
 
TREBALLADOR AUTÒNOM: INFORMA’T DE LES OBLIGACIONS I DRETS QUE TENS 

 
 

 
Objectius de la sessió 
  
En el marc del treball autònom el 20 d’octubre del 2007 es va publicar la nova llei 
de l’estatut del Treball autònom, fruit d’aquesta publicació s’ha desplegat tot un 
seguit de normes, lleis, reials decrets, ordres, que van millorant cada dia el treball 
autònom. Molta d’aquesta normativa no es coneix, donada la seva especificitat i 
escassa publicació de la mateixa. 
 
L'objectiu és donar a conèixer de forma global la figura de l’empresari individual o 
treballador autònom, des de totes les seves vessants, analitzant tot els seus drets 
i obligacions i incidint en els ajuts, beneficis fiscals i de seguretat social. 

 
Empresa consultora 
 
Unió de Treballadors Autònoms de 
Catalunya-CTAC 

 
Experts 
 
Sandra Zapatero 

 
Perfil dels participants 
 
Emprenedors que encara no han iniciat la seva activitat. 

 
Horari 
 

 7 i 9 d’octubre, 9:30 a 12:30 

 La sessió té una durada de 6 hores 
en total. 

 
 

 
Continguts 
 
Sessió 1 
• Objectius: 
- Donar a conèixer la figura de l'empresari individual: obligacions i tràmits de 
constitució 
• Continguts: 
- Anàlisi de la figura de l’empresari individual: avantatges i inconvenients en 
relació a 
altres formes jurídiques. 
- Coneixement de les obligacions i tràmits de constitució de l’autònom des d'una 
vessant pràctica, per tal que, la persona emprenedora pugui gestionar-los per si 
mateixa. 
Sessió 2 
• Objectius: 
- Abast de la llei de l'estatut del treball autònom 
• Continguts: 
- Estar informat de la Llei de l'estatut del treball autònom i totes les normes que la 
desenvolupen, tot incidint, mitjançant exemples, l'aplicació pràctica de les novetats 
de 
les quals més fruit es pot extreure. 
- Coneixement dels principals ajuts, subvencions, beneficis fiscals i bonificacions 
de la 
seguretat social. 
- Donar pautes per a la formació i gestió d’impagats. 

 
Lloc de realització 
 
Centre d’Empreses Casa del Marquès (Aula 
polivalent). 
Pg. Joan Carles I, 12  08320 El Masnou 

 
Organitzat per 
 

                                                
                                              

                    
 
 

 
Altres 
 
És una sessió gratuïta.  
S’ha de fer inscripció prèvia: 
 
casadelmarques@elmasnou.cat 
www.casadelmarques.cat 
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