relació laboral de 
caràcter especial del servei de la llar familiar.  
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als serveis de l’establiment o en general, de producció pel mercat. Per això mateix es 

regeixen per les normes de Dret Penitenciari, d’acord amb l’apartat c) de l’article 2 

ET.  

- Esportistes professionals: aquí s’ha de distingir entre els esportistes aficionats o 

amateaurs i els professionals. En el primer cas, l’esportista no està lligat 

contractualment, tot i que existeix la possibilitat de poder estar associat, ja que la 

seva activitat s’encamina única i exclusivament a la realització esportista, i el seu 

objectiu final és l’esport i no l’obtenció d’un salari. En canvi, l’esportista 

professional presta els seus serveis a una empresa per l’obtenció d’un salari. Aquesta 

empresa, qualificada en el nostre país com “club” o “societat”, està obligada a actuar 

sense ànim de lucre, però l’esportista ha contractat els seus serveis amb la intenció de 

mantenir un vincle laboral que li permeti viure del desenvolupament d’aquesta 

activitat41. A més, s’ha d’afegir que aquesta regulació especial presenta diverses 

singularitats:  

§ Els contractes seran necessàriament temporals i la seva duració 

s’haurà de fixar obligatòriament en contracte escrit. 

§ S’admeten les cessions temporals d’esportistes professionals d’uns 

clubs o entitats esportives a altres computant-se el temps de cessió 

com de duració del contracte. Tot i que sempre s’exigeix el 

consentiment exprés de l’esportista.  

§ S’admet l’extinció per voluntat unilateral de l’esportista, distingint-

se si la resolució és casual (dret a indemnització) o no.  

- Artistes en espectacles públics: la llei va incloure com a relació laboral especial la 

dels artistes en espectacles públics en el seu article 2.1.e) ET. Així doncs, s’entén que 

és aquella relació establerta entre un organitzador d’espectacles públics o empresari i 

els qui es dediquen voluntàriament a la prestació d’una activitat artística per compte i 

dintre de l’àmbit d’organització d’aquells, a canvi d’una retribució42. També es 

poden aportar diferents especialitats d’aquesta relació:  

§ El dret de l’artista a l’ocupació efectiva, inclosos els assajos i 

activitats preparatòries.  

§ El dret a la retribució pels assajos.  

§ Regulació mitjançant conveni col·lectiu de la “situació de 

disponibilitat” de l’artista respecte del seu empresari i dels 

                                                
41 LLOBET FERNÁNDEZ-GRANDE, EMILI; Todo sobre derechos y deberes del trabajador por 
cuenta ajena. Guía jurídica completa. Ed. De Vecchi, S.A., Barcelona, 1988, pàg. 13 i ss.  
42 D’acord amb l’article 1.2 del Reial Decret 1435/1985, d’1 d’agost, pel que es regula la relació 
laboral especial dels artistes en espectacles públics. BOE-A-1985-17303. 
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desplaçaments i gires, així com de les indemnitzacions per extinció 

del contracte de duració superior a l’any.  

- Agents i operadors mercantils dependents: l’Estatut dels Treballadors considera 

especials les relacions “en virtut de les quals una persona natural, actuant sota la 

denominació de representant, mediador i qualsevol altra amb la que se l’identifiqui 

en l’àmbit laboral, s’obliga amb un o més empresaris, a canvi d’una retribució, a 

promoure o concertar personalment operacions mercantils per compte dels mateixos, 

sense assumir el risc i ventura de tals operacions”43. En aquest cas s’exigeix que el 

contracte de treball es faci per escrit i que en ell s’hi facin constar determinades 

regles, en especial el tipus d’activitats que ha de realitzar el treballador, les facultats 

que ostenta per actuar en nom de l’empresari, i la zona, demarcació o categoria de 

clients en relació als quals pot desenvolupar el seu treball.  

- Minusvàlids que treballin en centres especials de treball: d’acord amb l’article 2 del 

Reial Decret 1368/1985, de 17 de juliol, es consideraran treballadors en aquest àmbit 

a les persones que, tenint reconeguda una minusvalidesa en grau igual o superior al 

33 per cert i, a conseqüència d’ella, una disminució de la seva capacitat de treball al 

menys igual o superior a aquest percentatge, prestin els seus serveis laborals per 

compte i dintre de l’organització dels Centres Especials de Treball definits a l’article 

42 de la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids. És important saber que la 

disminució de la capacitat de treball s’apreciarà posant-se aquesta en relació amb la 

capacitat normal de treball d’una persona de semblant qualificació professional.  

- Estibadors portuaris: d’acord amb l’apartat h) de l’article 2.1 ET també es 

considerarà una relació laboral especial la dels estibadors portuaris que prestin 

serveis a través de societats estatals o dels subjectes que desenvolupin les mateixes 

funcions que estiguin en els ports gestionats per les Comunitats Autònomes. A més, 

d’acord amb el Reial Decret 371/1987, de 13 de març, pel que s’aprova el Reglament 

per l’execució del Reial Decret-Llei 2/1986, de 23 de maig, d’estiba i desestiba, es 

consideraran com activitats integrants d’aquest servei públic les tasques de càrrega, 

descarrega, estiba, desestiba i transbord de mercaderies, objecte de tràfic marítim en 

els bucs i dintre de la zona portuària.  

- Menors internats: es considerarà relació laboral de caràcter especial la dels menors 

inclosos en l’àmbit d’aplicació de la LO 5/2000, reguladora de la responsabilitat 

penal dels menors, sotmesos a l’execució de mesures d’internament. Tindrà la 

consideració d’empresari l’entitat pública corresponent o la persona física o jurídica 

                                                
43 D’acord amb l’article 1.1 del Reial Decret 1438/1985, pel que es regula la relació de caràcter 
especial de les persones que intervinguin en operacions mercantils per compte d’un o més empresaris, 
sense assumir el risc i ventura d’aquelles. BOE-A-1985-17410. 
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amb la que tingui establert l’oportú concert, sens perjudici de la responsabilitat 

solidària de l’entitat pública respecte dels incompliments en matèria salarial i de 

Seguretat Social44. 

- Advocats que prestin els seus serveis en despatxos individuals o col·lectius: es 

considerarà relació laboral de caràcter especial sempre que els advocats prestin 

serveis retribuïts per compte aliè i dintre de l’àmbit d’organització i direcció del 

titular d’un despatx d’advocats. Per aquest motiu, no estan inclosos els advocats que 

exerceixen la professió per compte propi, ni les col·laboracions professionals que es 

concertin entre advocats, així com tampoc els advocats que prestin serveis en un 

despatx amb el titular del qual tinguin una relació familiar i convisquin amb ell, 

excepte que es demostri la condició d’assalariats dels mateixos.  

- Residents per la formació d’especialistes en Ciència de la Salut: es tracta dels titulats 

universitaris que hagin accedit a una plaça en un centre o unitat docent acreditada pel 

desenvolupament d’un programa de formació especialitzada en Ciències de la Salut, 

mitjançant el sistema de residència, previst a l’article 20 de la Llei 44/2003, de 21 de 

novembre, d’Ordenació de les Professions Sanitàries, a efectes de l’obtenció del Títol 

d’Especialista i pels serveis del qual com treballadors percebin les retribucions 

legalment establertes.  

Així doncs, aquestes serien les principals relacions laborals de caràcter especial que recull 

l’article 2 ET, però, tal i com assenyada el seu apartat i), es podrà considerar especial 

qualsevol altre treball que sigui expressament declarat com relació laboral de caràcter 

especial per una Llei.  

Finalment, es pot afegir que la regulació de tots aquests supòsits, així com de qualsevol altre 

relació laboral especial, haurà de respectar els drets bàsics reconeguts per la CE45. 

 

 

 

                                                
44 D’acord amb lo establert a la Pàgina Oficial del Ministeri de Treball i Seguretat Social del Govern 
d’Espanya. Las Relaciones especiales de Trabajo. Recuperat de 
http://www.empleo.gob.es/es/guia/texto/guia_8/contenidos/guia_8_19_9.htm 
45 Tal i com estableix l’article 2.2 ET.  
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2. TREBALL PER COMPTE PROPI  

No va ser fins l’any 1960, a través del Decret 1167/196046, que va tenir lloc la primera 

aparició de protecció social del col·lectiu de treballadors autònoms, i a partir de la qual es 

van estendre els beneficis del Mutualisme Laboral als treballadors autònoms i independents, 

gaudint de protecció dins dels règims antecessors de sistema de la Seguretat Social.  

A partir d’aquest fet, als anys següents es van anar creant mutualitats laborals per als 

treballadors per compte propi de diferents sectors, com podria ser de la indústria, 

transportistes, del sector alimentari, etc. que van suposar un important avanç respecte a la 

protecció d’aquest col·lectiu. Però el cert és que des de l’any 1970, en el qual es va 

promulgar la Llei de Seguretat Social, i on també es va reconèixer expressament el dret del 

col·lectiu a la Seguretat Social cotitzant en el Règim Especial del Treball Autònom (d’ara 

endavant, RETA), fins l’any 1991 són molt escassos els avanços i ajudes per part de les 

Administracions Públiques per a la millora de les condicions socials i econòmiques dels 

autònoms.  

No va ser fins a partir de l’any 2000 quan es van començar a produir canvis en relació a les 

polítiques desenvolupades, tant per part del govern central com l’autonòmic, respecte als 

treballadors en qüestió. Aquest fet va ser degut a la sensibilitat del govern i a la implicació de 

les associacions d’autònoms que van ser una peça imprescindible per a la consecució i 

desenvolupament de polítiques actives, les quals van suposar una millora molt important per 

a un sector amb un comportament acíclic, que engloba una part important de la població 

activa del nostre país47. 

En aquests últims anys és quan aquest col·lectiu ha deixat de ser desconegut, ja que tothom 

sabia que existia però ningú en parlava d’ells, a més, també eren absents de les estadístiques 

laborals, dels informes oficials, dels paràmetres econòmics així com també dels pactes 

socials, i han passat a ser treballadors amb una definició pròpia, amb un estatut on s’hi 

recullen els seus drets i obligacions, així com també gaudeixen de vàries normatives que 

permeten equilibrar les seves condicions en relació a la protecció social i fiscal a les dels 

treballadors per compte aliè. 

                                                
46 Decret 1167/1960, de 23 de juny, pel que s’apliquen els beneficis del Mutualisme Laboral als 
treballadors independents. BOE-A-1960-9319. (Disposició derogada).  
47 Manual dels drets i deures dels treballadors autònoms. Polítiques actives desenvolupades 2000-
2011. Recuperat de www.caib.es/fitxer/get?codi=872521.   
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Així doncs, es pot afirmar que, sens dubte, el nombre de treballadors autònoms és 

suficientment significatiu, amb 1.959.613 d’afiliats al RETA48, per a poder dedicar el següent 

estudi.  

2.1 Concepte d’autònom  

2.1.1 Concepte 

La noció de Treballador Autònom és un dels conceptes jurídics més confusos, ja que sota 

aquesta denominació s’engloben col·lectius molt diferents i una regulació dispar des de varis 

àmbits de l’ordenament jurídic. Per tant, no existeix un únic tipus de treballador autònom, 

sinó múltiples formes d’actuació en el tràfic jurídic com treballador autònom.  

No existint definició en el Diccionari de la Real Acadèmia Espanyola pel concepte de 

treballador autònom, s’ha d’acudir a LETA, on s’hi recopila la regulació d’aquest col·lectiu, 

ja que anteriorment la normativa era molt dispersa.  

El Títol I delimita l’àmbit subjectiu d’aplicació de la LETA, establint la definició genèrica de 

treballador autònom i afegint els col·lectius específics inclosos i exclosos.  

Segons estableix l’article 1, seran considerats com treballadors autònoms les persones 

físiques que realitzin de forma habitual, personal, directa, per compte pròpia i fora de l’àmbit 

de direcció i organització d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol 

lucratiu, donin o no ocupació a treballadors per compte aliè.  

Així doncs, es pot afirmar que en aquest grup s’hi troba comprès el que es pot denominar 

com treballador per compte propi, strictu sensu. És a dir, aquells treballadors que 

desenvolupen la seva activitat sota els paràmetres típics del treball autònom, això és, treball 

independent i no remunerat amb un salari. Aquests treballadors, com podria ser el cas 

d’artesans, artistes, professionals liberals, etc. autoorganitzen el desenvolupament de la seva 

activitat, no estan subjectes a ordres ni directrius de tercers49 i són ells mateixos els qui 

accedeixen directament50 al mercat de béns i serveis.  

 

                                                
48 Xifra en relació al nombre de treballadors autònoms en alta al RETA (persones físiques) al quart 
trimestre del 2015 (31/12/15), segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Recuperat de 
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/autonomos/economia-
soc/autonomos/estadistica/2015/4trim/Publicacion_RESUMEN_RESULTADOS.pdf  
49 Excepte les directrius derivades de disposicions de caràcter administratiu que intervenen la prestació 
dels seus serveis en el mercat (per exemple podria ser el cas del servei públic de taxi).  
50 Poden accedir directament al mercat de béns i serveis, o també ho podem fer a través de l’auxili 
d’associacions o col·legis professionals.  
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2.1.2 Característiques definitòries  

Tot i que gràcies a la LETA disposem d’una definició del concepte de Treballador Autònom, 

aquest també es pot definir de forma negativa, ja que així disposem d’un concepte més 

precís, i alhora ens permet fer una comparativa amb el treballador per compte aliè, degut a la 

seva contraposició amb les notes típiques que configuren la noció d’aquest treballador 

dependent o subordinat que es conté al ET.  

Com s’ha dit anteriorment 51, l’article 1.1 ET defineix al treballador per compte aliè com 

aquell que, voluntàriament, presta serveis retribuïts, per compte aliè i dintre de l’àmbit 

d’organització i direcció d’una altra persona física o jurídica denominada empresari. Des 

d’aquesta òptica, es pot entendre per treballador autònom aquella persona física que realitza 

una activitat lucrativa per compte pròpia i que, sense percebre una remuneració de naturalesa 

salarial, no es troba sota l’esfera de direcció i organització d’un tercer. Per tant, en el treball 

autònom no concorren les notes d’alienitat, dependència, voluntarietat i assalariat que 

caracteritzen el treballador per compte aliè. Sinó que es tracta d’un treball lucratiu que es 

desenvolupa per compte propi, de manera independent i no remunerat salariament.   

Així doncs, es pot afirmar que les característiques que defineixen el treballador autònom són 

les següents:  

2.1.2.1 Activitat realitzada per compte pròpia  

Al contrari del que passava al treball per compte aliè, el treballador autònom fa seus els fruits 

de la seva activitat sense que existeixi una translació automàtica dels mateixos a un tercer 

predeterminat (empresari).  

Inicialment, el resultat del treball es troba a l’esfera patrimonial del treballador autònom, amb 

independència de que el seu destí final sigui la seva posada a disposició en el mercat.  

En els casos en que el treballador autònom desenvolupi la seva activitat en l’àmbit dels 

serveis professionals, aquests es presten directament a la persona que els va sol·licitar sense 

que sigui necessària la mediació d’un tercer52. 

El treballador autònom és amo dels mitjans necessaris per dur a terme la seva activitat, no 

precisant d’infraestructura aliena ni per produir els béns o realitzar els serveis encomanats, 

així com tampoc per la posterior inserció d’aquests al mercat.  

                                                
51 Veure pàgina 9. 
52 ALGAR JIMÉNEZ, CARMEN; Guía Práctica del Trabajador Autónomo y/o Empresario Individual. 
Ed. Grupo Difusión, Madrid, 2011, pàg. 16.  
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Per tant, el treballador autònom és l´únic que assumeix els riscos derivats del 

desenvolupament de la seva pròpia activitat, no existint la possibilitat de repercutir aquests 

sobre un tercer. Assumir el risc de l’activitat empresarial suposa una doble vessant:  

- El compliment de les obligacions inherents a tal activitat (obligacions mercantils, 

civils, administratives, fiscals, laborals i comptables).  

- La responsabilitat econòmica pels possibles deutes contrets en l’exercici de tal 

activitat.  

