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Falsos
autònoms?

Un seguit de sentències contradic
tòries sobre si els repartidors de
menjar adomicili sónonosón tre

balladors assalariats encoberts, falsos au
tònoms, apareixen aquests dies. Un altre
cop, la normativa, en aquest cas laboral, va
ambretardrespectea l’economiareal, amb
la inseguretat jurídica que genera. A més,
cal reflexionar sobre què comporta la pro
gressivaextensiód’aquesttipusderelacióa
mig camí entre el proveïdor de serveis i el
treballador assalariat. De treballadors en
aquest estatus sempre n’hi ha hagut: des
dels comercials als metges de centres mè
dicsmutualistespassantperlesesteticistes
de moltes perruqueries. Però la genera
lització i els conflictes d’aquest sistema
estan associats a l’expansió de l’economia
de plataforma en l’àmbit dels serveis per
sonals. De fet, és una de les seves caracte
rístiques fonamentals, no comptar ambas
salariats sinóambproveïdorsdeserveis.
Avui, la flexibilitatpercontractar–dura

da, horaris, condicions– és quasi total i els
costos d’acomiadament són cada cop més
irrellevants.Aramateix, arrande l’anunci
atdecretsobreeltaxi, lesprincipalsempre
ses posseïdores de llicències deVTC s’han
desempallegatdels seus treballadorsenun
tres inores.Per tant,mésenllàd’unaultra
flexibilitat de contractació hem de pensar
que la raó última per emprar aquest siste
maés lad’estalviarse costos fixos salarials
i, sobretot, l’aportació empresarial a la Se
guretatSocial.Amésd’evitarlapressiódels
assalariatsorganitzats sindicalment.
Potsernoensentusiasmagaireaquest ti

pus d’economia, on cada treballador és la
sevapròpia empresa–amb la inestabilitat i
l’absència de drets laborals que implica–
però també sabem que és una tendència
que les TIC fan quasi inexorable. Per això
cal evitarqueenaquests sectors ladiferèn
cia entre operar amb assalariats i ferho
ambautònomssigui tanaccentuada.El au
tònoms són responsables del 40% del dè
ficit de la Seguretat Social, ambel 15%dels
quecotitzen.Pertant,hihaundesfasament
entre càrregues i prestacions que cal anar
reduint,sobretotpelcostatdelesprimeres.
Els suposatsautònomscalques’organit

zin i reclaminels seusdretsperaconseguir
unes millors condicions de treball i uns
ingressos nets similars als d’un assalariat
del sector. I probablement cal crear un
figura específica per a aquest tipus de
treballadors, que conjugui un pes impor
tant de la remuneració variable amb algun
tipus de mecanisme d’estabilitat que eviti
l’absolutadiscrecionalitatdelaplataforma.
No cal dir que totes les plataformes han
d’estar sotmeses a obligacions fiscals i
legals efectives equivalents a les de les
empreses convencionals. I, finalment, la
població ha d’actuar no només com a con
sumidora, sinó comaciutadana i valorar si
els serveisderepartimentadomicili i simi
lars es presten en unes condicions prou
dignes per als qui hi treballen. L’Adminis
tració i els mitjans poden ajudar a fer més
transparentaquesta informació.

Cal crearun figuraespecífica
queconjugui la remuneració
variable ambalgun tipus
demecanismed’estabilitat
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