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Què suposa estar de baixa  
per a un autònom?

Llorenç Serra / Fotos: Arxiu

Malgrat les millores que 
ha inclòs el sistema de la 
Seguretat Social per als 

professionals autònoms, segueix 
existint un gap molt important entre 
el ingressos i les prestacions que es 
reben en cas de malaltia o accident. 
Les prestacions que reben els autò-
noms per la contingència d’Inca-
pacitat Laboral Temporal, el que 
popularment es coneix per “estar 
de baixa”, depèn de la base de cotit-
zació de cada professional que, per 
ara, és de lliure elecció, sempre que 
es compleixin els requisits exigits 
per la Seguretat Social que, actual-
ment, imposa un mínim de base de 
919,80 € i un màxim de 3.751,20 €.
Poden donar-se dos casos:

 • Incapacitat temporal per malaltia 
professional o accident de treball, 
serà aquella contreta directa-
ment per l’execució de l’activitat 
que s’exerceixi, i en aquest cas, 
per calcular la quantitat de la 
prestació, s’aplicarà el 75% de 
la base de cotització des del dia   
després de la baixa.

 • Incapacitat temporal per malaltia 
comuna, per tenir dret a cobrar la 
prestació, serà necessari haver 
estat donat d’alta com a mínim 
180 dies dins dels 5 anys ante-
riors, a més d’estar al corrent 
del pagament de les quotes. La 
quantitat a rebre serà el 60% de 
la base de cotització des del dia 
4 fins al dia 20 de la baixa, per a 
continuació passar al 75%.

Malauradament, la realitat és que, 

segons les dades facilitades per 
la mateixa Seguretat Social el 90% 
del autònoms menors de 47 anys, 
escull cotitzar per l’opció mínima. 
Això vol dir que si agafem el supòsit 
de la malaltia comuna ens trobem 
que: els primers 4 dies no donen 
dret a cap indemnització; del quart al 
vintè dia (on es concentren la majo-
ria de processos), els ingressos es 
redueixen a 27,59 € diaris que, a par-

tir del vint-i-unè dia, es converteixen 
en 689, 85 € mensuals, equivalent al 
que correspon per malaltia professi-
onal o accident de treball. 

  Ingressos i prestacions
Això vol dir que si un autònom 
ingressa de mitjana uns 2 000 € 
mensuals i “causa baixa”, com a 
molt percebrà 689,85 € mensuals, 
és a dir, 1.310,15 € menys mensu-
als i, a més, haurà de seguir pagant 
la quota d’autònoms: 275 €. És clar 
que, a ingressos més alts aquesta 
diferència es va eixamplant. 
Si mirem altres prestacions, com per 
exemple, les que es generen en cas 
de decés o incapacitat, ens trobem 
també amb una pèrdua d’ingressos 
importants. Seguint el mateix exem-
ple, la pensió que rebria la vídua d’un 
autònom en cas de què aquest 

cada 10 treballadors 

mínima

El professional liberal ha de buscar una forma d’assegurança  
que s’ajusti als seus ingressos
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morís, no seria superior al 52% del 
seu salari. En cas d’esdevenir una 
incapacitat permanent absoluta, 
és a dir, si l’autònom no fos apte per 

desenvolupar cap mena d’ofici, els 
seus ingressos quedarien al voltant 
del 789 €, un 60,5% menys. Mentre 
que si la incapacitat fos total, és a dir, 
no pogués desenvolupar el seu ofici 
habitual, la prestació serien uns 434 
€, un 78,3% menys.
Segons l’Idescat, al 2016 es van 
liquidar 165.300 pensions per inca-
pacitat permanent i 444.788 entre 
viudetat, orfandat i altres causes 
esdevingudes per la mort del treba-
llador. 
Aquestes dades ens donen idea de 
la importància que té la cobertura 

d’aquests riscos en la societat. És 
per això que entitats com ara l’As-
seguradora Mútua Terrassa, enti-
tat sense ànim de lucre, especial-
ment sensibilitzada en la cura de la 
gent, des de la perspectiva mèdica 
sanitària i asseguradora, han creat 
solucions especialment pensades 
per a aquest col·lectiu, dirigides a 
completar les cobertures del règim 
Especial de Treballadors Autònoms 
i millorar el seu sistema de protec-
ció.  

