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Normativa
Real Decret 197/2009, de 23 de febrer, que desenvolupa l’Estatut del Treballador
Autònom en matèria de contracte del treballador autònom econòmicament dependent i
el seu registre.

Definició de Treballador autònom econòmicament dependent
Es considera treballador autònom econòmicament dependent la persona física que
realitza una activitat econòmica o professional a títol lucratiu i de forma habitual,
personal, directa i predominant per un client, que rep, almenys, el 75% dels seus
ingressos per rendiments del treball i d’activitats econòmiques o professionals.

Definició de client
És la persona física o jurídica per la que es realitza l’activitat econòmica o
professional.

Determinació dels ingressos
El RD estableix que el percentatge del 75% ha de calcular-se amb respecte a la
totalitat dels ingressos per activitats econòmiques o professionals de l’autònom,
incloent els realitzats per compte aliena.

Obligació de comunicar
El treballador econòmicament dependent comunicarà al client la seva condició de
TRADE, si no, no podrà acollir-se al règim establert en el RD.

Potestat del client de sollicitar acreditació
El client podrà requerir al treballador autònom econòmicament dependent acreditació
de la condició de que rep almenys el 75% dels seus ingressos d’ell, en la data de

celebració del contracte o en qualsevol moment de la relació contractual sempre que
des de la última acreditació hagin passat almenys 6 mesos.

Documentació acreditativa dels ingressos
Podrà tenir-se en compte, entre d’altres mitjans de prova, l’última Declaració de
l’impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF), i en el seu defecte, el Certificat
de rendiments emès per l’Agència Tributària.

Duració del contracte
El que les parts acordin. Si no es fixa durada, s’entendrà que és per temps indefinit.

Forma i contingut del contracte
El contracte sempre serà per escrit.

Dades obligatòries que han de constar al contracte:
•

Identificació de les parts.

•

Precisió dels elements que configuren la condició d’ econòmicament dependent
de l’autònom respecte al client que el contracta.

•

L’objecte i la causa del contracte: el contingut de la prestació, que assumirà el
risc i ventura de l’activitat, determinació de la contraprestació econòmica,
periodicitat i forma d’ambdues prestacions.

•

Règim d’interrupció anual de l’activitat, descans setmanal i festius. Duració
màxima de la jornada i distribució setmanal si es computa per mes o any.

•

L’acord d’interès professional que sigui d’aplicació, sempre que l’autònom
econòmicament dependent doni la seva conformitat de forma expressa.

Dades optatives. Les parts podran incloure qualsevol altra estipulació que considerin
oportuna y sigui conforme a dret, com ara:
•

Data de començament i duració del contracte.

•

Duració del preavís en que les parts han de comunicar a l’altra part la seva
voluntat d’extingir el contracte.

•

Quantia de la indemnització a que tenen dret les parts en cas d’extinció del
contracte, a excepció que la quantia vingui determinada en un acord d’interès
professional.

•

La manera en que les parts milloraran la efectivitat de la prevenció de riscos
laborals.

•

Les condicions contractuals aplicables en cas de que l’autònom econòmicament
dependent deixi de ser-ho.

Precisions específiques del contracte:
•

Ha de constar expressament la condició d’ econòmicament dependent de
l’autònom respecte al client, expressant a més:
1. L’activitat no es realitzarà de manera indiferenciada respecte altres
treballadors amb contracte laboral.
2. L’activitat es realitzarà amb criteris organitzatius propis.
3. Que el risc i ventura de l’activitat serà assumit pel treballador autònom,
a excepció del agents comercials.
El sector del transport estan exclosos d’aquest punts.

•

Ha d’incloure una declaració del treballador autònom:
o

Indicant que els ingressos derivats del contracte son almenys el 75% del
total de rendiments del treball.

o

Que no té al seu càrrec treballadors per compte aliena.

o

Que no contractarà o subcontractarà amb tercers part o tota l’activitat
que es desenvoluparà dins del contracte, ni tampoc amb altres clients.

o

Que disposa d’infraestructura productiva i material propi, necessari per
l’exercici de l’activitat (a excepció dels autònoms del sector transport).

o

Que comunicarà per escrit al seu client les variacions en la condició
d’econòmicament dependent.

o

Que no es titular d’establiments o locals comercials e industrials i
d’oficines i despatxos oberts de cara al públic.

o

Que no exerceix professió conjuntament amb altres professionals en
règim societari o sota qualsevol altra forma jurídica admesa en dret.