2.1.2.2 Activitat desenvolupada de forma independent  

Com és conegut, l’activitat laboral pot ser desenvolupada de diferents formes. Tenint en 

compte el concepte de dependència basat en el poder de control i organització de 

l’empresari53, és obvi que en el treball autònom no concorre aquesta nota típica del treball per 

compte aliè.  

El treballador per compte propi organitza tècnica i funcionalment el desenvolupament de la 

seva activitat no estant sotmès, en cap cas, a les ordres i poder de direcció de l’empresari. És 

a dir, no depèn econòmicament d’un tercer predeterminat que remuneri l’esforç realitzat, sent 

el propi treballador l’únic intermediari entre el producte de la seva activitat i la realització 

econòmica de la seva utilitat patrimonial en el mercat.  

Per tant, no existeix ni dependència jurídica, en relació al sotmetiment a les ordres i directrius 

d’un determinat empresari, ni tampoc dependència tècnica en quant a coneixement necessaris 

pel desenvolupament de l’activitat, així com tampoc existeix dependència econòmica, ja que 

el treballador autònom ofereix i presta lliurament els seus servies en un mercat indeterminat, 

no establint-se cap tipus de vincle entre qui presta el servei i qui ho rep i remunera54. 

Així doncs, és evident que la independència laboral exigeix un alt sentit de responsabilitat i 

un creixement i desenvolupament autònom, ja que en ella no hi ha la presència de cap 

empresari dirigint, sinó que és una decisió pròpia.  

2.1.2.3 Activitat no remunerada 

A diferència del treballador per compte aliè, el treballador autònom no percep un salari pel 

desenvolupament de la seva activitat, sinó que obté els guanys gràcies a la posada a 

disposició de la seva força de treball directament en el mercat.  

                                                
53 D’acord amb l’article 20 ET.  
54 VALDÉS ALONSO, A.: “El trabajo autónomo en España: evolución, concepto y regulación”. 
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm 26, pàg. 25.  
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Aquest no disposa d’un empresari que retribueixi periòdicament la realització de la seva 

activitat a través d’un salari, tal i com passava amb el treballador independent, sinó que les 

percepcions econòmiques que obté provenen bé de la prestació directa d’un determinat servei 

professional per aquells subjectes o empreses que ho requereixen, o bé de la realització 

econòmica del producte elaborat en el mercat.  

2.1.2.4 Activitat econòmica  

S’anomena activitat econòmica a qualsevol procés on es generen i intercanvien productes, 

béns o serveis per cobrir les necessitats de les persones. A més, l’activitat econòmica està 

formada per tres fases: producció, distribució i consum.  

Davant aquesta definició, es pot afirmar que l’activitat desenvolupada pel treballador 

autònom ha de tenir per finalitat la transformació de béns i serveis a través dels quals 

s’obtinguin els béns econòmics o materials necessaris per la subsistència.  

Per tant, tal i com ja ocorria amb el treball per compte aliè, queden excloses de l’àmbit del 

treballador autònom totes aquelles activitats que es duguin a terme a títol d’amistat, 

benevolència o bon veïnatge (article 1.3.d ET)55. A més, també queden fora d’aquest tipus de 

treball aquelles activitats tendents a la formació personal o al gaudi del temps d’oci, ja que no 

produeixen cap tipus de renda, i per tant, és totalment incompatible amb la naturalesa 

productiva del treball.  

Es pot afegir que en aquest cas el treballador per compte pròpia sí és substituïble, és a dir, 

existeix la possibilitat de que l’activitat de la qual és titular pugui ser desenvolupada per 

altres persones que contracti, sempre i quan subsisteixi una participació en l’explotació. Per 

tant, el treballador per compte propi pot contractar treballadors dependents al seu servei 

perquè duguin a terme l’explotació prevista, i l’autònom serà qui s’encarregarà de supervisar 

i gestionar les tasques encomanades.  

2.1.2.5 Activitat lucrativa  

Com és lògic, pel treballador autònom serà necessari obtenir beneficis de naturalesa 

econòmica per les tasques realitzades, per aquest motiu s’exigeix que l’activitat 

desenvolupada tingui caràcter lucratiu.  

Que l’activitat autònoma sigui lucrativa implica la intenció d’obtenir beneficis de naturalesa 

econòmica, excloent-se, per tant, activitats tendents a l’autoconsum, ja que aquestes no 

                                                
55 Veure pàgina 26.  
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s’insereixen en el mercat de béns i serveis. Aquesta activitat podrà ser la forma exclusiva 

d’obtenció de benefici pel treballador per compte propi o podria ser compartida amb algun 

altre tipus d’activitat que proporcioni ingressos addicionals56. 

Així doncs, el treball, des d’aquesta òptica, serveix per satisfer les necessitats de la societat a 

través de diversos processos d’intercanvi, fet que és incompatible amb l’apropiació 

immediata dels resultats del treball per part de qui els genera.  

En últim lloc, es pot afirmar que no és necessari que el treballador autònom depengui 

exclusivament de la realització de la seva activitat per assegurar-se la subsistència, sinó que 

tan sols es requereix que desenvolupi una activitat productiva amb ànim de lucre amb 

independència de que aquesta es dugui a terme de manera simultània amb una altra activitat 

per compte aliè.  

2.1.2.6 Habitualitat  

L’habitualitat es refereix al desenvolupament de l’activitat del treballador autònom de manera 

habitual, és a dir, presenta una dedicació a una activitat concreta que permet catalogar-lo 

dintre d’algun sector. És a dir, aquest treballador s’ha de dedicar a alguna tasca en concret 

que representi la seva activitat econòmica principal.   

El problema és que aquest requisit manca d’una clara traducció jurídico-laboral des del punt 

de vista de l’execució de la prestació, sent un requisit vinculat a la possibilitat de que el 

treballador quedi inclòs en el RETA.  

És bastant complicat apreciar quan concorre aquest requisit en el desenvolupament del treball 

per compte propi. Per aquest motiu, davant la falta d’un criteri legal precís de delimitació del 

concepte d’habitualitat, la jurisprudència a l’hora de referir-se a aquesta característica no ha 

tingut en compte un criteri temporal, sinó un criteri basat en les percepcions econòmiques 

obtingudes pel treballador, ja que les dificultats de concreció i de prova de les unitats 

temporals de treball determinants de l’habitualitat feien impossible la utilització de criteris 

d’estricte temporalitat.  

Així doncs, la superació del llindar del salari mínim percebut en un any natural pot ser un 

indici adequat d’habitualitat, ja que la superació d’aquesta xifra pot revelar l’existència d’una 

activitat realitzada amb certa permanència i continuïtat.  

                                                
56  ALONSO OLEA, M; Introducción al Derecho del Trabajo. Sobre el concepto de trabajo 
productivo. Ed. Civitas, Madrid, 1994, pàg. 41 i ss.  
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Finalment, es pot afirmar que, no obstant lo anterior, el terme habitual no exclou la 

possibilitat de que l’autònom compatibilitzi la seva activitat principal amb altres activitats 

secundàries, si bé una d’aquestes ha de ser considerada clarament com la principal57.  

2.2 Col·lectius inclosos i exclosos a la Llei de l’Estatut del Treballador Autònom 

Si s’observa la LETA es pot veure com s’inclouen dins la figura del treballador autònom una 

sèrie de col·lectius, i aquesta inclusió provoca confusió, degut a que aquests col·lectius en 

molts casos no realitzen per si mateixos cap activitat econòmica o professional, sinó que 

estan englobats en una estructura organitzativa empresarial, confonent el règim jurídic 

aplicable a un col·lectiu que és el col·lectiu de l’empresari individual, amb el règim de 

seguretat social al que està adscrit, que és el RETA58. 

La pròpia LETA estableix en el seu Preàmbul: “Estem en presència d’un ampli col·lectiu que 

realitza un treball professional arriscant els seus propis recursos econòmics i aportant el seu 

treball personal, i que en la seva majoria ho fa sense l’ajuda de cap assalariat. Es tracta, en 

definitiva, d’un col·lectiu que demanda un nivell de protecció social semblant al que tenen 

els treballadors per compte aliè”. Per tant, es pot corroborar la confusió que es produeix a 

l’incloure a aquests altres col·lectius com Treballadors Autònoms.  

Així doncs, és interessant fer una distinció entre els col·lectius inclosos i exclosos dintre de 

l’àmbit del treballador autònom.  

2.2.1 Col·lectius inclosos 

D’acord amb l’article 1.2 LETA, estan obligatòriament inclosos en el RETA, els majors de 

18 anys que resideixin i exerceixin la seva activitat en territori nacional i es trobin inclosos en 

algun dels apartats següents:  

- Com és evident, s’inclouen els treballadors per compte propi, majors de 18, que, de 

forma habitual, personal i directa, realitzin una activitat econòmica sense contracte de 

treball. Per exemple, estarien inclosos els titulars d’un establiment obert al públic.  

- També són autònoms el cònjuge i familiars fins al segon grau inclòs per 

consanguinitat, afinitat i adopció, que col·laborin amb el treball autònom de forma 

                                                
57 La STS de 21 de desembre de 1987 (Sala de lo Contenciós-Administratiu – Ponent: Sr. Hernando 
Santiago), estableix el següent: “El treball desenvolupat ha de ser quotidianament la principal activitat 
productiva que el treballador desenvolupi, i això no és així quan una tasca és secundària o 
complementària d’una altra principal que constitueix el nucli central de l’activitat productiva, amb la 
que el treballador complementa els ingressos necessaris per sufragar atencions personals o familiars”.   
58  ALGAR JIMÉNEZ, CARMEN; Guía Práctica del Trabajador Autónomo y/o Empresario 
Individual. Ed. Grupo Difusión, Madrid, 2011, pàg. 19 i ss.  
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personal, habitual i directa, sempre que no tinguin la condició d’assalariats, 

convisquin al seu habitatge i estiguin al seu càrrec. A més, es pot afirmar que els 

familiars col·laboradors que no hagin estat donats d’alta en el RETA en els 5 anys 

immediatament anteriors, tenen dret a algunes bonificacions a les quotes a pagar a la 

SS (aquest any 2016 la bonificació és del 50% els 18 primers mesos i del 25% els 6 

mesos següents).  

- Els socis de societats col·lectives i els socis col·lectius de societats comanditàries que 

reuneixen els requisits legals.  

- Els socis treballadors de les Cooperatives de Treball Associat, quan aquestes optin 

per aquest règim en els seus estatuts.  

- Comuners o socis de comunitats de béns i societats civils irregulars, excepte que la 

seva activitat es limiti a la mera administració dels béns posats en comú.  

- Els treballadors autònoms estrangers que resideixin i exerceixin legalment la seva 

activitat per compte pròpia en territori espanyol.  

- Els Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents (TRADE), dels que més 

endavant es parlarà.  

- Professionals que exerceixin una activitat per compte pròpia, que requereixi la 

incorporació a un Col·legi Professional el col·lectiu del qual s’hagi integrat en el 

RETA.  

- Els qui exerceixin funcions de direcció i gerència que comportin el desenvolupament 

del càrrec de conseller o administrador, o prestin altres serveis per una societat de 

capital (societat limitada o anònima), a títol lucratiu i de forma habitual, personal i 

directa, sempre que posseeixin el control efectiu, directe o indirecte, d’aquella, 

d’acord amb la LGSS.  

- Finalment, també s’inclouran determinades activitats les quals han estat 

obligatòriament incloses en el règim d’Autònoms, sempre que s’exerceixin per 

compte pròpia i compleixin els requisits de l’article 1.1 LETA:  

§ Administradors de finques urbanes.  

§ Administradors de Loteries.  

§ Agents comercials.  

§ Agents d’assegurances.  

§ Agrícoles per compte pròpia.  

§ Assistents Socials. 

§ Conductors de repartiment de bombones de butà 

(propietaris dels vehicles).  

§ Diplomats en Treball Social.  

§ Doctors.  
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§ Economistes.  

§ Escriptors de Llibres.  

§ Graduats Socials.  

§ Enginyers Tècnics, Facultatius i Perits de Mines.  

§ Notaris.  

§ Periodistes. 

§ Perits.  

§ Religiosos/es de l’Església Catòlica 

§ Titulats mercantils.  

§ Transportistes amb vehicle propi.  

§ Etc.  

Així doncs, es pot apreciar que al llarg dels últims anys són cada vegada més importants i 

nombroses en el tràfic jurídic i en la realitat social, junt a la figura del que es pot denominar 

autònom clàssic, titular d’un establiment comercial, agricultor i professionals diversos, altres 

figures tan heterogènies, com els emprenedors, persones que es troben en una fase inicial 

d’una activitat econòmica o professional, els autònoms econòmicament dependents, els socis 

treballadors de cooperatives i societats laborals o els administradors de societats mercantils 

que posseeixen el control efectiu de les mateixes.  

2.2.2 Col·lectius exclosos  

La LETA exclou de l’àmbit d’aplicació de la mateixa a aquelles prestacions de serveis que no 

compleixin amb els requisits de l’article 1.1, i en especial:  

- Com ja s’ha dit anteriorment, les relacions de treball per compte aliè a les que es 

refereix l’article 1.1 ET.  

- L’activitat que es limita pura i simplement al simple desenvolupament del càrrec de 

conseller o membre dels òrgans d’administració a les empreses que revesteixin la 

forma jurídica de societat, de conformitat amb lo establert a l’article 1.3.c ET. 

- I en últim lloc, també s’exclouen les relacions laborals de caràcter especial a les que 

es refereix l’article 2 ET, i a les que hem fet menció anteriorment.  

Finalment, es pot afirmar que els menors de 16 anys no poden realitzar cap tipus d’activitat 

com autònoms, ni tan sols en cas de que treballessin pels seus familiars.  

 

 



Treball per compte aliè vs. Treball per compte propi 

~	41	~	
 

2.3 Formes jurídiques dels Treballadors Autònoms  

D’acord amb la LETA, dintre del col·lectiu d’autònoms es poden trobar diferents formes 

jurídiques en relació a aquests. El fet que els iguala és el de cotitzar en el mateix règim de la 

SS, és a dir, el conegut RETA, amb les mateixes regles per a tots ells. Però com es veurà a 

continuació, s’observen importants diferències en el funcionament de l’activitat i la fiscalitat.  

Així doncs, es pot afirmar que els sis grans grups d’autònoms, en funció de les 

característiques de l’activitat que realitzen i el seu enquadrament fiscal i laboral, són els 

següents:  

2.3.1 Treballador Autònom  

Aquest és el grup amb el que generalment s’identifica més sovint el terme “autònom” i inclou 

a aquells autònoms que de manera habitual gestionen un petit negoci que està al seu nom, 

generalment des d’un plantejament d’autoocupació, podent tenir o no a treballadors 

contractats. Per tant, aquests treballen per a si mateixos mitjançant l’administració i gestió de 

la seva empresa.  

Es pot afirmar que els tres requisits essencials per formar part d’aquest tipus d’autònom són 

gaudir de capacitat legal, l’exercici habitual de l’activitat empresarial, així com l’exercici de 

l’activitat empresarial en nom propi.  

A la vegada, els treballadors autònoms s’agrupen en diferents categories:  

- Els autònoms que cotitzen per activitats empresarials a l’Impost d’Activitats 

Econòmiques (d’ara endavant, IAE), com seria el cas dels taxistes, transportistes, 

comerciants o autònoms que tinguin un negoci d’hostaleria, un taller, un centre de 

serveis personals o que es dediquin a la construcció i el manteniment. És important 

saber que aquest tipus d’autònoms solen cotitzar per mòduls, estimant de manera 

objectiva els seus guanys de cara a la declaració de l’Impost sobre la Renda de les 

Persones Físiques (d’ara endavant, IRPF).  

- D’altra banda, es troba el gremi d’artistes i esportistes, que conformen un grup 

especial a l’IAE que inclou a persones dedicades a activitats artístiques (cinema, 

teatre, circ, música, TV), esportistes o taurines, ja que aquests no posseeixen una 

empresa tal qual l’entenem, sinó que ofereixen les seves activitats.  
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2.3.2 Professionals Autònoms i Freelance 

Una vegada es té una idea del concepte de treballador autònom és interessant saber què és un 

professional.  

Així doncs, es pot afirmar que un professional autònom és aquell que es dedica a una de les 

anomenades professionals liberals incloses en el llistat d’activitats professionals de l’IAE. 

