
 
 

ESTATUT TREBALLADOR AUTÒNOM  
 
Va entrar en vigor  el 12 d’octubre, Llei 20/2007 d’11 de juliol. Millora condicions laborals i 
prestacions socials, reconeixement com accident de treball el que pateix el treballador in 
itinere, permet jubilació anticipada atenent la naturalesa tòxica, perillosa de l’activitat 
exercida. 
 
Es garantitza 18 dies hàbils de descans a l’any per als treballadors autònoms 
econòmicament depenents (els que reben d’un client al menys el 75% dels seus 
ingressos) i s’exten a tots els treballadors autònoms la protecció per incapacitat temporal 
(IT); la cobertura a aquestes prestacions d’incapacitat temporal és obligatòria a partir de 
l’1 de gener de 2008 
 
Què cobreix la INCAPACITAT TEMPORAL? 
 
La IT és la prestació econòmica que es rep estant de baixa per malaltia o accident. 
 
Fins a l’entrada en vigor de la Llei 20/2007 d’11 de juliol de l’Estatut del Treball Autònom, 
en endavant LETA, l’autònom podia escollir entre pagar un 26,50% de tipus de quota, 
sobre la base de cotització escollida per ell, i en aquest cas no tenia coberta la prestació 
per IT o bé pagar un 29,80% de tipus de quota sobre la base de cotització escollida per ell 
i en aquest cas sí tindria coberta la prestació per IT. 
 
Amb l’entrada en vigor de la LETA, aquesta situació es modifica i per imperatiu de la 
pròpia llei, a partir de l’1 de gener de 2008 és obligatori, inicialment, per a tots els 
autònoms cotitzar per IT, és a dir, sobre la base de cotització escollida per l’autònom el 
tipus de quota que s’ha de pagar és del 29,80%. 
 
Ara bé, també la pròpia LETA dóna l’opció, que en aquelles situacions de pluriactivitat, és 
a dir, que l’autònom porta a terme una altra activitat en la que ja cotitza per IT en d’altres 
règims de la seguretat social, no està obligat a cotitzar per incapacitat temporal en el 
RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms). 
 
Ja que la cobertura per IT comporta el cobrament d’una prestació econòmica, cal que 
l’autònom triï una Mútua d’Accidents de Treball i Malalties Professionals, ja que són les 
úniques autoritzades per gestionar la prestació econòmica d’IT. 
 
Què cobreixen les CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS? 
 
Les contingències professionals cobreixen els Accidents de Treball i les Malalties 
Professionals. 
 
Si s’opta per acollir-se a la cobertura de les contingències professionals, sobre el tipus de 
quota del 29,80% hi haurem d’afegir un percentatge més que anirà des del 0,90% fins al 
8,50% depenent de l’activitat professional. 
 
En un accident “in itínere”, que és aquell que es produeix de casa al treball i del treball a 
casa, només es pagarà la prestació a l’autònom que tingui la consideració de TRADE, 
d’acord amb el que estableix la LETA. 


