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PIMEC participa a un seminari sobre el règim jurídic del 

treball autònom a la Universitat de Barcelona 

El president d’Autònoms PIMEC, Miquel Camps i l’adjunt a la presidència de 

PIMEC, Lluís Bahamonde, han fet incís en aspectes claus per al col·lectiu 

autònom, com la importància de la formació i la necessitat de potenciar la 

transferència de coneixement 

Barcelona, 5 d’abril de 2019. El president d’Autònoms PIMEC, Miquel Camps, així 

com l’adjunt a la presidència de PIMEC, Lluís Bahamonde, han participat com a 

ponents al seminari ‘El règim jurídic del treball autònom: especial referència als falsos 

autònoms’ que ha tingut lloc a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.  

L’acte, organitzat pel Catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Dr. 

David Vallespín, ha comptat també amb la intervenció de la professora Raquel 

Rodríguez i del Dr. José María Tovillas. Al llarg de les diferents ponències, totes elles 

relacionades amb figura del treballador autònom, s’han analitzat les característiques de 

la relació laboral i el paper que les pimes i els autònoms, conjuntament amb la 

Universitat, han de jugar quant a la transferència de coneixement i innovació, la 

rellevància econòmica i social del treball autònom,  i la problemàtica dels “falsos 

autònoms” dins del marc de l’economia col·laborativa i de plataformes digitals.  

En la seva intervenció, Miquel Camps ha centrat la seva intervenció a l’anàlisi de la 

situació actual i expectatives de futur del treballador autònom, posant un especial accent 

a la importància de la formació, els efectes de la globalització, el règim jurídic i fiscalitat 

dels autònoms, i la necessitat de reformar l’exoneració del passiu insatisfet als casos de 

crisi econòmica dels autònoms (mecanismes de segona oportunitat).  

Per la seva banda, Lluís Bahamonde ha dedicat la seva intervenció a reclamar una 

especial atenció a la necessitat de potenciar els lligants entre la Universitat i l’empresa 

mitjançant el foment de la transferència de coneixement i la innovació a diferents 

sectors: biomèdic,  farmacèutic, jurídic, empresarial, educatiu i humanístic.  

La cloenda del seminari ha tingut lloc amb la ponència del Dr. David Vallespín sobre la 

figura dels “falsos autònoms”, tot posant el focus a la realitat complexa i actual dels 

repartidors o riders d’algunes empreses d’economia col·laborativa, especialment 

després de les recents intervencions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social, 

la més actual jurisprudència sobre la matèria, i la Resolució de 19 de març de 2019 de 

la Direcció General de Treball, mitjançant la qual l’Acord Laboral d’àmbit estatal per al 

sector de l’Hosteleria és també d’aplicació a les plataformes digitals vinculades amb la 

prestació del servei de repartiment de menjar elaborat o preparat i begudes. 
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