Aquest tipus de professions són aquells que s’organitzen entre les que estan col·legiades59 i 

les que no, i són les següents:  

1) Professionals autònoms que solen estar col·legiats: podria ser el cas dels arquitectes, 

advocats, psicòlegs, metges, farmacèutics, veterinaris, economistes, enginyers, 

procuradors, agents comercials, etc. Normalment no cotitzen directament en el règim 

d’autònoms, sinó a través de les mutualitats dels seus Col·legis Professionals. 

2) Professionals autònoms que no solen estar col·legiats: per exemple els programadors, 

dissenyadors, publicistes, traductors, formadors, agents d’assegurances, tècnics 

d’il·luminació, maquilladors, artesans, pintors, representats, etc.  

En els dos casos, depenent de la dimensió del seu negoci, poden tenir o no treballadors al seu 

càrrec i establiment obert al públic, tot i que molts treballen des de casa i sense treballadors, 

situació que es qualifica amb el terme “freelance”. La majoria d’ells cotitzen per l’IRPF en 

estimació directa simplificada i suposa una opció d’autoocupació, generalment amb un major 

nivell d’ingressos.  

2.3.3 Empresaris Autònoms / Societaris 

La LETA també considera Autònoms als següents col·lectius:  

- Els socis industrials de societats regulars col·lectives i de societats comanditàries. 

- Els comuners de les comunitats de béns i els socis de societats civils irregulars, 

excepte que la seva activitat es limiti a la simple administració dels béns posats en 

comú.  

- Els qui exerceixen les funcions de direcció i gerència que comporten el 

desenvolupament del càrrec de conseller o administrador, o prestin altres serveis per 

una societat mercantil capitalista, a títol lucratiu i de manera habitual, personal i 

directa, quan posseeixin el control efectiu, directe o indirecte d’aquella. 

                                                
59 D’acord amb el Diccionari de la llengua catalana (Institut d’Estudis Catalans) el terme col·legiat 
s’entén com el fet de pertànyer a un col·legi professional per poder exercir.  
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 Així doncs, quan es nombra els empresaris autònoms / societaris, s’està parlant d’aquells 

treballadors i professionals autònoms els negocis dels quals ja tenen una certa dimensió i que 

generalment compten amb un major nombre de treballadors contractats i que opten per crear 

una societat, ja que això redueix els impostos a pagar pels beneficis i sobre tot els limita la 

seva responsabilitat al patrimoni de la societat.  

Aquests solen tenir majoria a la societat i exerceixen el càrrec d’administradors. Per tant, és 

evident que estan obligats a cotitzar en el règim d’autònoms. I en cas de que l’empresa tingui 

una certa grandària solen ocupar-se exclusivament de les tasques directives. Per aquest motiu 

es pot dir que el present empresari autònom és l’evolució natural dels treballadors i 

professionals autònoms d’èxit. 

Finalment, es pot afegir que a les societats mercantils amb varis socis cotitzaran com 

autònoms aquells que posseeixin el control efectiu, directe o indirecte, de la societat, 

circumstància que es produeix quan les accions o participacions de l’empresari autònom 

suposin, al menys, la tercera part del capital social, o la quart part si desenvolupen funcions 

de gerència, o la meitat si s’està en possessió de familiars directes.  

2.3.4 Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents 

Els Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents (d’ara endavant, TRADE) són 

aquells que realitzen una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i de forma 

habitual, personal, directa i predominant per una persona física o jurídica, denominada client, 

del que depenen econòmicament per percebre d’ell, al menys, el 75 per cent dels seus 

ingressos per rendiments de treball i d’activitats econòmiques o professionals60. 

Aquesta figura disposa de la seva pròpia regulació específica, concretament al Capítol III del 

Títol II de la LETA, que en moltes ocasions s’assembla a la que s’atorga als treballadors per 

compte aliè, trobant-se amb una nova categoria entre aquest i el treballador autònom.  

Així doncs, es pot afirmar que es tracta d’un treballador autònom i la dependència econòmica 

en qüestió no pot implicar, en cap cas, dependència organitzativa ni alienitat. La seva relació 

és de caràcter civil o mercantil, però al ser econòmicament dependents i per les qüestions 

litigioses pròpies del contracte civil o mercantil celebrat entre aquest i el seu client estaran 

estretament lligades a la pròpia naturalesa de la figura d’aquell, de tal manera que les 

pretensions lligades al contracte sempre es jutjaran en connexió amb el fet de si el treballador 

                                                
60 D’acord amb l’article 11 apartat primer de la LETA.  
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autònom és realment econòmicament dependent o no, segons compleixi o no amb els 

requisits establerts a la Llei.  

D’acord amb l’article 11.2 LETA, el TRADE ha de reunir les següents condicions per tenir 

tal consideració61:  

- No tenir al seu càrrec treballadors per compte aliè ni contractar o subcontractar part o 

tota l’activitat amb tercers.  

- No executar la seva activitat de manera indiferenciada amb els treballadors que 

prestin serveis sota qualsevol modalitat de contractació laboral per compte del client.  

- Disposar d’infraestructura productiva i material propis, necessaris per l’exercici de 

l’activitat i independents dels del seu client, quan en aquesta activitat siguin 

rellevants econòmicament.  

- Desenvolupar la seva activitat amb criteris organitzatius propis. 

- Percebre una contraprestació econòmica en funció del resultat de la seva activitat, tal 

i com s’estableix al pacte amb el client i assumint el risc i ventura d’aquella.  

En últim lloc es pot afegir que, d’acord amb el Reial Decret 197/2009 62, de 23 de febrer, 

s’han d’entendre com ingressos percebuts pel TRADE els rendiments íntegres, de naturalesa 

dinerària o en espècie, rebuts del client i que procedeixin de l’activitat econòmica o 

professional realitzada per aquell a títol lucratiu com treballador per compte propi. En relació 

al càlcul del percentatge del 75 per cent, els ingressos es posaran en relació exclusivament 

amb els ingressos totals percebuts pel treballador autònom per rendiments d’activitats 

econòmiques o professionals com a conseqüència del treball per compte propi realitzat per 

tots els clients.  

2.3.5 Autònoms Agraris 

Des de l’1 de gener de 2008 l’Autònom Agrari disposa del seu propi Sistema Especial per 

Treballadors per Compte Propi Agraris (d’ara endavant, SETA), integrat dintre del RETA.  

Els presents treballadors autònoms han de complir els següents requisits per a poder formar-

ne part: 

                                                
61  ALGAR JIMÉNEZ, CARMEN; Guía Práctica del Trabajador Autónomo y/o Empresario 
Individual. Ed. Grupo Difusión, Madrid, 2011, pàg. 47 i ss.  
62 Reial Decret 197/2009, de 23 de febrer, pel que es desenvolupa l’Estatut del Treballador Autònom 
en matèria de contracte del treballador autònom econòmicament dependent i el seu registre i es crea el 
Registre Estatal d’associacions professionals de treballadors autònoms. BOE-A-2009-3673.  
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- Ser titulars d’una explotació agrària i que obtinguin al menys el 50 per cent de la seva 

renda total d’aquesta explotació.  

- No obtenir rendiments nets anuals de l’explotació superiors al 75 per cent de la base 

màxima de cotització del Règim General. 

- Realitzar personalment les tasques agràries a la seva explotació, tot i que també hi 

treballin altres treballadors per compte aliè.  

A més, també hauran de cotitzar en el SETA els cònjuges i parents, fins el tercer grau, majors 

de 18 anys i que no siguin treballadors per compte aliè, que treballin personalment a 

l’explotació agrària familiar.  

2.3.6 Altres tipus d’Autònoms 

En aquest grup s’inclouen situacions particulars de treballadors i professionals, com seria el 

cas de: 

- Autònoms col·laboradors: el familiar o autònom col·laborador és un tipus 

d’autònom amb unes característiques i que ha de complir uns requisits molt 

concrets. Fa referència al cònjuge o familiars directes fins el segon grau de 

consanguinitat de l’autònom que treballen amb ell de manera habitual. És 

important saber que no ha de tractar-se d’un treballador per compte aliè, i a més, 

la seva incorporació al RETA és obligatòria, tot i que aquest no té l’obligació de 

fer la declaració de l’Impost sobre el Valor Afegit (d’ara endavant, IVA) ni el 

pagament fraccionat de l’IRPF.  

- Socis treballadors de cooperatives de treball associat que hagin optat per cotitzar 

en el RETA: una cooperativa de treball associat és un tipus de cooperativa 

l’objectiu del qual és el de mantenir als seus socis a llocs de treball a temps 

parcial o complet, a través de l’organització en comú de la producció de bens o 

serveis per tercers.  

- Els comuners o socis de comunitats de béns i societats civils irregulars: existeix 

comunitat de béns quan dos o més persones tenen en propietat una cosa o 

comparteixen com titulars un dret que els pertany pro indivís. Es fa referència al 

cas de que la comunitat es dugui a terme amb la finalitat de realitzar un treball 

per compte propi, és a dir, dos o més persones s’associen per a la realització 

d’una activitat comú, o bé s’associen per a realitzar una activitat diferent, 

compartint com a propietaris o com a titulars d’un mateix bé els serveis d’objecte 

per a la realització del seu treball.  
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- Socis industrials de societats regulars col·lectives i societats comanditàries: són 

aquells que, en nom i sota una raó social, es comprometen a participar, en la 

proporció que s’estableixi, dels mateixos drets i obligacions, responent 

subsidiària, personal i solidàriament amb tots els seus béns de les resultes de les 

operacions socials, així com també aquells que responen amb tots els seus béns 

del resultat de la gestió social. Aquests es consideren autònoms, ja que participen 

dels fruits i dels riscos de l’empresa i treballen en ella de manera personal, 

habitual, directa, i a títol lucratiu, i per tant, no estan subjectes a una relació 

laboral, sinó a una agrupació d’esforços personals en ordre a un fi social comú 

que no té cap altre significat que treballar per si mateixos, ja que aquests 

disposen del seu treball sense subordinació ni alienitat63. 

  

                                                
63 BLASCO LAHOZ, J.F; El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Teoría (doctrina) y 
práctica (legislación y jurisprudencia). Ed. Tirant Lo Blanch, València, 2005, pàg 74 i ss.  
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3. COMPARATIVA ENTRE TREBALLADORS PER COMPTE 

ALIÈ I TREBALLADORS AUTÒNOMS  

 

3.1 Principals criteris de distinció  

Tal i com s’ha vist al llarg del present treball, el simple fet de treballar en exclusiva per una 

única empresa no implica que s’hagi de considerar treballador per compte aliè, ja que perquè 

així sigui s’han de prestar serveis dintre de l’àmbit d’organització i direcció de l’empresa. És 

a dir, si es manté l’autonomia i llibertat a la pròpia organització del seu treball i no està 

sotmès a les directrius de l’empresa, haurà de ser considerat treballador autònom, podent 

enquadrar-se, al facturar al menys el 75% dels seus ingressos a una mateixa empresa, en la 

citada figura del TRADE, que, com s’ha dit anteriorment, és una figura híbrida entre el 

treballador autònom i el treballador per compte aliè, ja que ostenta característiques d’ambdós.  

Així doncs, es pot afirmar que el treballador per compte aliè i el treballador autònom no són 

figures similars, sinó que presenten moltes diferències, per aquest motiu és interessant 

destacar els principals criteris de distinció d’aquestes dues importants figures:  

- L’objecte de la presentació, és a dir, quin tipus d’activitat laboral desenvoluparà i 

a quin lloc ho farà.  

- L’existència o no de la obligació de respectar un determinat horari.  

- Com s’ha dit anteriorment, l’autònom no percep una retribució fixa a diferència 

del treballador per compte aliè que sí disposa d’un salari fixe.  

- L’existència o no d’un risc d’empresa per part del treballador, per exemple quan 

existeixen despeses a les que fer front i compensacions no segures.  

- Prestacions desenvolupades junt a l’empresari o en l’àmbit natural del 

treballador.  

- Pluralitat de relacions, el fet de que un treballador presti els seus serveis a favor 

de diferents ocupadors és més probable que es tracti d’una relació de treball 

autònom que no una relació de treball per compte aliè.  

- Subjecció a l’organització empresarial. 

- L’exercici o no d’un poder disciplinari sobre el treballador.  
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Aquests podrien ser els principals criteris diferenciadors del treballador per compte propi i 

per compte aliè, tot i que també existeixen moltes més diferències en diferents àmbits, com 

per exemple podria ser en relació a la seva regulació aplicable, o els drets de caràcter laboral 

dels que gaudeixen, entre molts d’altres, com es veurà a continuació. 

3.2 Sistema de fonts  

Dintre d’aquesta comparativa entre els treballadors en qüestió, és important diferenciar entre 

el règim jurídic d’aquests, és a dir, determinar quina legislació se’ls aplica.  

3.2.1 Règim jurídic del treballador per compte aliè  

En primer lloc, es pot afirmar que el sistema de fonts pel que es regula el treballador per 

compte aliè està format per tres normes bàsiques, que són les següents:  

- La Constitució Espanyola, de 27 de desembre de 1978: la CE configura el marc 

jurídic bàsic en el que han de desenvolupar-se les relacions laborals, ja que es 

tracta de la font essencial a la que han de subordinar-se tota la resta de fonts, que 

es citaran a continuació. En ella es fixen els drets i principis que regeixen la 

relació laboral amb caràcter general, entre els que s’han de destacar per exemple 

el dret a la llibertat sindical (article 28.1 CE), el dret de vaga (article 28.2 CE), el 

dret i deure de treballar (article 35 CE), entre molts d’altres.  

- L’Estatut dels Treballadors: es tracta de la norma bàsica en la regulació de les 

relacions laborals, i a més, estableix els drets i obligacions entre empresaris i 

treballadors. S’aplica exclusivament als treballadors que presten els seus serveis 

retribuïts per compte aliè i dintre de l’àmbit d’organització i direcció de 

l’empresari, és a dir, només s’aplica als treballadors per compte aliè.  

- Els convenis col·lectius de treball: com és conegut, es tracta de normes derivades 

del pacte o acord entre empreses o organitzacions representatives d’empreses i 

els representants dels treballadors o organitzacions representatives d’aquests. 

Tenen eficàcia normativa, i regulen les condicions mínimes de treball (sempre 

respectant lo establert a la CE, l’ET i les lleis i Reglaments aplicables), que 

poden ser millorades per les condicions pactades en el contracte laboral, que en 

tot cas ha de respectar els mínims establerts en el conveni.  
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Així doncs, aquestes són les tres principals normes que formen el règim jurídic del 

treballador per compte aliè, tot i que és molt important tenir en compte l’article 3 ET, on 

estableix com a fonts de la relació laboral les següents64:  

- Les disposicions legals i reglamentàries de l’Estat: són Lleis en sentit formal, ja 

siguin orgàniques o ordinàries, també es tracta de decrets-lleis o lleis delegades, 

així com també disposicions reglamentàries dictades pel Govern o els seus 

ministres.  

- Els ja citats convenis col·lectius: la llei garantirà el dret a la negociació 

col·lectiva laboral entre els representants dels treballadors i empresaris, així com 

la força vinculant dels convenis (article 37.1 CE). 

- La voluntat de les parts manifesta al contracte de treball: el seu objectiu ha de ser 

lícit i sense que en cap cas puguin establir-se en perjudici del treballador 

condicions menys favorables o contràries a les disposicions legals i convenis 

col·lectius.  

- Usos i costums: només laborals i professionals. Tot i que aquests només 

s’aplicaran en defecte de disposicions legals, convencionals o contractuals, a no 

ser que comptin amb una recepció o remissió expressa65. 

Finalment es pot afirmar que, d’acord amb l’article 3.3 ET, en cas de conflicte entre els 

preceptes de dos o més normes laborals, es resoldrà mitjançant l’aplicació del més favorable 

pel treballador per compte aliè.  

3.2.2 Règim jurídic del treballador autònom  

El treball autònom s’ha vingut configurant tradicionalment dintre d’un marc de relacions 

jurídiques propi del dret privat, per això mateix les referències normatives al mateix es troben 

disperses al llarg de tot l’ordenament jurídic.  

