
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGENS I BREU HISTORIA DE LA  
TAULA D’AUTÒNOMS DE CATALUNYA 

 
 
 
 

I) LA TAC INICIAL 
 
 
 
El 15 de maig del 2003 nou organitzacions acordaven la creació d’un organisme unitari per 
treballar en defensa dels interessos dels autònoms i autònomes de Catalunya. 
  
 
El document constituent definia de la següent manera la Taula d’Autònoms de Catalunya: 
 
 
 

 És una Taula d’organitzacions, unitària i plural que, garantint la plena independència 
de cada organització, és representativa d’aquesta realitat del món del treball a 
Catalunya. 

 
 
 

 La TAC està formada per les organitzacions empresarials, professionals, sectorials i 
sindicals representatives de les diferents realitats del món dels autònoms. 

 
 
 

 La TAC representa les diferents sensibilitats i interessos a defensar, des dels petits 
empresaris (comerciants, pagesos i tots els col·lectius afectats) fins els autònoms 
dependents. 

 
 
 

 El funcionament de la TAC és per consens o majories qualificades i  la seva expressió 
pública garantirà la pluralitat, utilitzant fórmules com  portaveus o coordinadors 
rotatoris i una permanent suficientment plural que garanteixi l’expressió de totes les 
sensibilitats i realitats que aplega. 



 
Les organitzacions fundadores de la TAC inicial foren: 
 

 Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya  ABC 
 

 Associació de Treballadors Autònoms de Catalunya   ATAC 
 

 Associació General de Transportistes de Catalunya  AGTC 
 

 Associació Sindical de Transportistes Autònoms de Catalunya ASTAC-CONDAL 
 

 Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya FEPIME-
CATALUNYA 

 
 Federació Sindical TRADE-CCOO  FS TRADE-CCOO 

 
 PIMECSEFES  Petita i Mitjana Empresa de Catalunya 

 
 Sindicat del Taxi de Catalunya  STAC 

 
 Unió de Pagesos de Catalunya UPC  

 
 
 
 

II) LA TAC COORDINADORA 
 
 
El 13 de maig del 2005, set organitzacions de la TAC decideixen donar un pas endavant en 
aquesta política unitària i acorden legalitzar la TAC com a Coordinadora d’Organitzacions en el 
registre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
Els objectius pels quals es crea aquesta coordinadora es poden resumir en els següents punts: 
 

 La nova TAC, coordinadora que representa les diferents sensibilitats i interessos a 
defensar, des dels petits empresaris (comerciants, pagesos i tots els col·lectius afectats) 
fins els autònoms dependents, neix amb els mateixos objectius centrals que la TAC 
fundada el 15 de maig de 2003: 

 
 

 La ferma voluntat d’ésser l’interlocutor, des de i a Catalunya, davant  les diferents 
Administracions Públiques (estatal, autonòmica i locals) i les forces polítiques, per a 
totes aquelles qüestions que afecten els col·lectius en ella representats i, en especial, 
per a aquelles modificacions en els àmbits de protecció social i de fiscalitat que estan 
actualment a debat o que es tractin en el futur. 

 
 

 Exigir al Govern de Catalunya l’inici d’un procés de diàleg social per millorar les 
condicions de treball, de protecció social i de formació i reciclatge i la creació 
d’instruments de suport per a l’inici i desenvolupament de la seva activitat, dels 
autònoms i autònomes que treballen a Catalunya 



 Reivindicar el dret democràtic de que les organitzacions representatives dels autònoms 
i autònomes de Catalunya, comunitat on treballa el 18% d’aquests col·lectius, 
participin en els processos de diàleg social, en el marc estatal, on es tractin els temes 
que els afecten, inclòs el projecte d’Estatut del Treballador Autònom. 

 
 
 Treballar per tal que un hipotètic Estatut del Treballador Autònom sigui un instrument 

útil que contempli les diferents realitats del treball autònom i doni resposta a les 
necessitats transversals i específiques dels diferents col·lectius i situacions en que es 
desenvolupa el treball autònom. 

 
 Impulsar totes aquelles modificacions necessàries, de l’actual marc normatiu, per tal de 

garantir una protecció social dels treballadors autònoms, equivalent i proporcional, en 
drets i obligacions, a la protecció social de que gaudeix el treball assalariat al nostre 
país.  Això implica modificacions en temes com la salut i seguretat en el treball, la 
incapacitat temporal, les jubilacions o la prestació per atur, entre d’altres. 

 
 

 Promoure un seguit d’iniciatives per tal que la normativa fiscal i tributària garanteixi un 
tracte just i proporcionalment equitatiu al treball autònom. 

 
 Impulsar mesures i instruments per evitar la competència deslleial i l’intrusisme 

professional en els diferents sectors afectats per aquestes problemàtiques. 
 
 

 Per aconseguir aquests objectius les organitzacions integrants de la TAC posaran en 
comú el treball desenvolupat per totes elles amb anterioritat, i la seva constitució i 
legalització com a Coordinadora suposa un ferm compromís per part de les 
organitzacions que han donat aquest pas, en el treball unitari i el desenvolupament 
d’una gran organització plural que defensi els interessos dels autònoms i autònomes de 
Catalunya. 

