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Els grups sotasignats, d'acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i concordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d'una comissió
d'estudi per al treball autònom.

PROPOSTA DE CREACIÓ D'UNA COMlSSIO D'ESTUDI
PER AL TREBALL AUTÒNOM

Exposició de motius
A Catalunya, com a la resta de j'Estat, el nombre de persones vinculades al
treball autònom ha crescut en els darrers anys. En tancar el 201 7, el pes del
col·lectiu d'autònoms a Catalunya representava el 17% del total estatal i el
21 % de la Pobla Activa a Catalunya
Els autònoms són un dels col·lectius amb menor protecció social, fet que re
sulta evident en les prestacions d'atur i en els efectes de les cotitzacions (el
70% cotitzen per la base mínim) sobre la seva pensió.
Avui en dia trobem una extensa varietat d'activitats on el treball autònom és
present. Un sector que s'ha desenvolupat en molts àmbits de l'economia, i
sobretot al sector serveis així com a nous sector emergents.
Aquest creixement i els reptes que afronta el col·lectiu han portat a reivindi
car la creació d'un espai on poder debatre mesures específiques pel sector.
Es fa necessari l'estudi concret i l'avaluació de les mesures actuals aplicades
al col·lectiu, per tal de posar sobre la taula noves propostes per consolidar,
regular i millorar les seves condicions a Catalunya.
Per tal d'analitzar en profunditat les necessitats dels autònoms, i encarar
reptes com les noves plataformes, les segons oportunitats o les polítiques
d'ocupació, es proposa una comissió d'estudi al Parlament de Catalunya.
Aquest espai ha de procurar abordar de manera integral totes les seves pro
blemàtiques, i acabar el seu treball amb una proposta de solucions per
aquest col·lectiu en creixement.
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TIPUS DE COMISSIÓ

Es proposa la creació d'una comissió d'estudi per al treball autònom,
d'acord amb el que estableix l'article 63 del Reglament del Parlament.
COMPOSICIÓ

La comissió ha d'ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari.
La seva regulació es preveu d'acord amb les disposicions del Reglament del
Parlament per a aquest tipus d'òrgan.
D'altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, es
pecialistes i membres d'entitats.
OBJECTE

L'objecte de la Comissió és estudiar mesures i polítiques que es poden
desenvolupar, així com proposar els canvis legislatius necessaris per abor
dar els problemes que puguin tenir els autònoms a Catalunya. Estudiar el
fenomen de les noves plataformes i la seva regulació. Analitzar el tracta
ment a altres regions comparables. Donar veu al sector.
TERMINI PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE LA COMISSIÓ

La comissió d'estudi per al treball autònom tindrà la vigència corresponent a
la de la legislatura en curs.
La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat,
d'acord amb (es previsions del Reglament del Parlament.
Palau del Parlament, 1 7 de maig de 201 8

7

Eva Granados paliano
Portaveu deí CP PSC-Units

Model 252 Proposta de creació d'una comissió específica

5^,22

Elisenda Alamany Gutiérrez
Portaveu deí CP CatECP

2