 Les primeres referències, igual que en el cas dels treballadors per compte aliè, les situem a la 

CE, i són les següents:  

- L’article 38 CE reconeix el dret a la llibertat d’empresa en el marc d’una 

economia de mercat.  

                                                
64 LLOBET FERNÁNDEZ-GRANDE, EMILI; Todo sobre derechos y deberes del trabajador por 
cuenta ajena. Guía jurídica completa. Ed. De Vecchi, S.A., Barcelona, 1988, pàg. 18.  
65 D’acord amb el que estableix l’article 3 apartat quart ET.  
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- L’article 35 CE reconeix per tots els espanyols el deure de treballar i el dret al 

treball, a la lliure elecció de la professió o ofici, a la promoció a través del treball 

i a una remuneració suficient per satisfer les seves necessitats i les de la seva 

família, sense que en cap cas pugui haver-hi discriminació per raó de sexe.  

- L’article 40.2 CE estableix que els poders públics fomentaran una política que 

garanteixi la formació i readaptació professionals, així com també vetllaran per la 

seguretat i higiene en el treball i garantiran el descans necessari mitjançant la 

limitació de la jornada laboral, les vacances periòdiques retribuïdes i la promoció 

de centres adequats.  

- L’article 41 CE encomana als poders públics el manteniment d’un règim públic 

de SS per tots els ciutadans, que garanteix l’assistència i prestacions socials 

suficients davant situacions de necessitat.  

D’altra banda, la UE ha tractat el treball autònom en instruments normatius tals com la 

Directiva 2010/41/UE66 del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de juliol de 2010, relativa 

a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones que exerceixen una activitat 

autònoma, incloses les activitats agrícoles, així com també sobre la protecció de la maternitat, 

que dóna una definició de treball autònom en el seu article 2.a). En l’àmbit europeu també 

s’ha de tenir en compte la Recomanació 2003/134/CE del Consell, relativa a la millora de la 

protecció de la salut i la seguretat en el treball dels treballadors autònoms.  

Finalment, i com és evident, s’ha de tenir en compte la principal norma que regula els 

treballadors per compte propi, com és la ja citada LETA, ja que aquesta estableix, dintre del 

títol II, capítol primer, les fonts del règim professional del treball autònom. Més 

concretament en el seu article 3, s’estableix que el règim professional del treball autònom es 

regirà per:  

- Les disposicions contemplades a la LETA, en el que no s’oposin a les 

legislacions específiques aplicables a la seva activitat, així com a la resta de 

normes legals i reglamentàries complementàries que siguin d’aplicació.  

- Les normes relatives a la contractació civil, mercantil o administrativa reguladora 

de la corresponent relació jurídica del treball autònom.  

- Els pactes que s’hagin establert en el contracte individual entre el treballador 

autònom i el client pel que desenvolupi la seva activitat professional, precisant 

que les previsions del contracte individual contraries a les lleis seran nul·les.  

                                                
66 La present Directiva 2010/41/UE (DOUE-L-2010-81268) deroga la Directiva 86/613/CEE del 
Consell, d’11 de desembre de 1986.  
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- Els usos i costums locals i professionals.  

En últim lloc es pot afegir que la LETA recorda que conforme al que ja preveu l’ET, el 

treball per compte propi no es troba sotmès a la legislació laboral, excepte en aquells aspectes 

en que així s’estableixi per la llei.  

3.3 Drets de caràcter laboral dels treballadors  

Com és evident, els treballadors, ja siguin autònoms o per compte aliè, són titulars de drets 

fonamentals, específics i inespecífics, així com també gaudeixen de drets que no tenen 

reconeixement constitucional.  

Per aquest motiu és necessari fer una distinció entre els drets dels que es beneficien els 

treballadors per compte aliè i dels que gaudeixen els autònoms.  

3.3.1 Els drets dels treballadors per compte aliè  

En primer lloc, s’han d’anomenar aquells drets laborals bàsics dels treballadors per compte 

aliè que es troben contemplats a la CE, entre els quals s’inclouen els següents:  

- Dret al treball i a la lliure elecció de professió o ofici: l’article 35 CE estableix 

que tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure 

elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball, així com també 

tenen dret a una remuneració suficient per satisfer les seves necessitats i les de la 

seva família, sense que en cap cas es pugui fer discriminació per raó de sexe. Es 

pot afegir que aquest article estableix el mandat constitucional de regular per llei 

un Estatut dels Treballadors.  

- Dret a la lliure sindicació: es refereix a la possibilitat de fundar sindicats, a la 

lliure afiliació, i al dret dels propis sindicats a fundar confederacions i 

organitzacions sindicals internacionals i el dret a afiliar-se a les mateixes, d’acord 

amb l’article 28.1 CE. A més, es tracta d’un dret que pot ser limitat per certs 

col·lectius, com podria ser els Cossos i Instituts Militars.  

- Dret a la negociació col·lectiva: l’article 37.1 CE recull aquest dret de negociació 

pels representats de treballadors i empresaris, la principal manifestació dels quals 

és la conclusió de convenis col·lectius.  
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- Dret a l’adopció de mesures de conflicte col·lectiu en defensa dels interessos 

col·lectius dels treballadors i empresaris, d’acord amb l’apartat segon de l’article 

37 CE.  

- Dret de vaga: aquest també té la consideració de dret fonamental, ja que es recull 

a l’article 28.2 CE, i els treballadors l’exerceixen en defensa dels seus interessos.  

- Dret de reunió: es tracta d’un dret que s’exercita dintre de l’empresa o centre de 

treball i es manifesta a les Assemblees de treballadors i en la dels membres de 

seccions sindicals.  

- Dret d’informació, consulta i participació en l’empresa.  

Es pot afegir que a banda d’aquests drets fonamentals dels treballadors per compte aliè, 

també existeix l’obligació per part dels poders públics de realitzar una política orientada a la 

plena ocupació, així com de vetllar per la seguretat i higiene en el treball (article 40 CE). A 

més, també han de mantenir un règim públic de Seguretat Social per tots els ciutadans, que 

garanteix l’assistència i prestacions socials suficients davant situacions de necessitat, 

especialment en cas de desocupació (article 41 CE).  

D’altra banda, els treballadors per compte aliè també gaudeixen d’un altre tipus de drets, que 

són aquells que es deriven del contracte de treball. Això és així ja que un contracte de treball 

suposa uns drets pel treballador, que es converteixen en obligacions per l’empresari. Així 

doncs, aquests drets són67:  

- Dret a l’ocupació efectiva durant la jornada de treball: aquest dret suposa l’obligació 

per part de l’empresari de proporcionar al treballador un treball de manera real i 

adequada.  

- Dret a la promoció i formació professional en el treball: es fa referència a la facultat 

d’accedir a un treball més qualificat, millor remunerat, o de millors expectatives en 

funció de l’experiència i del mèrit professional, i el dret a obtenir permisos per 

assistir a cursos de formació i perfeccionament.  

- Dret a no ser discriminats pel treball, per raons de sexe, estat civil, per l’edat, raça, 

condició social, idees religioses o polítiques, afiliació o no a un sindicat, discapacitat, 

així com per raó de llengua dintre de l’Estat espanyol, ja sigui directa o 

indirectament.  

- Dret a la seva integritat física i a una adequada política de seguretat i higiene: aquest 

dret suposa el correlatiu deure de l’empresari de protecció dels treballadors front als 

                                                
67 LLOBET FERNÁNDEZ-GRANDE, EMILI; Todo sobre derechos y deberes del trabajador por 
cuenta ajena. Guía jurídica completa. Ed. De Vecchi, S.A., Barcelona, 1988, pàg. 30 i ss. 
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riscos laborals, és a dir, al conjunt de facultats o mesures adoptades o previstes en 

totes les fases de l’activitat de l’empresa amb el fi d’evitar o disminuir els riscos 

derivats del treball.  

- Dret al respecte de la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat: 

l’empresari pot adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control 

per verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals, 

guardant en la seva adopció i aplicació la consideració deguda a la seva dignitat 

humana i tenint en compte la capacitat real dels treballadors discapacitats en el seu 

cas.  

- Dret a la percepció puntual de la remuneració pactada o legalment establerta: és el 

conegut dret al salari, que s’haurà d’abonar a la data i lloc pactats.  

- Dret a l’exercici individual de les accions derivades del seu contracte de treball: és a 

dir, el dret a acudir als tribunals en defensa dels seus drets i interessos.  

I en general, també es poden incloure tots els drets que es derivin del contracte de treball 

específic. A més, com ja és conegut, un dels principis bàsics del dret del treball és el de la 

reciprocitat, i per aquest motiu tots els citats drets suposen obligacions per part de 

l’empresari.  

Dintre d’aquest apartat dels drets dels treballadors per compte aliè, també és important fer 

una breu menció dels permisos d’aquests treballadors. Així doncs, és cert que quan concorren 

determinades circumstàncies, la Llei els concedeix la possibilitat d’absentar-se del treball, 

sense que això impliqui una reducció del seu salari, són els anomenats permisos retribuïts o 

llicències. Entre els quals s’han de destacar el permís de matrimoni, d’embaràs, de maternitat, 

d’adopció i acolliment, naixement o defunció del fill, malaltia greu o defunció del cònjuge o 

de parents fins el segon grau de consanguinitat o afinitat, lactància del fill menor de 9 mesos, 

guarda legal d’un menor de 6 anys o disminuït físic, també hi ha els permisos per trasllat del 

domicili habitual, els de compliment d’un deure inexcusable de naturalesa pública i personal, 

les llicències per realitzar funcions sindicals o de representació del personal, així com també 

els permisos per la realització d’exàmens acadèmics, per la realització d’assumptes propis i 

per la llicència per la busca de nou treball68. 

                                                
68  Pàgina Oficial del Ministeri de Treball i Seguretat Social del Govern d’Espanya. 
Prestacions/Pensions de Trabajadores. Recuperat de http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/index.htm  
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Finalment, un dels drets més important del que gaudeixen els treballadors per compte aliè és 

el període de vacances anuals retribuïdes pactat en el Conveni Col·lectiu o contracte 

individual, que no podran ser substituïdes per una compensació econòmica.  

3.3.2 Els drets dels treballadors autònoms  

És evident que els drets laborals dels autònoms són molt importants a l’hora de dur a terme la 

seva funció, a més de proporcionar-los la seguretat i confiança que necessiten per 

desenvolupar el seu treball.  

Així doncs, es pot afirmar que els drets del treballador autònom es troben recollits al LETA, 

concretament l’article 4 n’enumera un llistat, agrupant aquests drets en tres grups, que són els 

següents:  

1. Drets constitucionals: els treballadors autònoms tenen dret a l’exercici dels drets 

fonamentals i llibertats públiques reconegudes a la CE i en els Tractats i Acords 

internacionals ratificats per Espanya sobre la matèria69. 

2. Drets bàsics individuals: també gaudeixen d’aquest tipus de drets amb el contingut i 

abast que per cada un d’ells disposi la seva normativa específica, i són els següents:  

- Dret al treball i a la lliure elecció de professió o ofici. 

- Llibertat d’iniciativa econòmica i dret a la lliure competència. 

- Dret de propietat intel·lectual sobre les seves obres o prestacions protegides. 

3. Drets individuals en l’exercici de la seva activitat professional: aquí trobem multitud 

de drets, que són els que es citen a continuació:  

- Dret a la igualtat davant la llei i a no ser discriminats, directe o indirectament, per 

qualsevol raó. Així com també tenen dret a no ser discriminats per raó de 

discapacitat70. 

- Dret al respecte de la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat.  

- Dret a la formació i readaptació professionals. 

- Dret a la seva integritat física i a una protecció adequada de la seva seguretat i salut 

en el treball.  

- Dret a la percepció puntual de la contraprestació econòmica convinguda per 

l’exercici professional de la seva activitat.  

                                                
69 ALGAR JIMÉNEZ, CARMEN; Guía Práctica del Trabajador Autónomo y/o Empresario Individual. 
Ed. Grupo Difusión, Madrid, 2011, pàg. 40.  
70 D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós 
de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. BOE-A-2013-
12632.  
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- Dret a la conciliació de la seva activitat professional amb la vida personal i familiar, 

amb el dret a suspendre la seva activitat en les situacions de maternitat, paternitat, 

risc durant l’embaràs, risc durant la lactància i adopció o acolliment. 

- Dret a l’assistència i prestacions socials suficients davant situacions de necessitat, 

conforme a la legislació de la Seguretat Social.  

- Dret a l’exercici individual de les accions derivades de la seva activitat professional. 

- Dret a la tutela judicial efectiva dels seus drets professionals, així com a l’accés als 

mitjans extrajudicials de solució de conflictes.  

D’altra banda, es pot afirmar que els treballadors autònoms també són titulars de drets 

col·lectius, concretament dels següents drets:  

- Dret a afiliar-se al sindicat o associació empresarial de la seva elecció. 

- Dret a afiliar-se i fundar associacions professionals. 

- Dret a exercir l’activitat col·lectiva de defensa dels seus interessos professionals.  

Així com qualsevol altre dret que es derivi dels contractes per ells celebrats, com podria ser 

per exemple els drets dels que gaudeixen les associacions de treballadors autònoms, ja que 

aquestes són titulars dels drets caràcter col·lectiu, com per exemple podria ser el cas del dret 

a constituir federacions, o el dret a concertar acords d’interès professional per als 

treballadors, així com també el dret a exercir la defensa i tutela col·lectiva dels interessos 

professionals dels treballadors autònoms.  

Finalment, es pot afirmar que el treballador autònom també disposa d’una sèrie de drets més 

reconeguts a la CE, i per tant, com es pot veure en aquesta comparativa, no es tracta de drets 

exclusius del treball per compte aliè. Però es pot afegir que, tot i disposar d’alguns mateixos 

drets, no tots coincideixen, ja que per exemple l’autònom disposa d’una sèrie de drets bàsics 

individuals, que com s’ha dit anteriorment es troben regulats a l’article 4 LETA, i el 

contingut i abast dels quals queden pendents de desenvolupament normatiu específic. I també 

existeix una gran diferència en relació a les vacances, ja que a diferència dels treballadors per 

compte aliè, els autònoms, en principi, no gaudeixen de vacances pagades, a menys que 

s’indiqui el contrari.  
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3.4 Principals diferències en matèria de Seguretat Social 

En matèria de Seguretat Social es pot afirmar que existeixen notables diferències entre la 

figura del treballador autònom i la del treballador per compte aliè, sobretot s’observen 

importants diferències en relació a la cotització d’aquests, com també en el tema de la 

prestacions socials o d’atur, així com en l’àmbit de les indemnitzacions per acomiadament, 

com es veurà a continuació.  

3.4.1 La cotització: és on es troben majors diferències entre les figures en qüestió, tant en la 

determinació de la base, com en els tipus a aplicar i en les cobertures per les que queden 

protegits. Tot i que és important tenir clar que les quotes per ambdós es calculen de la 

mateixa manera, és a dir, aplicant un percentatge a una base de cotització. La base de 

cotització del treballador per compte aliè, dintre d’un mínim i un màxim, depèn de la nòmina, 

és a dir, es calcula en funció del seu salari. En canvi, l’autònom escull la seva base de 

cotització dintre d’uns límits, independentment del temps que dediquin a l’activitat i dels seus 

ingressos, existint especialitats en el cas de que l’autònom tingui més de 48 anys. Actualment 

la base mínima dels autònoms és de 893,10€ al mes i la màxima arriba als 3.642,00€ al mes, 

base la qual es pot modificar fins a dos vegades l’any71.  

Els tipus de cotització varien significativament segons es tracti de treballadors per compte 

aliè o autònoms. Pels primers, en el cas de contingències comuns, el tipus és del 4,7 per 100 a 

càrrec del treballador, i el 23,60 per 100 a càrrec de l’empresa72, i és obligació de l’empresari 

ingressar la quota a la Tresoreria General de la Seguretat Social (d’ara endavant, TGSS). En 

canvi, pels autònoms, el percentatge total depèn de les cobertures a les que s’acullin, sent el 

mínim del 29,80 per cent o 26,50 per cent si no cotitza per incapacitat temporal derivada de 

contingències comunes.  