 
 

 La TAC impulsarà mecanismes de col·laboració i instruments unitaris amb d’altres 
organitzacions d’autònoms i autònomes de la resta de Comunitats Autònomes de 
l’estat espanyol per construir una veritable alternativa, fortament representativa i amb 
participació efectiva dels afectats i afectades, front les “superestructures” artificials 
alimentades per diferents opcions partidistes o potenciades en funció de determinats 
interessos econòmics. 

 
 
Les set organitzacions que decideixen impulsar la conversió de la TAC en Coordinadora foren: 
 

 Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya (ABC) 
 

 Associació General de Transportistes de Catalunya (AGTC) 
 

 Associació de Transportistes Agrupats Condal (ASTAC CONDAL) 
 

 Associació de Treballadors Autònoms de Catalunya (ATAC) 
 



 Federació Sindical de Treballadors Autònoms Dependents (FS TRADE-CCOO) 
 

 Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) 
 

 Unió de Pagesos de Catalunya 
 
El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya va denegar el registre dels estatuts 
de la TAC, argumentant que una organització sindical, la FS TRADE-CCOO, no podia formar part 
d’una coordinadora amb la resta d’organitzacions de la TAC. 
 
Malgrat que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar la raó a la TAC i va ordenar 
el registre dels seus estatuts, la Generalitat de Catalunya va recórrer al Tribunal Suprem que va 
dictaminar en contra de la TAC, fet que va suposar que la FS TRADE-CCOO abandones la 
coordinadora per tal que aquesta es pogués legalitzar. 
 
 

III) LA TAC ACTUAL 
 
 
Actualment la TAC esta formada per les següents organitzacions: 
 

 Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya (ABC) 
 

 Associació de Transportistes Agrupats Condal  (ASTAC CONDAL) 
 

 Sindicat del Taxi de Catalunya (STAC) 
 

 Unió de Pagesos de Catalunya (UPC)  
 

 Coalició d’Entitats Professionals de Teràpies Naturals (CEPTN) 
 

 Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici de Catalunya (FAAOC)  
 
 
El 10 d’octubre de 2007 es presenten els Estatuts de la TAC a la Direcció General de Relacions 
Laborals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el 12 de novembre de 
2007 es fa públic el dipòsit dels Estatuts (DOG 5006). 
 
L’articulat d’aquests Estatuts manté intactes els propòsits que recull el document constituent 
de la Taula i les finalitats de la TAC com Coordinadora. Aquesta voluntat i esperit queda 
reflectit als objectius de l’article 7 dels Estatuts, del qual en destaquem: 
 
 

 a. La millora i la promoció dels interessos professionals, socials i econòmics comuns 
dels empresaris autònoms i autònomes.  

 
 b. Impulsar totes aquelles modificacions necessàries, de l’actual marc legal, per tal 

de garantir una protecció social dels empresaris autònoms i autònomes, equivalent 
i proporcional, en drets i obligacions, a la protecció social de que gaudeix el treball 
assalariat al nostre país.  

 



 c. Impulsar iniciatives per tal que la normativa fiscal i tributària garanteixi un tracte 
just i proporcionalment equitatiu al treball autònom.  

 
 d. Elaborar propostes consensuades i coordinar les accions per millorar la defensa 

d’aquests col·lectius quan sigui procedent.  
 

 e. Vetllar de forma conjunta i davant tercers pels interessos dels empresaris 
autònoms i autònomes de Catalunya, davant les Administracions.  

 
 f. Treballar per ésser el fòrum en el qual les organitzacions d’empresaris autònoms i 

autònomes o que tenen una part important d’autònoms entre els seus membres, 
debatin sobre la problemàtica que els afecta, amb la finalitat de cercar i defensar 
les millors solucions de forma col·lectiva.  

 
 g. Desenvolupar, si així s’acorda prèviament, projectes comuns o assumir projectes 

que qualsevol de les organitzacions integrants hagués impulsat.  
 

 h. Fomentar l’associacionisme entre els empresaris autònoms i autònomes con la 
millor forma de defensar els interessos dels diferents col·lectius. 

 
 i. Aconseguir mesures i instruments de suport per a l’inici i el desenvolupament de 

l’activitat professional per a les persones que treballen per compte propi.   
 

 j. Garantir el dret a la formació continua dels empresaris autònoms i autònomes.  
 

 k. Establir vies de diàleg i cooperació amb altres organitzacions o plataformes amb 
les quals es coincideixi en reivindicacions o estratègies de desenvolupament i 
progrés.  

 
 l. Ésser l’interlocutor, des de i a Catalunya, davant les diferents Administracions 

Públiques(estatal, autonòmica i locals) i les forces polítiques, per a totes aquelles 
qüestions que afecten els col·lectius en aquesta representats i, en especial, per a 
aquelles modificacions en els àmbits de protecció social i de fiscalitat.   

 
 m. Intervenir en les activitats corresponents a les relacions laborals, mitjançant la 

negociació col·lectiva i els pactes sectorials, intersectorials o d’empresa i 
plantejant, quan sigui necessari, conflictes col·lectius de treball, recorrent als 
mecanismes existents con el Tribunal Laboral de Catalunya, el Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya o els tribunals corresponents.  

 
 n. Participar activament en els processos de diàleg social i amb els organismes de 

participació institucional de les Administracions laborals.   
 

 
 
  *         *       *      * 