L’autor: Llorenç Serra és director de la  
Corredoria d’Assegurances del caateeb
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amb una pèrdua 

importants

Ingressos mensuals Contingències Prestació mensual Pèrdua Percentatge
2000€ Baixa laboral 689,85€ 1.310,15€ -66%

Incapacitat permanent absoluta 788,40€ 1.211,60€ -61€

Incapacitat permanent total 433,62€ 1.566,38€ -78%
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La pensió mitjana de jubilació 
dels treballadors autònoms 
se situava el passat mes de 

febrer en 718,75 euros mensuals, 
segons dades de la Secretaria d’Es-
tat de la Seguretat Social. La raó 
és que el 80% cotitza al llarg de la 
seva vida laboral la quota mínima. 
A aquesta dada cal afegir la creixent 
inestabilitat en el món del treball, les 
dificultats per mantenir una ocupa-
ció a mida, que creix l’edat i la crisi 
demogràfica que fa que no existeixi 
una base de població suficient per 
mantenir el sistema. Tots aquests 
elements acaben per crear una 
tempesta perfecta sobre el sistema 
de pensions, que compromet greu-
ment la percepció d’uns mínims 
ingressos vitals en deixar de treba-
llar.
Un estudi de Luis Enrique Alonso 
Benito i Lourdes Pérez Ortiz publicat 
fa uns mesos a la revista del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales 
reconeixia que actualment vivim 
“l’esplendor del treball inestable, 
amb canvis permanents d’ocupa-
ció i usos ambigus o directament 
atípics de posicions normatives 
contractuals, tot això en un mer-
cat institucionalment balcanitzat i 
generador de riscos socials perma-
nents, com ara atur, exclusió social 
o nova pobresa que l’individu ha de 
saber internalitzar i gestionar per si 
mateix”.
En aquest context carregat d’in-
certeses, l’única resposta possible 
és acumular, al llarg de l’etapa de 
vida laboral, recursos suficients 
per generar ingressos que perme-
tin complementar l’import d’unes 
pensions previsiblement minses. 

Estalvi per afrontar el futur
Diversos factors han creat una tempesta perfecta sobre el 
sistema de pensions 
Jaume Moreno / Fotos: Arxiu CAATEEB

La realitat sembla, però, anar per un 
altre cantó. La taxa d’estalvi a Espa-
nya se situa actualment en el 6’1% 
de la renda disponible, molt lluny del 
màxim del 13,4% de 2009 i molt a 
prop del mínim històric del 5,8% de 
2008. Dades que queden confirma-
des per un estudi sobre la preparació 
de la jubilació redactat per l’assegu-
radora aegon, segons el qual només 
el 28% de la població espanyola es 
declara estalviadora habitual.
Els experts indiquen la necessitat 
de pensar en el futur d’una manera 
responsable, de forma que després 
de la jubilació es pugui mantenir 
un nivell de vida similar al que es té 
durant la vida laboral i evitar el risc 
de ser una càrrega per a d’altres 
membres de la família.

  Com podem ajudar-te?
Els aparelladors i els arquitectes tèc-
nics representen un dels col·lectius 
laborals amb major nivell d’autò-
noms, la pensió dels quals es troba 
substancialment per sota dels tre-
balladors acollits al Règim General 
de la Seguretat Social. Això fa més 
important la necessitat d’un asses-
sorament destinat tant a calcular 
quina serà la pensió aproximada un 
cop finalitzat el cicle de vida labo-
ral, com les diferents fórmules per 
assolir uns ingressos que permetin 
mantenir el nivell de vida un cop arri-
bada l’edat de jubilació. 
“Nosaltres oferim aquest assesso-
rament”, assegura Llorenç Serra, 
director de la Corredoria d’Assegu-
rances del caateeb, “a partir de les 
dades del patrimoni disponible, edat 
o ingressos, ajudem a definir quines 
poden ser les necessitats futures 

per, a partir d’aquí, determinar qui-
nes quantitats estalviar cada mes i 
com rendibilitzar al màxim els béns 
disponibles fins a arribar a garantir, 
arribat el moment, uns rendiments 
complementaris”.  

L’autor: Jaume Moreno és periodista

Els aparelladors representen un dels 
col·lectius amb major nivell d’autònoms

Més informació:
http://www.aspcorredoria.es/
assegurances-professionals