Un treballador per compte aliè, cotitza obligatòriament per contingències comunes, 

professionals, formació professional, Fons de Garantia Salarial i desocupació. En canvi, el 

treballador pe compte propi està obligat a cotitzar per la cobertura d’incapacitat temporal per 

contingències comunes, excepte aquells que ja es trobin cobertes per un altre règim de la 
                                                
71 D’acord amb el que estableixen les taules sobre les bases i tipus de cotització dels treballadors de 
l’any 2016 de la Pàgina Oficial del Ministeri de Treball i Seguretat Social del Govern d’Espanya. 
Recuperat de http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Basesytiposdecotiza36537/index.htm#36
550  
72 D’acord amb el que estableix l’article 4 de l’Ordre ESS/70/2016, de 29 de gener, per la que es 
desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per 
cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional, contingudes a la Llei 48/2015, 
de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016. BOE-A-2016-886.  
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Seguretat Social (pluriactivitat), la cobertura per accident de treball i malaltia professional és 

voluntària, excepte pel TRADE que és obligatori, la cotització per cessament d’activitat 

també és voluntària, però si es cotitza per això últim és obligatori cotitzar també per accident 

de treball i malaltia professional. Finalment, es pot afegir que en el naixement i extinció de la 

obligació de cotitzar també hi ha diferències, mentre que un treballador per compte aliè 

cotitza pel període que treballa, els autònoms cotitzen per mesos complets. 

3.4.2 Indemnització per acomiadament: el treballador per compte aliè té dret a percebre 

una indemnització per acomiadament, sempre i quan es tinguin en compte les circumstàncies 

en les que aquest s’hagi produït. En canvi, l’autònom no percebria res, excepte si pacta algun 

tipus d’indemnització amb el seu client en un contracti mercantil.  

3.4.3 Prestacions per desocupació: l’assalariat cotitza per desocupació, en cas 

d’acomiadament i sempre i quan hagi cotitzat un mínim d’un any, té dret a percebre la 

corresponent prestació. En canvi, l’autònom pot cotitzar per cessament d’activitat, però la 

prestació que percebrà és menor en quantia i duració i han de donar-se unes condicions tan 

estrictes per tenir dret a ella, que la realitat és que molt pocs arriben a percebre-la. El motiu és 

bàsicament perquè la prestació o el subsidi per desocupació són prestacions incompatibles 

amb el treball per compte propi, tot i que la seva realització no impliqui la inclusió 

obligatòria en algun dels règims de la Seguretat Social, o amb el treball per compte aliè, 

excepte quan aquest es realitzi a temps parcial, cas en el qual es deduirà de l’import de la 

prestació o subsidi la part proporcional al temps treballat. Per tant, tot i complir amb els 

requisits per sol·licitar la prestació per desocupació, aquesta causa d’incompatibilitat dificulta 

arribar a percebre-la.  

3.4.4 Prestacions socials: el treballador per compte aliè gaudeix de la prestació per 

incapacitat temporal des del primer dia, mentre que l’autònom no pot demanar-la fins el quart 

dia (els percentatges que s’apliquen per la baixa són els mateixos, tot i que sobre la base de 

cotització)73. Això és en relació a la incapacitat temporal per malaltia comú. Però si la causa 

fos accident de treball o malaltia laboral, l’autònom només cobrarà prestació si ha contractat 

aquesta cobertura (de caràcter voluntari), pagant per ella un cost addicional. Finalment, es pot 

afegir una gran desavantatge que pateix l’autònom és que aquest ha de pagar íntegra la quota 

de la Seguretat Social, tingui o no ingressos i estigui o no donat d’alta. D’aquesta manera, la 

incapacitat implica cobrar poc i pagar igualment la quota d’autònom.  
                                                
73 L’article 23.1 LETA estableix que, d’acord amb l’article 41 CE, els autònoms tindran dret al 
manteniment d’un règim públic de Seguretat Social, que els garanteixi l’assistència i les prestacions 
socials suficients davant situacions de necessitats. I afegeix que les prestacions complementàries seran 
lliures.  



Treball per compte aliè vs. Treball per compte propi 

~	58	~	
 

4. ÀMBIT JURISPRUDENCIAL I ESPECIAL MENCIÓ A UBER 

4.1 Recull jurisprudencial  

El terme de Fals Autònom s’ha popularitzat amb gran celeritat en el món laboral. Es tracta 

d’un fenomen que, tot i no ser nou, s’ha estès amb total normalitat entre els treballadors en 

els últims anys, propiciat fonamentalment per l’anomenada “crisis econòmica”. A més, 

alguns empresaris estan aplicant tretes per poder aplicar l’acomiadament lliure i d’aquesta 

manera estalviar-se les despeses de pagar pels seus treballadors a la Seguretat Social, ja que 

s’obliga als treballadors a donar-se d’alta en el RETA. Alguns treballadors accepten pel 

temor a perdre una oportunitat laboral, i d’altres simplement perquè creuen que és legal. Però 

el problema és que el fet de que un treballador es doni d’alta com autònom per treballar per 

compte aliè segueix sent il·legal.  

Un fals autònom és una persona que, tot i treballar en una relació de dependència per 

l’empresa, tal i com ho faria un treballador per compte aliè sota un contracte laboral, és 

obligat a donar-se d’alta en el règim d’autònom. Dit d’una manera més simple, aquesta 

persona treballa com un assalariat però és contractada com si fos un autònom.  

Com s’ha vist anteriorment, el Tribunal Suprem va establir uns criteris bàsics, que en cas de 

complir-se, demostraven la relació de dependència entre el treballador i l’empresari, com era 

la voluntarietat, la retribució, la dependència i l’alienitat. Per tant, en cas de que el treballador 

compleixi tots aquests requisits, però estigui donat d’alta al RETA com autònom, s’estarà 

clarament davant de la figura de fals autònom.  

Es pot afegir, que des de que es va crear la citada figura del TRADE es va estendre la idea de 

que la figura del fals autònom ja havia estar regularitzada. Però això era i continua sent 

erroni, degut a la fina línia que separa en moltes ocasions una figura de l’altre. Es pot afirmar, 

que la diferència principal entre el Fals Autònom i el TRADE és la independència, i a més, 

també es pot dir que si el treballador està subjecte a les ordres directes del client i altres 

factors que indiquen relació laboral s’està davant un cas de fals autònom i és igualment 

il·legal.  

A més, en la situació de fals autònom, el treballador observarà com els seus drets, comparats 

amb els d’un treballador per compte aliè, són reduïts al mínim. Això és degut a que treballarà 
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el mateix que si ho fes per compte aliè però no gaudirà de cap dret associat a convenis. Així 

com tampoc disposarà de vacances, ni dies d’assumptes propis, ni seguretat social, etc. I el 

pitjor de tot, és que l’empresari podrà acomiadar-lo, sense prestar cap tipus de justificació, i 

per suposat sense pagar-li la quitança. I per tant, tampoc tindrà el dret a percebre una 

prestació per desocupació.  

Així doncs, degut a que la figura del fals autònom ha pres molta importància aquests darrers 

anys, és interessant destacar certa jurisprudència per a poder saber quin és el criteri que 

apliquen els Tribunals.  

A més, al final d’aquest apartat també s’estudiarà l’evolució de la coneguda Empresa Uber, ja 

que com es veurà, està molt relacionada amb aquesta nova i il·legal figura del fals autònom.  

La primera sentència que és interessant comentar és la Sentència del Tribunal de Justícia 

de la Unió Europea de 4 de desembre de 201474. Tot i que en un primer moment el 

conflicte no es centrava en la figura del fals autònom, es converteix en una sentència clau, ja 

que n’acaba determinant el concepte. El conflicte tractava sobre l’aplicació de l’article 101.1 

del TFUE a un determinat acord del que es discutia la seva naturalesa i efectes de conveni 

col·lectiu respecte dels treballadors autònoms, però el Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea (d’ara endavant, TJUE) aprofita per resoldre alguns dubtes sobre la figura del fals 

autònom.  

El més interessant de la present sentència és que, com s’ha dit anteriorment, defineix el 

concepte de fals autònom, reconeixent l’existència d’aquesta figura sempre que no operi com 

operador econòmicament independent en el mercat. El primer punt que s’ha de destacar és 

quan estableix que un prestador de serveis pot perdre la seva condició d’operador econòmic 

independent, i per tant d’empresa, quan no determina de manera autònoma el seu 

comportament en el mercat, sinó que depèn completament del seu comitent pel fet de que no 

ha de suportar cap dels riscos financers i comercials resultants de l’activitat d’aquest i opera 

com auxiliar integrat a l’empresa del mateix. El TJUE afirma que la qualificació de 

“prestador autònom” d’acord al Dret nacional, no exclou que la mateixa persona hagi de ser 

qualificada de treballador a efectes del Dret de la Unió Europea si la seva independència 

només es fictícia i es dissimula el que a tots els efectes és una relació laboral75.   La present 

sentència també afirma que el ET, a efectes del Dret de la Unió Europea, no es veu afectat pel 
                                                
74 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (Sala Primera), de 4 de desembre de 
2014 – Recurs C-413/2013.  
75 D’acord amb la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea Allonby, EU:C:2004:18, 
apartat 72.  
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fet de que una persona sigui contractada com prestadora autònoma de serveis d’acord al Dret 

nacional, sigui per motius tributaris, administratius o burocràtics, sempre que actuï sota la 

direcció de l’empresari, en particular pel que es refereix a la seva llibertat per determinar el 

seu horari, el seu lloc de treball i el contingut del mateix, que no participi en els riscos 

comercials i que estigui integrada a l’empresa durant el període de la relació laboral, i 

d’aquesta manera, formi amb ella una unitat econòmica. Finalment, la sentència acaba 

establint que, a la vista de lo afirmat, perquè es pugui considerar que, a efectes del Dret de la 

Unió Europea, els substituts autònoms del litigi principal no són “treballadors”, sinó 

vertaderes “empreses”, correspondrà al tribunal remitent comprovar que, més enllà de la 

naturalesa jurídica dels seus contractes per obra o servei, aquests substituts no es troben en 

una relació de subordinació en relació amb l’orquestra de que es tracta durant el període de la 

relació contractual, sinó que disposen de més autonomia i flexibilitat que els treballadors que 

exerceixen la mateixa activitat, en el que es refereix a la determinació de l’horari, el lloc, i les 

modalitats de realització dels encàrrecs que reben, és a dir, dels assajos i concerts.   

D’altra banda, també és important mencionar la Sentència del Tribunal Suprem 1404/2014, 

de 19 de febrer de 201476. En aquest cas, l’actor havia estat prestant serveis com a 

col·laborador en programes de la Cadena SER, com a tertulià, des de l’any 1994. I la seva 

retribució per a les col·laboracions era de la quantitat fixa de 6.000 euros al mes més IVA, i 

s’efectuava a través de factures que estenia la societat “Producciones i Servicios Txantxalan 

S.L.”, de la que l’actor n’és administrador únic des de 2005. A més, el demandant 

col·laborava a Cadena SER sense que fos necessària la seva presència en els estudis de 

l’emissora de ràdio, sinó que ho feia des de l’Habana, Buenos Aires i Londres, on tenia el seu 

domicili. La seva intervenció era un cop a la setmana i la duració de la tertúlia era d’una hora. 

A més, aquest tenia llibertat per dir allò que entengués procedent en el programa, i podia 

canviar el dia en que entrava en el programa, ja que no se li donava cap tipus de directriu. 

D’altra banda, l’actor també va prestar col·laboracions professionals per altres mitjans. Així 

doncs, el conflicte sorgeix quan, el dia 18 de juliol de 2011, el Director d’Informatius de la 

Cadena SER, li va comunicar a l’actor que no comptarien amb ell per la pròxima temporada. 

Davant aquest fet, la qüestió que es debat és si la prestació de serveis del demandant a la 

Cadena SER com a tertulià en diversos programes revesteix o no les característiques 

definitòries d’una relació jurídico-laboral en els termes exigits per l’article 1 ET, i per tant, si 

és competent o no la jurisdicció social77. Entrant en el fons de l’assumpte, és cert que la 

                                                
76 STS 1404/2014 (Sala de lo Social), de 19 de febrer de 2014. Recurs nº 3205/2012. Ponent Manual 
Ramón Alarcón Caracuel.  
77 En un primer moment el Jutjat de lo Social va entendre que la relació jurídica entre la Cadena SER i 
l’actor no era un contracte de treball, per lo que determinava la incompetència de la jurisdicció social. 
Però, aquesta sentència va ser revocada per la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de 
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figura del col·laborador periodístic es situa en aquesta zona fronterera o gris en que és difícil 

determinar la naturalesa laboral de la prestació de serveis en qüestió. Davant la dificultat de 

l’assumpte, la jurisprudència i la doctrina científica subministra criteris jurídics per a 

resoldre-ho, havent interpretat amb gran precisió l’abast d’aquestes característiques 

definitòries del contracte de treball de l’article 1 ET. En relació a l’alienitat, s’afirma que hi 

ha un encàrrec previ del treball i mitjançant el concurs de l’actor en certs programes 

l’empresa adquireix el fruit del treball d’aquell i el comercialitza en espais radiofònics. Per 

tant, aquí es manifesta l’alienitat en els fruits, és a dir, en els resultats del treball, però també 

l’alienitat en el mercat, ja que el periodista no ofereix el producte del seu treball directament 

als clients, sinó a l’empresa radiofònica, en aquest cas Cadena SER, que és qui fa arribar 

aquest producte a l’audiència, al mercat. D’altra banda, en relació a la dependència, en aquest 

cas és atenuada, pues tot i que podrien donar-se directrius sobre la participació del periodista, 

la llibertat professional que ha reconegut la part demandada al contertulià (limitant-se a fixar 

el tema del debat) no té perquè ser incompatible amb la relació laboral. En aquest aspecte, no 

és excloent la dada de que pugui existir alguna flexibilitat en relació a la concreció del dia 

d’intervenció del periodista quan aquest sol·licita algun canvi. I pel que es refereix a la 

presència física a la seu de l’emissora, evidentment no és necessària per a la realització del 

programa ni això pot servir com element de definició de la relació, i a més la connexió es 

realitzava amb mitjans propis de la part demandada. A més, una dada important en relació a 

la concurrència del pressupòsit legal de la dependència, front a la llibertat de les parts pròpia 

de l’arrendament de serveis, la continuïtat, la regularitat i permanència de la relació al llarg 

de molts anys, sense que en cap moment s’hagi acreditat ni que la demandada deixés de 

comptar amb la prestació de l’actor, ni que aquest rebutges per motius personals la seva 

participació en cap ocasió. Per tant, aquest fet subratlla el caràcter professional de l’activitat. 

D’altra banda, en relació a la retribució, la jurisprudència no exigeix que aquesta sigui fixa i 

periòdica, tot i que això reforci la laboralitat de la relació, però també s’admet dintre del 
                                                                                                                                      
Madrid en la seva Sentència 8/10/2012, declarant la competència de la jurisdicció social, tot i que 
aquesta també va ser recorreguda, aportant com sentència contradictòria la del propi Tribunal Superior 
de Justícia de Madrid de 24/09/2007, en la que s’estableix que la part actora havia vingut prestant 
serveis per l’empresa demandada des de 1996 i percebent una retribució de 19.900 euros anuals, en 
base a un contracte civil d’adquisició de comentaris pel programa La Hora Luna. En aquesta sentència 
contradictòria s’afirma que l’actora no disposava d’un horari de treball fix, sinó que en funció de les 
necessitat del programa acudia una hora diària com a tertuliana, així com tampoc disposava d’un 
despatx propi ni mitjans de l’empresa en els que pogués elaborar la seva tasca. Quan a l’actora se li va 
comunicar, al 2006, la finalització dels seus serveis, aquesta va presentar demanda. Per tant, és clara la 
identitat substancial dels fets, pretensions (que es declari l’existència de relació laboral com 
pressupòsit per determinar la competència de l’ordre jurisdiccional social) i el fonament (article 1 ET) 
d’ambdós supòsits. Finalment, en aquesta sentència contradictòria s’acaba establint que, la dada de que 
es desplaça junt amb els demés participants a altres localitats, percebent la indemnització per despeses 
a part de les retribucions, no afegeix res substancial, a l’igual que la participació addicional quan 
l’actora intervenia en substitució d’una altra intervinent, pues en definitiva lo decisiu és que no hi ha 
integració en l’àmbit organitzatiu o directriu de l’empresa, faltant en absolut la nota de dependència, 
pues es tracta d’una simple col·laboració externa que no configura relació laboral.   



