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Què suposa estar de baixa
per a un autònom?
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algrat 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 autònoms per la contingència d’Incapacitat Laboral Temporal, el que
popularment es coneix per “estar
de baixa”, depèn de la base de cotització de cada professional que, per
ara, és de lliure elecció, sempre que
es compleixin els requisits exigits
per la Seguretat Social que, actualment, 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 directament 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 anteriors, 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,

El professional liberal ha de buscar una forma d’assegurança
que s’ajusti als seus ingressos

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 majoria de processos), els ingressos es
redueixen a 27,59 € diaris que, a par-

Malauradament, la
realitat és que 9 de
cada 10 treballadors
EYXʫRSQWIWGYPP
cotitzar per l’opció
mínima

tir del vint-i-unè dia, es converteixen
en 689, 85 € mensuals, equivalent al
que correspon per malaltia professional 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 mensuals 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 exemple, la pensió que rebria la vídua d’un
autònom en cas de què aquest
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Ingressos mensuals

2.000 €

Contingències

Prestació mensual

Pèrdua

Percen

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

è

Si mirem altres
prestacions, com
PIWUYIIWKIRIVIR
en cas de decés
o incapacitat, ens
trobem també
amb una pèrdua
HƅMRKVIWWSW
importants
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
incapacitat permanent i 444.788
entre viudetat, orfandat i altres causes esdevingudes per la mort del
treballador. 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’Asseguradora Mútua Terrassa, entitat sense ànim de lucre,
especialment 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 protecció. 
L’autor: Llorenç Serra és director de la
Corredoria d’Assegurances del ȱȳȳǘȨȨȲ

Tel. 93 551 16 16

Si ets autònom i estàs de baixa
Podries fer front a totes les teves despeses,
durant un període de baixa laboral?

ASP, te una oferta especial per a
Aparelladors, Arquitectes tècnics
i Enginyers dedificació
Exemple preu i ingressos

Quota assegurança

Ingressos per baixa

33,15/mes

1.200/mes

49,73/mes

1.800/mes

Exemple assegurat de 34 anys, professió aparellador. Indemnització de
40/dia o bé 60/dia per baixa i hospitalització. Franquícia 4 dies.
Assegurança contractada amb Mútua de Terrassa, M.P.S.
Aparelladors Serveis Professionals, Corredoia dAssegurances S.L. NIF: B-61440228 - Inscrita en el R.D.G.A J2824  Concertada assegurança de R.C. i capacitat financera dacord
art. 27 Llei 26/2006 de 17 de juliol - R.M. de Barcelona Tom 41893, Foli 0094, Full 173672
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