
 

  

FORMACIÓ PER A PERSONES EMPRENEDORES I AUTÒNOMS 

 

10 COSES QUE ELS AUTÒNOMS HAN DE SABER 

 I NINGÚ ELS HI EXPLICA 

 
Dates: 6 de maig de 2019 

Horari: de 9:00 a 13:00 

Lloc: IG-Nova Tecnoespai – Avinguda Barcelona, 105 d’Igualada 

Perfil dels participants: Adreçat principalment persones emprenedores que estan planificant el 

seu projecte empresarial i professionals autònoms/es amb la seva empresa ja en funcionament. 

Continguts: L’objectiu del taller és conèixer diferents aspectes, no sempre coneguts,  que regulen 

les normatives i que afecten els treballadors autònoms. 

- El llindar per transformar-se en SL: on està el límit de beneficis perquè et resulti més 

avantatjós tributar com a SL en lloc de com autònom? 

- Els incentius: en què consisteix l'última bonificació aprovada de la quota d'autònoms? I les 

deduccions que pots practicar a la teva declaració de renda per pagar menys? 

- L'atur: quant has de cotitzar per cobrar l'atur? Quan podries sol·licitar-ho? Quant cobraries? 

- La pluriactivitat: Saps que la Seguretat Social et pot retornar part de la quota d'autònoms si 

treballes alhora per compte propi i per compte aliè? 

- El límit per facturar: Saps si es pot facturar com autònom  sense estar donat de alta en el 

règim d’autònoms? 

- La contractació de col·laboradors: quin cost que té contractar a una persona de forma laboral 

i de forma mercantil? Què t'interessa més? 

- La contractació de familiars: Saps si pots contractar al teu fill, cònjuge, o germà, o a un altre 

familiar amb contracte laboral i alta en el Règim General de la Seguretat Social? 

- La conciliació amb la vida personal: Saps que pots gaudir d'una excedència? 

- Les mesures contra el frau fiscal: Saps que pots ser sancionat per pagar o cobrar en efectiu 

més d'una determinada quantitat marcada per la llei? 

- El treballador autònom econòmicament depenent (TRADE): què succeiria si l'empresa client 

es negués a contractar-te com a TRADE? 

 
Expert:  Yolanda Presa Alamillos, experta en l’àmbit fiscal, laboral i econòmic-financer. 

Inscripcions:: https://goo.gl/forms/uSlGIvE9OyK43YNi1 
Preu: Gratuït. Places limitades. 

https://goo.gl/forms/uSlGIvE9OyK43YNi1