Treball per compte aliè vs. Treball per compte propi 

~	62	~	
 

concepte de salari la retribució per resultat, o dintre de l’àmbit periodístic, per crònica 

realitzada78. A més, tampoc s’oposa a la laboralitat de la relació el fet de que l’actor percebés 

les seves retribucions a través d’una societat de la que és administrador únic. Finalment, la 

sentència també estableix que l’existència o no de vacances anuals no és una dada decisiva, ja 

que el no gaudi de vacances no determina necessàriament l’exclusió de la relació laboral. Per 

tots aquests motius, el Tribunal acaba declarant la competència de la jurisdicció laboral, i 

evidentment, significa que sí es tractava d’una prestació de serveis, és a dir, hi havia una 

relació laboral, i es podia considerar a l’actor com a un treballador per compte aliè.  

Una altra sentència a destacar és la Sentència del Tribunal Superior de Justícia 

d’Andalusia 11765/2015, de 22 d’octubre de 201579. A la present sentència l’actor (Jose 

Manuel) es trobava afiliat al RETA com agent comercial des del 8 de març de 2010, i a les 

seves declaracions fiscals de l’IRPF inclou els rendiments de l’activitat mantinguda amb 

l’empresa demandada, que era Inquisa. El demandant prestava serveis com agent comercial 

per la mencionada empresa, qui li abonava a aquell les corresponents factures pels treballs 

realitzats, una vegada satisfet l’import de la venda pel client, en concepte de comissions per 

vendes, en percentatges fixats prèviament per acord entre les parts. A més, Inquisa abonava 

la quota d’autònom del Sr. Jose Manuel. L’actor, el qual comptava amb el seu propi equip 

comercial oferia als seus clients productes d’Inquisa i, al menys, d’una altra empresa. No 

estava sotmès a instruccions ni a ordres de la part demandada, així com tampoc estava sotmès 

a cap horari, a diferència d’altres comercials en plantilla. Tampoc estava obligat a realitzar un 

informe diari sobre les seves visites ni sobre les seves vendes, que ell mateix organitzava 

segons els seus propis criteris i directrius després de rebre d’Inquisa la informació relativa a 

l’activitat comercial. I es pot afegir que les targetes de l’empresa eren d’obligat ús tant pels 

comercials de plantilla com pels comercials autònoms col·laboradors. El conflicte sorgeix 

quan l’actor va acudir el dia 1 de setembre de 2014 a l’empresa, la qual es trobava tancada. I 

des de llavors no va tornar a les seves instal·lacions, ni consta que s’hagués posat en contacte 

amb ningú d’Inquisa per obtenir alguna explicació al respecte. L’actor va exercitar acció 

d’acomiadament, però no va tenir èxit, ja que la sentència es va acollir a l’excepció 

d’incompetència de jurisdicció per raó de la matèria oposada per no ser competent per raó de 

la matèria aquest Ordre social sinó el Civil. Davant aquest fet, l’actor va formular recurs de 

suplicació, articulant un motiu en el que interessa la revisió dels fets declarats provats a 

l’empara de l’article 193.b de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la Jurisdicció 

Social, i denunciant la infracció de l’article 8.1 ET, realitzant diverses al·legacions en el 
                                                
78 D’acord amb les Sentències del Tribunal Suprem de 16 de desembre de 2008, i d’11 de maig de 
2009.  
79 Sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia (Sala de lo Social) 11765/2015, de 22 
d’octubre de 2015 – Recurs Nº 1174/2015. Ponent: Ramon Gómez Ruiz.  
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sentit de que va existir una relació laboral encoberta i es tractava d’un fals autònom. Per 

aquest motiu és necessari analitzar les circumstàncies concurrents a la prestació de serveis, 

per tal de determinar si existeix o no relació laboral. La Sala estableix que per resoldre 

aquesta qüestió, ha de considerar-se necessàriament com element bàsic essencial, que la 

qualificació jurídica que mereix la relació mantinguda entre les parts no ve condicionada per 

la denominació que se li atribueix o per la opinió que al respecte puguin manifestar-se els 

propis interessats, ja que com estableix la doctrina jurisprudencial, els contractes tenen la 

naturalesa jurídica que es deriva del seu contingut manifestat pels actes realitzats en la seva 

execució, el que ha de prevaldre sobre el nomen iuris empleat pels contractants. Per això, la 

determinació del caràcter laboral o no de la relació que uneix a les parts, no és quelcom que 

quedi a la lliure disposició d’aquestes, sinó que és una qualificació que ha de sorgir del 

contingut real de les prestacions concertades i de la concurrència dels requisits que legalment 

delimiten el tipus contractual. En aquest cas, la part actora al·lega que la relació és de 

caràcter laboral, fet que nega la part demandada. Davant això, la qüestió es centra en 

determinar si en el desenvolupament de l’activitat concorren les notes d’alienitat, 

dependència i subordinació que d’acord amb l’article 1 ET configuren la relació laboral, el 

que exigeix valorar les funcions realitzades, i molt en concret, si estava en tot moment sotmès 

al poder de direcció de l’empresari, i en resum, si concorren totes les circumstàncies que 

caracteritzen al contracte de treball. En el present cas, la Sala arriba a la conclusió de que no 

existeixen elements de convicció suficients que permetin qualificar la relació mantinguda per 

les parts com una relació laboral, ja que no apareix de l’examen de les proves practicades les 

notes característiques de la relació de dependència i alienitat. A més, no són suficients les 

al·legacions realitzades ni les circumstàncies exposades de les que no es dedueix la 

concurrència de les notes, com tampoc de la resta de proves practicades es permet afirmar 

que la part recurrent desenvolupes les seves tasques en règim de dependència ni que es donin 

totes les circumstàncies que defineixen una relació com laboral. Pel contrari, s’afirma que 

l’actor no estava sotmès a horari, a jornada de treball, ni a instruccions o ordres de l’empresa, 

així com tampoc al poder de direcció de l’empresari, i en definitiva, tampoc estava insert 

dintre de l’àmbit d’organització i direcció de l’empresari com exigeixen els preceptes, sinó 

que pel contrari, arrendava els seus serveis a la mencionada empresa i desenvolupava les 

seves funcions i tasques professionals amb llibertat d’activitat i autonomia amb les úniques 

obligacions d’adaptar-la per motius organitzatius a l’activitat de l’empresa demandada i 

dintre del centre de treball de la mateixa, per lo que la relació que vinculava a les parts no ha 

de qualificar-se com a relació laboral. Per tot això, es pot qualificar la relació que vinculava a 

les parts com a contracte d’agència.  
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També es pot mencionar la Sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc 

(Sala de lo Social) 1166/2015, de 18 de juny de 201580. En la present, l’actor, el Sr. Benito, 

havia estat prestant serveis sota formal adscripció de treballador autònom des de l’1 de febrer 

de 2004, atenent encàrrecs traslladats fins el 2011 per l’empresa Mensajeria Industrial del 

Norte, S.L. (MIN) i per la UTE Aeroferr Norte-Mensajeria Industrial del Norte, S.L. El 

demandant disposava d’un vehicle propi, el qual utilitzava per dur a terme la seva activitat. A 

més, des de la data en que va començar a dur a terme la seva activitat operava un contracte 

d’arrendament de serveis amb el Govern Basc (EJ/GB) , l’objecte del qual era assegurar el 

repartiment de materials a Comissaries i centres de Departament d’Interior. Durant la seva 

activitat, l’actor va tramitar la seva inscripció davant el RETA, així com la resta d’exigències 

imperades per la seva formal condició de treballador autònom. El treball que desenvolupava 

per la MIN i posteriorment per la UTE consistia en realitzar diverses rutes preestablertes, 

organitzades per les citades empreses d’acord amb el EJ/GB. Això suposava que a més de les 

rutes ordinàries, que duia a terme de dilluns a divendres, l’actor es trobava a l’entorn del 

EJ/GB fins les 17 de la tarda, per si era necessari realitzar qualsevol altre viatge. Com és 

evident, l’actor havia de respectar un horari de retorn, sobre les 16 de la tarda, per esperar a 

que s’obrís la zona de descarrega. Una vegada que es duia a terme la descarrega de la 

furgoneta, l’actor acudia a un magatzem de l’EJ/GB per ordenar la correspondència que havia 

recollit a la seva ruta. A més, per poder accedir a les dependències pròpies de l’EJ/GB l’actor 

disposava d’una targeta identificativa. Per l’activitat realitzada l’actor presentava a MIN i a la 

UTE una factura mensual amb IVA on s’hi feia constar el nombre de dies en els que havia 

prestat la seva activitat. La sentència afirma que personal propi del EJ/GB coneixia que el 

servei s’estava realitzant per persones que ostentaven la condició formal de treballadors 

autònoms, així com també per altres contractats per MIN i UTE que ho feien com a 

treballadors per compte aliè. El conflicte sorgeix quan se li comunica a l’actor que ja no es 

comptaria amb els seus serveis, i davant això el Sr. Benito presenta demanda contra les 

mencionades empreses. UTE va presentar recurs de suplicació contra la sentència que 

qualificava l’acomiadament de l’actor com a improcedent, al·legant la incompetència de la 

jurisdicció de l’ordre de lo Social, ja que va afirmar que la relació professional mantinguda 

amb el Sr. Benito no era laboral. Davant això la Sala estableix 5 elements diferenciadors de la 

relació laboral de treball per compte aliè i la mercantil d’arrendament de serveis, que 

pressuposa la relació del treballador autònom i el TRADE81:  

                                                
80 Sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc (Sala de lo Social) 1166/2015, de 18 de 
juny de 2015. Recurs nº 1042/2015. Ponent: Juan Carlos Iturri Garate.  
81 En relació als criteris diferenciadors de la relació laboral és important mencionar les Sentències del 
Tribunal Suprem de data de 20 de juliol de 2010, de 16 de desembre de 2008 i de 27 de novembre de 
2007 (recursos 3344/2009, 4301/2007 i 2211/20606).  
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- En primer lloc, s’afirma que la qualificació dels contractes no depèn de com hagin 

estat denominats per les parts contractants, sinó de la configuració efectiva de les 

obligacions assumides a l’acord contractual i de les prestacions que constitueixen el 

seu objecte.  

- La configuració de les obligacions i prestacions del contracte d’arrendament de 

serveis regulat en el Codi Civil, no és incompatible amb la del contracte de treball 

pròpiament dit, a l’haver-se desplaçat la seva regulació, per evolució legislativa, del 

referit Codi a la legislació laboral actualment vigent: en el contracte d’arrendament 

de serveis l’esquema de la relació contractual és un genèric intercanvi d’obligacions i 

prestacions de treball amb la contrapartida d’un preu o remuneració de serveis, en 

canvi, en el contracte de treball aquest esquema o causa objectiva del tipus 

contractual és una espècie de gènere anterior que consisteix en l’intercanvi 

d’obligacions i prestacions de treball dependent per compte aliena a canvi de 

retribució garantida, quan concorren les notes específiques d’alienitat del treball i de 

dependència en el règim d’execució del mateix, sotmès a la legislació laboral.  

- Tant la dependència com l’alienitat són conceptes d’un nivell d’abstracció bastant 

elevat, que es poden manifestar de diferent manera segons les activitats i modes de 

producció, i que a més guarden entre si una estreta relació, d’aquí que a la resolució 

dels casos litigiosos es recorri amb freqüència a la identificació d’aquestes notes del 

contracte de treball a un conjunt d’indici o fets indiciaris d’una i altre.  

- Els indicis comuns de dependència més habituals a la doctrina jurisprudencial són 

segurament l’assistència al centre de treball de l’empresari o al lloc de treball 

designat per aquest i el sotmetiment a horari. També s’utilitzen com fets indiciaris de 

dependència, entre altres, el desenvolupament personal del treball compatible en 

determinats serveis amb un règim excepcional de suplències o substitucions, la 

inserció del treballador en la organització de treball de l’empresari, que s’encarrega 

de programar la seva activitat, i l’absència d’organització empresarial pròpia del 

treballador.  

- En últim punt, la Sala afirma que els indicis comuns de la nota d’alienitat són 

l’entrega o posada a disposició de l’empresari per part del treballador dels productes 

elaborats o dels serveis realitzats, l’adopció per part de l’empresari de les decisions 

concernents a les relacions del mercat o de les relacions amb el públic, com fixació 

de preus o tarifes, selecció de clientela, indicació de persones a atendre, el caràcter 

fix o periòdic de la remuneració del treball, i el càlcul de la retribució o dels 

principals conceptes de la mateixa d’acord a un criteri que guarda una certa proporció 

amb l’activitat de l’empresari o a l’exercici lliure de les professions.  
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Així doncs, una vegada establerts aquests criteris diferenciadors, la Sala afirma que és cert 

que l’aparença de l’actor era la del treballador autònom, ja que aquest cotitzava en el RETA i 

constava formalment facturació mensual subscrita pel demandant, però, entén que, examinats 

els fets provats, és totalment correcta la decisió judicial de que, en realitat, aquests formes 

encobrien una relació laboral, pels següents motius:  

- El Sr. Benito no fixava els horaris de la seva activitat, sinó que tenia uns horaris 

d’inici i fi de treball que havia de respectar i que li eren imposats.  

- Les rutes li venien imposades pel titular de la concessió, ja que el demandant no 

escollia la ruta a realitzar.  

- La seva tasca no només es limitava a conduir, recollint les coses i culminant la ruta, 

sinó que, una vegada complerta la seva ruta, aquest havia de completar la seva 

activitat en tasques de classificació de materials i diversos elements, estant allà fins 

una hora concreta per si sorgia la necessitat de fer un nou viatge.  

- L’actor cobrava la seva activitat per dia treballat, amb independència del nombre o 

qualitat de ports a realitzar, quilòmetres recorreguts, del resultat de la seva activitat 

classificatòria, etc.   

- Un altre element a favor de la laboralitat, és que era condició contractual que el 

personal prestés el servei en règim d’exclusivitat, estant a més prohibida la 

subcontracta.  

- Les despeses d’autopista li eren pagades, fet que no és compatible amb la idea de 

treball autònom.  

- Les vacances havien de coordinar-se entre al dels demés companys que feien rutes, 

sense que pugés l’actor escollir persona externa que el substituís durant les mateixes. 

- I finalment, també s’afirma que el Sr. Benito disposava d’una targeta identificatòria 

per l’accés a les comissaries, identificat com personal extern de missatgeria.  

Per tots aquests motius, la present Sentència afirma que es tractava d’una relació laboral 

encoberta a la falsa aparença de treballador autònom, per tant, ens trobem davant la citada 

figura del fals autònom.  

També es pot comentar la Sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc (Sala 

de lo Social) 777/2014, de 29 d’abril de 201482. A la present sentència l’actora, la Sra. Rita 

ha estat prestant serveis per compte i ordre de l’empresa demandada “Panadería la Moderna-

Vda e hijos de J. Beldarrain, S.L”, des del 8 de maig de 2003, realitzant funcions de 

                                                
82 Sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc (Sala de lo Social, Secció 1ª) 777/2014, de 
29 d’abril de 2014. Recurs nº 690/2014. Ponent: Juan Carlos Iturri Garate.  



Treball per compte aliè vs. Treball per compte propi 

~	67	~	
 

dependenta, i amb un salari brut mensual de 1.226,79 euros. A més, l’actora tenia uns torns 

setmanals establerts, tant pel matí com per la tarda. Des de l’inici de la prestació dels seus 

serveis la demandant s’havia trobat donada d’alta en el RETA, així com en l’IAE, ja que les 

parts tenien subscrit un contracte anomenat “mixt de societat i parceria industrial”, per 

imposició de la part demandada. I en un annex es feia constar que l’empresa demandada 

s’obligava al pagament de l’impost i de la quota de la Seguretat Social. En el citat contracte 

es recollien interessants dades, com per exemple que l’empresa posava a disposició de la Sra. 

