
                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                                                                                  

 

FORMACIÓ Promoció Econòmica 2022 
 Fem  CONDOLIDACIÓ  

20 coses que els autònoms han 
de saber i ningú els hi explica 

 

 

Adreçat a 

Persones empresàries individuals o professionals autònoms amb la seva empresa en funcionament. 
Qualsevol persona interessada a aprofundir en les diferents temàtiques dels autònoms. 
 

Metodologia 

El taller es desenvoluparà en format magistral. S’aniran introduint i explicant cada temàtica proposada i en 
finalitzar cadascuna d’elles s’obrirà un torn de preguntes perquè les persones assistents tinguin l’oportunitat 
de solucionar els dubtes que els hagin sortit.  L’exposició oral anirà acompanyada de material escrit que 
s’enviarà al finalitzar la sessió. 

 

Continguts  

 
Sessió 1      Sessió 2 
 
La persona autònoma i el límit per facturar 
La persona autònoma i les cobertures de la quota 
d’autònoms 
La persona autònoma i els incentius  
La persona autònoma i la pluriactivitat. 
La persona autònoma i les baixes. 
La persona autònoma i la prestació de naixement i 
la cura de menor. 
La persona autònoma i la prestació per cessament 
d’activitat. 
La persona autònoma i la jubilació. 
La persona autònoma i la conciliació amb la visa 
personal. 
La persona autònoma i protecció de dades 
personals.

La persona autònoma i el llindar per transformar-se 
en SL. 
La persona autònoma i la contractació de familiars. 
La persona autònoma i la contractació de 
col.laboradors. 
La persona autònoma  econòmicament depenent. 
La persona autònoma i les despeses deduïbles. 
La persona autònoma i les reduccions d’impostos. 
La persona autònoma i la morositat. 
La persona autònoma i les mesures contra el frau 
fiscal. 
La persona autònoma i el punt d’equilibri. 
La persona autònoma i la prevenció de riscos 
laborals. 
 



                                                                                                                                                                          
 
                                                                                  
                                                                                                                                  

 

 
 

Calendari 

22 i 29 de novembre de 2022, de 15 a 19h  (8 hores). 
 
 

L’acció formativa s’impartirà en presencial a les instal·lacions del Centre Àgora, Pl. Àgora, 1 

de Vilafranca del Penedès (Polígon Domenys II). Les aules del Centre Àgora compleixen la normativa 

sanitària vigent. 

 Acció formativa impartida per Yolanda Presa, amb més de 14 anys dedicats a la formació i 

l’assessorament de les persones emprenedores, autònomes i petites empreses en l’àrea fiscal, 

mercantil, economicofinancer i laboral. www.ypaproject.com 

 

A tenir en compte  

 Aquesta activitat formativa que té un cost està 100 % subvencionada per l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès i la Diputació de Barcelona.  

 Per participar cal fer la inscripció a l’enllaç 
o Inscripció 

 

 Les persones inscrites que no puguin participar hauran d’informar amb antelació a la data d’inici de l’acció 
formativa enviant un mail a: 

o njust@vilafranca.cat o promocioeconomica@vilafranca.cat 
 

o Per Whatsapp al mòbil 683511245 
  

       
Més informació i inscripcions  

Tel.   93 817 11 69           
Web    https://promocioeconomica.vilafranca.cat/formacio 
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