Registre del contracte
•

Ho realitzarà l’autònom en els 10 dies hàbils següents a la realització del
contracte, circumstància que haurà de comunicar al client en el termini de 5
dies següents al registre. Si transcorreguts 15 dies hàbils des de la firma del
contracte el client ho ha rebut comunicació de l’autònom del registre del
contracte, haurà de sollicitar ell mateix el contracte.

•

El registre es realitzarà a l’INEM.

•

El registre del contracte especificarà totes les dades obligatòries del contracte,
a més de les dades essencials identificatives de l’autònom i el client.

•

El contracte es registrarà mitjançant presentació in situ de la copia del
contracte o mitjançant procediment telemàtic de l’INEM.

•

També es comunicaran les modificacions del contracte i la seva finalització en
el termini dels 10 dies següents a comptar des de que es produeix.

Obligació d’informar als representants dels treballadors
El client en un termini no superior a 10 dies comunicarà als representants dels
treballadors de la seva empresa, si n’hi hagués, la contractació d’un autònom
econòmicament dependent. S’estableix el contingut de la comunicació: identitat del
treballador, objecte del contracte, lloc d’execució i data de començament i duració del
contracte.
S’exclourà totes les dades que puguin afectar a la intimitat personal (DNI, domicili,
estat civil,...).

Registre estatal d’associacions professionals dels treballadors
Tan sols es poden registrar associacions d’autònoms (sense ànim de lucre) creades a
tal efecte i que desenvolupin la seva activitat en el Territori de l’Estat, sempre que més
del 50% dels associats no estiguin domiciliats en una sola Comunitat. La seva finalitat
és la defensa dels interessos professionals dels seus associats.

Caràcter del model de contracte de l’annex del RD
És merament indicatiu.

Professionals en règim societari
Els professionals que exerceixin la seva activitat conjuntament amb altres en règim
societari no seran autònoms econòmicament dependents. Però un autònom que
pertanyi a una societat, podrà ser autònom econòmicament dependent d’un altra
client amb el que s’estableixi un contracte, sempre que els ingressos que rebi del
mateix siguin al menys el 75% del total dels seus ingressos, inclosos els ingressos de
la societat.

Adaptació dels contractes vigents dels treballadors autònoms econòmicament
dependents
Els contractes subscrits amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’Estatut del
Treballador Autònom (12/10/07) hauran d’adaptar-se a la Llei abans de que
transcorrin 6 mesos des del 5 de març de 2009, data d’entrada en vigor del RD.

El treballador autònom econòmicament dependent haurà de comunicar-ho al client la
seva condició en el termini de 3 mesos des de l’entrada en vigor del RD.
Els contractes subscrits amb posterioritat el 12/10/07 entre el client y el autònom
produeixen efectes jurídics plens.

Adaptació dels contractes vigents dels treballadors autònoms econòmicament
dependents del sector del transport i del sector dels agents d’assegurances
Els contractes subscrits amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’Estatut del
Treballador Autònom (12/10/07) hauran d’adaptar-se a la Llei abans de que
transcorrin 18 mesos des del 5 de març de 2009, data d’entrada en vigor del RD, és a
dir, abans del 5 de setembre de 2010.
El treballador autònom econòmicament dependent haurà de comunicar-ho al client la
seva condició.
Els contractes subscrits amb posterioritat el 12/10/07 entre el client y el autònom
produeixen efectes jurídics plens.

Adaptació dels contractes registrats
Els contractes registrats de conformitat al procediment provisional hauran d’adaptarse en relació a la informació del contracte a registrar en el termini de 3 mesos des del
5 de març de 2009, és a dir, abans del 5 de juny de 2009.

Entrada en vigor
5 de març de 2009