Rita la maquinària així com tots els elements de l’empresa que fossin necessaris. També 

s’establia que l’actora havia de treballar en el negoci i local que era objecte del contracte, 

amb exclusivitat al mateix, no podent dedicar-se a cap altre tipus d’activitat. La Sra. Rita 

únicament podia vendre productes prèviament adquirits per l’empresa, i entregats a ella per a 

la seva venda, comercialització o elaboració. A més, estava obligada a utilitzar tots els 

productes referents a papereria, embolcalls, caixes, bosses de l’empresa. Durant el termini de 

vigència del contracte tenia el dret i la obligació d’utilitzar el nom, marc, símbols i ròtols de 

l’empresa, ens els cartells i papers d’embolcall de productes. En relació a la facturació, 

l’actora tenia dret a percebre el 10% de facturació bruta de l’empresa. El conflicte s’inicia 

quan el 8 de març de 2013 la Sra. Rita es trobava en situació d’incapacitat temporal, i degut a 

això l’empresa demandada va voler resoldre la relació jurídica existent entre les parts. Davant 

aquest fet, la Sala es planteja davant quin tipus de relació laboral es troben les parts, o fins i 

tot, es pregunta si s’està davant un cas de fals autònom. Per a resoldre aquest conflicte, en 

primer lloc determina els 5 elements diferenciadors de la relació laboral de treball per compte 

aliè analitzats a l’anterior Sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Basc 

1166/201583. I a continuació, el Tribunal afirma que, tot i que formalment es va subscriure el 

que es va denominar contracte de societat i parceria industrial, i que la demandant fos donada 

d’alta en el RETA o per Compte Pròpia i a l’IAE, en realitat, la forma en que es 

desenvolupava la relació tenia caràcter laboral, havent de considerar-se el següent:  

- Que la Sra. Rita havia de complir un horari rígid i concret.  

- Que l’empresa demandada havia alquilat un local en el que es realitzava l’explotació, 

i va aportar tots els materials necessaris per a la mateixa (maquinària, materials, etc.) 

reservant-se la supervisió dels mateixos. 

- L’actora havia de realitzar per si sola l’explotació de tal negoci, ni podia contractar a 

cap altra persona per prestar serveis en tal local i negoci, i a més, ella havia de 

treballar en exclusiva i sense poder dedicar-se a cap altra activitat segons tal 

contracte, extrems que no concorden amb el que és una relació entre dos empresaris.  

                                                
83 Veure pàgina 65.  
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- A més, també s’afirma que havia d’utilitzar els noms, marques, símbols i ròtols de 

l’empresa en els cartells dels productes, així com els productes de papereries, bosses, 

etc.  

- I finalment, la demandant percebia el 10% de les vendes, facturant a mes vençut, 

quan la realitat és que qui realitzava tal facturació era la pròpia demandada.  

Per tots aquests motius, la Sala entén que no es pot qualificar ni com a franquícia 

d’explotació de marca i negoci el present cas, sinó que es tracta, evidentment, d’una relació 

laboral encoberta formalment en un contracte mixt de societat i parceria industrial.  

És interessant comentar la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

(Sala de lo Social) 781/2013, de 31 de gener84. En aquest cas l’actor, el Sr. Agapito, es 

trobava afiliat a la Seguretat Social, en situació d’alta en el RETA. La seva professió habitual 

era la d’Oficial Pintor. L’actor, el 3 de juliol de 2006, va subscriure amb la mercantil Pinvila 

S.L, dedicada a l’activitat de pintura d’edificis, contracte de treball de duració determinada, 

en la modalitat d’obra o servei determinat, amb la categoria d’Ajudant. Contracte el qual va 

finalitzar el 31 de juliol de 2006, sent-li abonada la liquidació corresponent. L’actor va 

percebre la prestació de desocupació des del 3 d’agost de 2006 fins el 7 de febrer de 2007, i 

va cursar la seva alta en el RETA. A més, durant el període dels mesos de maig, juny, juliol i 

agost de 2007 va prestar serveis, subcontractat per l’empresa Pinvila, per realitzar treballs de 

pintura, fixant-se com a retribució un preu hora, i facturant en funció de les hores realitzades, 

més el corresponent IVA, les factures s’emetien setmanalment, constant la primera factura de 

l’11 de maig de 2007, i la última el 17 d’agost de 2007. Finalment, la mercantil Pinvila va ser 

dissolta el mes de gener de 2008, havent estat designat com liquidador, el seu administrador 

el Sr. Antonio. L’actor, durant el mes de juliol de 2008 va prestar serveis, subcontractat per 

l’empresari Antonio, ja que aquest va continuar amb l’activitat de Pinvila, per realitzar 

treballs de pintura, fixant-se com a retribució un preu hora, i facturant en funció de les hores 

realitzades. Els treballadors de Pinvila duien uniforme de treball, i tots ells havien d’acudir a 

l’inici de la jornada de treball al taller de l’empresa, i des d’allà en un vehicle de l’empresa 

eren distribuïts per les diferents obres. Es pot afirmar que l’actor durant els períodes en que 

va prestar serveis com autònom no portava uniforme de treball, i acudia algunes vegades al 

taller i altres anava directament a l’obra pels seus propis mitjans, i no estava sotmès a l’horari 

de treball els treballadors de Pinvila. El conflicte sorgeix quan l’actor, el Sr. Agapito, va 

caure d’una escala quan estava prestant serveis a l’obra, produint-se una contusió al canell, al 

colze dret i al genoll. Per això mateix, el 31 de juliol de 2008 va iniciar situació d’incapacitat 

                                                
84 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala de lo Social, Secció 1ª) 781/2013, de 
31 de gener. Ponent: Luis Revilla Pérez.  



Treball per compte aliè vs. Treball per compte propi 

~	69	~	
 

temporal per contingències comunes, i se li va estendre l’alta amb proposta d’incapacitat 

permanent. Però finalment, es va declarar la situació d’incapacitat permanent total a l’actor, 

derivada d’accident no laboral. Davant això, l’actor va presentar denuncia davant la Inspecció 

de Treball, al·legant l’existència de relació laboral amb l’empresa Pinvila, i afirmant que es 

tractava d’un accident laboral. Davant aquests fets, la Sala va haver d’analitzar si es tractava 

d’una relació laboral o no. Per a fer-ho, també va tenir en compte els 5 elements 

diferenciadors de la relació laboral mencionats a les dues sentències anteriors. Així doncs, 

aplicant la mencionada doctrina, va destacar els següents fets:  

- L’actor va subscriure amb l’empresa demandada un contracte de treball de duració 

determinada, a la modalitat d’obra o servei, amb la categoria d’ajudant.  

- Va percebre prestacions per desocupació i va cursar la seva alta en el cens del RETA, 

sense concertar la cobertura professional.  

- En els mesos de maig, juny, juliol i agost de 2007 va prestar serveis, mitjançant 

contracte mercantil de subcontractació per realitzar treballs de pintura, per l’empresa 

Pinvila. Es va fixar com a retribució un preu per hora treballada i l’actor va emetre 

facturació en funció de les hores treballades.  

- Els treballadors portaven uniforme de treball i tots ells acudien a l’inici de la jornada 

de treball al taller de l’empresa, i com s’ha dit anteriorment, des d’allà eren 

distribuïts per les diferents obres en un vehicle de l’empresa. En canvi, l’actor no 

portava l’uniforme, i simplement acudia algunes vegades al taller pels seus propis 

mitjans. 

- No consta que el Sr. Agapito rebés ordres directes des de l’empresa recurrent sobre 

com havia de realitzar el seu treball o sobre l’horari que havia de realitzar, ni tampoc 

estava sotmès al règim organitzatiu i disciplinari de la mencionada empresa de forma 

subordinada i dependent, sinó que en el seu treball s’ajustava a les condicions que 

regien per cada obra en la que participava. Tampoc portava l’uniforme amb 

l’anagrama de l’empresa, i no sempre acudia al lloc de treball, i no percebia 

retribució quan no realitzava prestacions de serveis.  

Per tant, davant tots aquests fets, el Tribunal va considerar que si per decisió pròpia va 

decidir constituir-se com empresari autònom, amb els avantatges que tal canvi comportava, 

en particular la possibilitat d’obtenir uns majors ingressos i una major independència a 

l’organització del seu treball, això va suposar també l’assumpció d’uns riscos dels que va 

haver de ser conscient i no podia ignorar, per això mateix va quedar fora del risc d’accident 

de treball del que gaudien els treballadors per compte aliè, no havent per la seva part 

assegurat aquest risc com a treballador autònom. Per això mateix, la Sala entén que no hi 
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havia una relació laboral, sinó que es tractava d’un treballador autònom, i per  aquest motiu 

no se li va poder aplicar el Dret del Treball, ni els beneficis dels treballadors per compte aliè.  

Una última sentència a tenir en compte és la Sentència del Tribunal Superior de Justícia 

de Castella i Lleó (Sala de lo Social) de 8 d’abril de 201385. Els fets d’aquesta sentència es 

van iniciar el 2 de març de 2012 quan la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de 

Palència va estendre acta d’infracció de normes en matèria de Seguretat Social front a 

l’empresa Recados Olid, S.L., així com acta de liquidació de quotes al Règim General de la 

Seguretat Social, per incompliment de l’obligació d’alta i cotització en el Règim General de 

la Seguretat Social en relació amb qui considerava ser el seu empleat, el Sr. Emiliano. 

Anteriorment, el dia 2 de gener de 2010 la mencionada empresa i el Sr. Emiliano havien 

atorgat un contracte mercantil per la prestació de serveis de transport immediat, que consistia 

en el repartiment de comandes a supermercats de la província de Palència, i excepcionalment 

de Valladolid. La relació comercial entre els supermercats i l’empresa demandada es venia 

desenvolupant des de gener de 2007, no havent-se atorgat cap tipus de contracte per escrit 

entre les dues. El Sr. Emiliano havia estat prestant els seus serveis de transport per la 

demandada utilitzant un vehicle de la seva propietat particular. A més, aquest emetia factures 

pel servei de transport contra l’empresa demandada, tot i que aquest no exercia aquesta 

activitat de transport de mercaderies en exclusiva per l’empresa demandada, ja que també 

facturava per altres empreses. A l’actor li eren girades personalment les factures per les 

despeses de l’activitat de transport, concretament les factures relacionades amb la despesa de 

combustible i de reparacions del vehicle, així com també del telèfon. A més, no estava 

subjecte a un horari fixe establert per l’empresa demandada, sinó que simplement estava 

obligat a l’execució dels serveis diaris senyalats per l’empresa. Una vegada s’acomiada a 

l’actor, s’inicia el conflicte, ja que aquest considera que hi havia una relació laboral, i en 

canvi l’empresa demandada considerava que no. Finalment, el Tribunal va considerar que no 

hi havia una relació laboral, ja que dóna molta rellevància a la qüestió del permís del vehicle 

propi i de l’autorització administrativa que habilitava al Sr. Emiliano per prestar el servei de 

transport. També és determinant la capacitat de càrrega del vehicle que és utilitzat pel 

transport de les mercaderies, i que a la Sentència del Tribunal Suprem de 5 de juny de 1996 

es va establir el criteri de que l’autorització administrativa exigida als transportistes amb 

vehicle propi a partir d’un cert tonatge reflectia la importància del mitjà de transport i a la 

vegada permetia discernir sobre si s’estava davant un transport efectuat per compte pròpia o 

aliena. Tot i que a la present sentència no es disposava d’aquesta informació. La Sala també 

destaca que el Sr. Emiliano no estava sotmès a un horari fixe, i a més no disposava d’una 

                                                
85 Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó (Sala de lo Social) de 8 d’abril de 
2013. Recurs nº 241/2013. Ponent: Carmen Escuadra Bueno.  
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fulla de ruta, sinó únicament se li indicaven quins eren els serveis diaris de comandes als que 

havia d’atendre com a conseqüència del contracte mercantil celebrat entre les parts. A més, 

també afirma que l’actor no exercia l’activitat de transport de mercaderies en exclusiva per 

l’empresa demandada, sinó que ho feia per tres empreses més. Finalment, també s’afirma que 

el Sr. Emiliano no duia a terme el repartiment de mercaderies de manera personal. Per això 

mateix es reafirma el fet de que no s’estava davant d’una relació laboral, i per tant, no es 

podia aplicar el Dret del Treball.  

4.2 Especial menció a la relació dels treballadors de l’empresa Uber 

Uber és un servei de xofers que pretén simplificar el lloguer de cotxes amb conductor. 

Funciona de manera similar a la dels taxis convencionals, però amb conductors particulars. 

D’aquesta manera, el projecte permet que qualsevol conductor i amb qualsevol vehicle, 

aprovat prèviament per la companyia i sempre i quan compleixi els requisits, estudis, 

exàmens i formalitats de l’empresa, ofereixi el seu vehicle particular per transportar a gent, 

sent ell el conductor.  

Aquesta coneguda plataforma funciona a través d’una aplicació per el telèfon mòbil, a través 

de la qual s’ubica al client pel GPS que incorpora i mostra les opcions de vehicles d’Uber 

més propers disponibles. Així doncs, en el telèfon mòbil el conductor disposa de tot el 

necessari per rebre la notificació del client, veure la seva localització, monitoritzar el 

recorregut, i cobrar l’import del viatge a la targeta de crèdit que el propi usuari ha associat a 

l’aplicació una vegada es registra, ja que no existeix possibilitat de pagar en efectiu. Uber 

s’emporta una comissió del 20% sobre el cost final del trajecte. 

Però aquest servei d’Uber ha provocat greus problemes als taxistes tradicionals, ja que els hi 

ha ocasionat una gran pèrdua, i una important disminució del seu negoci, fent-los menys 

competitius davant el canvi tecnològic que Uber ha introduït en el sector del transport 

personal. Per aquest motiu, el principal argument contra la citada empresa és que els 

conductors no disposen d’una autorització administrativa adequada, i evidentment, per la 

competència deslleial cap als taxistes convencionals, per la gran diferència del preu del 

servei, així com també de la seva qualitat.   

Aquest nou servei de transport ha ocasionat molts conflictes arreu del món, com per exemple 

a països com Alemanya, França, Regne Unit, així com també a Argentina, Xile, Colòmbia, 

Mèxic, El Caire, etc.  
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A Espanya es pot afirmar que el conflicte ha estat i continua sent intens, ja que el servei ha 

sigut tancat i reobert en diverses ocasions.  Des d’abril de l’any 2014 Uber ja operava a la 

capital catalana, Barcelona, i a partir del 23 de setembre del mateix any ho va començar a fer 

a Madrid, iniciant-se així un conflicte fins al dia d’avui, ja que aquesta empresa no comunica 

ni el número d’usuaris ni el nombre de conductors que formen part de la seva xarxa. Però el 

31 de desembre de 2014 Uber va haver de tancar el seu servei a Espanya, degut al gran 

escàndol que va provocar dintre d’aquest sector. L’última noticia és que a partir del 30 de 

març de 2016 ja es pot tornar a sol·licitar un trajecte a través de l’aplicació d’Uber a Espanya, 

ara ho fa a traves de UberX, un servei que només poden utilitzar conductors professionals 

amb llicència de vehicle de lloguer amb conductor (VTC) i únicament a Madrid, ja que a 

Barcelona, de moment, és un mercat impossible86.  

Però el que realment interessa analitzar en el present treball en relació a aquesta empresa, és 

la qualificació que reben els seus treballadors, és a dir, els conductors particulars que 

ofereixen el seu vehicle per a transportar gent a canvi d’un preu, del qual Uber se n’emporta 

un 20%. Així doncs, la pregunta que es pot formular és: estem davant de treballadors 

autònoms, o pel contrari, es tracta de treballadors per compte aliè als quals se’ls aplica el Dret 

del Treball?  

Quan una persona ven els seus serveis a través d’una “app”, què és? Uber estableix que es 

tracta de treballadors autònoms, ja que afirma que ella només actua com a intermediària entre 

el comprador i el venedor. En canvi, molts sindicats d’Estats Units, i actualment també 

espanyols, afirmen que se’ls hauria de qualificar com a treballadors per compte aliè, ja que 

aquests no poden fixar els preus, perquè d’això se n’encarrega l’empresa, i que a més, Uber 

sovint els obliga a complir una sèrie d’estàndards i normes.  

En aquest punt és important anomenar a l’advocada Shannon Liss-Riordan, ja que s’ha 

convertit en una de les figures més importants i influents de Silicon Valley (San Francisco, 

Califòrnia) per una sèrie de demandes contra Uber i altres empreses que aglutinen a 

treballadors a través d’apps.  

Liss-Riordan representa a conductors que asseguren que Uber els ha classificat irregularment 

com a treballadors autònoms, i no com a treballadors per compte aliè, fet que els impedeix 

que puguin sol·licitar reemborsaments per les seves despeses, així com moltes de les 

prestacions que ofereix el Dret del Treball. Per aquest motiu, Liss-Riordan va presentar una 

                                                
86 El responsable de comunicació d’Uber a Espanya, Yuri Fernández, va afirmar el següent: “Ens 
encantaria poder llançar el servei a Barcelona, però la limitació del mercat ho fa impossible”.  



Treball per compte aliè vs. Treball per compte propi 

~	73	~	
 

demanda col·lectiva a Uber, la qual continua encara a la Cort Federal de San Francisco, tot i 

que es pot dir que les últimes noticies afirmen que el judici s’iniciarà el 20 de juny de 2016, 

després de varis intents fallits per part d’Uber per retardar el judici. Així doncs, un veredicte 

contra la plataforma de serveis de transport podria canviar la forma en què l’empresa fa 

negocis amb els seus conductors. D’altra banda, els advocats d’Uber asseguren que es tracta 

simplement d’una plataforma digital que connecta als propietaris d’automòbils amb persones 

que necessiten anar a algun indret, i que per tant, no es tracta d’un administrador d’una flota 

de conductors. Tot i això, l’advocada insisteix en que la seva intenció és reclassificar als 

conductors d’Uber, i no tancar la companyia, sinó simplement dotar-los de les proteccions 

laborals bàsiques de les que ha de disposar un treballador.  

És interessant destacar una de les últimes noticies en relació a aquesta conflictiva empresa, 

Uber, la qual es va publicar el 22 d’abril de 2016. A la present noticia s’afirma que Uber ha 

arribat a un acord on es compromet a pagar a 385.000 conductors dels Estats Units i 

Connecticut 88 milions d’euros a canvi de que aquests retirin les denuncies contra l’empresa, 

on s’exigia que aquesta admetés que eren treballadors per compte aliè. Per tant, davant aquest 

fet es pot establir un clar precedent: els conductors d’Uber són qualificats com a treballadors 

autònoms. És lògic que a l’empresa li interessa que aquests conductors tinguin aquesta 

qualificació, ja que així aquests últims continuen tenint la responsabilitat legal en cas 

d’accident, i a més, Uber s’estalvia de pagar-los l’assegurança mèdica. Així doncs, és evident 

que 88 milions d’euros no són res per una empresa com Uber valorada en 8.800 milions 

d’euros. Tot i això, l’acord no és definitiu, ja que ha de ser aprovat per la Justícia.  

Davant aquests fets, està clar que Uber no pot presentar-se com un simple intermediari entre 

oferents lliures i demandants d’un servei, sinó que disposa d’un poder de mercat i de 

capacitat d’imposar unes tarifes que en realitat funcionen com salaris pels oferents. A més, 

quina necessitat tindria Uber de pagar als conductors perquè retiressin les denuncies en el 

supòsit de que aquests estiguessin legalment qualificats? Per aquest motiu, és evident que la 

seva qualificació hauria de ser de treballadors per compte aliè, i no d’autònoms. Ben mirat, a 

la vista està, ja que es tracta d’oferents que gairebé no disposen de poder de mercat per 

marcar els seus preus però que, d’altra banda, disposen totalment d’una plataforma per ser 

visibles de cara als seus clients. El poder real resideix en aquells que diuen ser uns simples 

intermediaris, en front a un col·lectiu que no té cap tipus de capacitat de negociació, així com 

tampoc eines per millorar la productivitat de manera coordinada, i a més, es troben obligats a 

competir “a la baixa” per salaris amb els seus competidors.  



Treball per compte aliè vs. Treball per compte propi 

~	74	~	
 

Es pot afirmar que es tracta d’un assumpte molt més complex del que sembla a primera vista, 

ja que, a Espanya, aquest milionari pacte ha reobert el debat sobre la mencionada figura del 

fals autònom en aquestes plataformes digitals i la necessitat de regular la seva activitat. Com 

s’ha definit anteriorment, un fals autònom és aquell que, tot i treballar en una relació de 

dependència per l’empresa, és obligat a donar-se d’alta en el règim d’autònom. Per tant, és 

bastant evident que és en la situació en la que es troben els conductors d’Uber. Aquest fet 

perjudica greument als conductors ja que aquests poden observar com els seus drets, 

comparats amb els d’un treballador per compte aliè, són reduïts al mínim, a causa de que 

treballaran de la mateixa manera que si ho fessin per compte aliè, però no gaudeixen de cap 

tipus de dret associat a convenis. Així com tampoc disposen de vacances, ni dies d’assumptes 

propis, ni Seguretat Social. I a més, Uber pot acomiadar-los, sense prestar cap tipus de 

justificació, així com tampoc tenen dret a percebre una prestació per desocupació.  

Com s’ha vist en diferents sentències, la doctrina jurisprudencial ha establert diferents 

elements diferenciadors de la relació laboral de treball per a poder qualificar un treballador 

com autònom o per compte aliè.  

En primer lloc, s’estableix que la qualificació dels contractes no depèn de com hagin estat 

denominats per les parts contractants, per això mateix, es pot afirmar que tot i que Uber hagi 

afirmat que es tracta de treballadors autònoms, això no ha de ser obligatòriament així, i per 

aquest motiu s’ha d’atendre a la configuració efectiva de les obligacions assumides a l’acord 

contractual.  

En segon lloc, s’afirma que tant la dependència com l’alienitat són conceptes d’un nivell 

d’abstracció elevat, i que es poden manifestar de diferents maneres segons les activitats i 

modes de producció. Per una banda, els indicis comuns de dependència més habituals són 

l’assistència al centre de treball de l’empresari, el sotmetiment a horari, el desenvolupament 

personal del treball compatible en determinats serveis, la inserció del treballador en la 

organització de treball de l’empresari, l’absència d’organització empresarial pròpia del 

treballador, etc. En aquest cas, els conductors d’Uber compleixen la majoria d’aquests 

indicis, ja que, per exemple, és evident que no tenen cap tipus d’organització empresarial 

pròpia. D’altra banda, els indicis comuns de l’alienitat són l’entrega o posada a disposició de 

l’empresari per part del treballador del servei realitzat, l’adopció per part de l’empresari de 

les decisions concernents a les relacions del mercat o de les relacions amb el públic, com 

fixació de preus o tarifes, selecció de clientela, el caràcter fix o periòdic del a remuneració 

del treball, etc. En relació als indicis de l’alienitat, es pot afirmar que els conductors de la 
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plataforma també compleixen la majoria d’aquests factors, com podria ser per exemple 

l’adopció per part de l’empresari de la fixació dels preus.   

Així doncs, es pot considerar que Uber de moment ha vençut la primera batalla, o almenys ha 

aconseguit frenar-la, a través del pacte milionari, ja que ha evitat una possible catalogació 

dels seus conductors com a treballadors per compte aliè, fet que hauria disparat les seves 

despeses de personal i la posada en perill del seu model de negoci. Tot i així, la popular 

empresa ha pactat amb els seus conductors el fet de no poder-los expulsar de la plataforma 

per no acceptar treballs, tot i que, tal i com publicava el diari nord-americà fa unes setmanes 

“The New York Times” es deixa la porta oberta a que, tot i aquests canvis, en un futur se’ls 

pugui acabar considerant com a treballadors per compte aliè, i per tant, puguin disposar dels 

drets que ofereix el Dret del Treball.   

Finalment, es pot afirmar que és un signe interesant el fet de que per instàncies legals en 

entorns tan diferents com Califòrnia o Catalunya es consideri que els conductors d’Uber són, 

en realitat, treballadors per compte aliè. Si més no, s’espera que es trobi un equilibri raonable 

i negociat entre els interessos de treballadors i clients. 
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CONCLUSIONS  

La situació econòmica actual és un dels principals temes d’actualitat, ja que diàriament la  

població es pregunta si s’està o no remuntant aquesta crisis que ens persegueix des de l’any 

2008.  

Un interessant paràmetre que ajuda a valorar la recuperació econòmica és l’evolució del 

col·lectiu d’autònoms. Així doncs, es pot afirmar que, d’acord amb l’estadística d’empreses 

existents a Espanya publicada pel Directori Central d’Empreses de l’Institut Nacional 

d’Estadística, del total de 3,2 milions d’empreses, 1,6 milions són persones físiques, és a dir, 

professionals i autònoms. Seguint amb aquesta estadística, el 51% del total d’empreses 

d’Espanya, és a dir, la meitat del teixit empresarial espanyol, està representat per persones 

físiques.  

Per aquest motiu, es pot considerar que els treballadors per compte propi són el termòmetre 

de l’economia espanyola, i que tot i que encara s’estigui lluny del rècord en relació a la xifra 

d’autònoms, que es va aconseguir a l’any 200887, es tracta d’importants millores des del 

gener de 2013, quan es va arribar a la xifra mínima d’autònoms censats, ja que hi va haver 

més de 400.000 baixes en el RETA.  

A més, si s’analitzen dades facilitades per la Federació Nacional d’Associacions de 

Treballadors Autònoms, en l’últim any la xifra de treballadors per compte propi ha crescut un 

1,6%, i des de l’any 2011 la xifra augmenta en un 0,6%. Així doncs, un motiu mínimament 

esperançador de la recuperació econòmica és la rellevància del paper dels autònoms en el 

context econòmic espanyol. És evident que l’autoocupació ha estat una de les formes de lluita 

contra l’atur durant la crisis, davant la falta d’oportunitats laborals.  

Però, tot i aquestes xifres, molts d’aquests autònoms que van apostar per l’autoocupació en el 

seu moment, degut a que la majoria de les vegades era de les poques opcions per a treballar, 

avui en dia abandonen, ja que els seus projectes s’han esgotat, així com també perquè volen 

tornar a treballar per compte aliè.  

Davant aquest fet, i a partir de lo analitzat al llarg del present treball, és interessant destacar 

alguns avantatges i inconvenients del treball per compte propi en vers el treball per compte 

aliè.  
                                                
87 El millor moment per a treballar per compte propi va ser a l’any 2008, quan hi havia pràcticament 
tres milions i mig d’autònoms a Espanya.  
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D’una banda, en relació als avantatges dels autònoms, es pot dir que convertir-se en 

treballador per compte propi és bastant senzill i ràpid, ja que els tràmits que es necessiten són 

reduïts, i donar-se d’alta com autònom no resulta un procés complicat. En relació a les 

despeses, ser autònom no implica haver de realitzar una gran inversió inicial, a més, al ser 

una gestió que no requereix gaires tràmits legals, també es disminueixen, entre d’altres, els 

costos d’assessorament. Un altre gran avantatge és l’absoluta independència a l’hora de 

gestionar l’empresa, ja que, al cap i a la fi, l’autònom és el seu propi cap, i exclusivament ell 

és qui s’encarrega de portar el control i prendre les decisions que consideri oportunes. A més, 

també es té la potestat de distribuir el temps de treball en funció dels seus interessos, ja que 

es manté el control total de l’empresa.  

D’altra banda, es troben multitud d’inconvenients del treball per compte propi, fet que 

propicia que molts treballadors prefereixin fer-ho per compte aliè. En primer lloc, un dels 

principals inconvenients de més pes, és l’alt risc que suposa ser autònom, ja que, com s’ha dit 

al present treball, no existeix diferència entre el patrimoni empresarial i el personal, i a més, 

aquest haurà de respondre amb els seus béns presents i futurs davant els deutes amb tercers. 

També és preocupant el fet que els autònoms cobrin pensions d’uns 500 euros menys que la 

resta de treballadors, i que a més, no estiguin protegits per una cobertura de desocupació com 

els assalariats, a no ser que paguin per ella. A més, si un autònom té un accident o pateix una 

malaltia, és molt difícil que pugui disposar d’una prestació per incapacitat temporal, com la 

de qualsevol treballador per compte aliè. Un altre desavantatge és que treballen sense horaris, 

és a dir, que estan disponibles les 24 hores dels 365 dies a l’any, a diferència dels assalariats 

que probablement els hi és més fàcil desconnectar del treball. També es pot afirmar que, en el 

cas dels treballadors per compte aliè, l’empresa s’encarrega del seu salari i de la cotització a 

la Seguretat Social. En canvi, els autònoms tenen la responsabilitat de ser els seus propis 

autogestors, i a més, com és evident, no disposen de la seguretat d’obtenir un salari 

periòdicament. L’autònom treballa de manera individual, això suposa que les hores extres no 

es cobren, i que no té la possibilitat de recolzar-se en altres companys o departaments, fet que 

exigeix molta autodisciplina. També es pot afegir que un treballador per compte propi mai 

ascendirà, a diferència d’un assalariat que té la possibilitat d’ascendir dintre d’un nivell 

organitzatiu convencional. I finalment, un inconvenient, que fins el dia d’avui ha propiciat 

que molts autònoms hagin acabat optant per treballar per compte aliè, és l’estabilitat, ja que, a 

causa de la inestabilitat econòmica en la que ens trobem, tot i que un contracte no sigui 

sinònim d’immunitat, una relació contractual amb els pagadors ofereix més seguretat.   

Així doncs, a la vista està que, tot i que treballar per compte propi hagi estat una opció 

escollida per gran part de la població, moltes vegades té més inconvenients que avantatges, ja 
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que, el que es pot destacar dels treballadors per compte aliè és que, com a mínim, tenen més 

seguretat.  

Una altra qüestió que he considerat molt interessant al llarg de l’anàlisi del present treball ha 

estat la figura del fals autònom. Ben mirat, està totalment relacionada amb el que s’acaba 

d’exposar, ja que es tracta d’una institució en la que s’integren la majoria dels inconvenients 

del treball per compte aliè, així com també del treball per compte propi. Aquesta figura ha 

estat una opció que han escollit moltes empreses com a mètode d’estalviar costos, ja que 

prefereixen contractar a un fals autònom, en comptes de contractar a un treballador 

mitjançant un contracte laboral. D’aquesta manera, no han de pagar les cotitzacions del 

treballador, ni practicar les retencions d’Hisenda, així com també s’estalvien de respectar els 

drets laborals del treballador per compte aliè. I com a contrapartida, el fals autònom corre el 

risc de les despeses necessàries per a treballar, i a més ha de cotitzar com a autònom, i pagar 

els corresponents impostos, i no té dret a cap tipus d’ajuda per desocupació.  

Evidentment, aquesta situació és un frau d’important consideració, i per aquest motiu 

considero que s’han d’establir polítiques i mesures per tal d’intentar reduir al cent per cent 

aquest tipus de contractacions il·legals, que no beneficien la imatge dels treballadors ni de les 

empreses. Per tot això, es pot afirmar que és rellevant que el fals autònom tingui el dret a 

acudir a la inspecció de treball per denunciar la seva situació. I a més, se li hauria de 

reconèixer l’antiguitat, el dret a atur i a la indemnització que hauria de percebre en el cas de 

ser un assalariat més.  

Com a conclusió a aquesta qüestió, crec que el cas de l’empresa Uber és un dels millors 

exemples d’aquest frau en el món laboral, on és evident que es vulneren els drets dels 

treballadors. A més, considero que no s’hauria de permetre el fet de poder pagar 88 milions 

d’euros i així poder continuar amb aquesta il·legalitat, ja que és evident que la qualificació 

dels conductors d’Uber és la de treballadors per compte aliè, i no d’autònoms. En aquest punt 

penso que és urgentment necessària una acció judicial, per tal de que aquests treballadors 

puguin gaudir dels drets que ofereix el Dret del Treball i la Seguretat Social.  

En definitiva, considero que a través del present estudi s’han pogut observar les principals 

característiques dels treballadors, així com també, ha estat possible realitzar una comparativa 

entre aquests, i finalment, també he tractat d’aportar una visió més pràctica, per tal de 

resoldre alguns dels dubtes que afecten al futur d’aquesta qüestió.   
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