
                                                     Nota de premsa 

Autònoms PIMEC reclama la creació d’una Direcció General 
específica per als autònoms 

 
L’entitat fa aquesta demanda amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats actuals 
i als reptes de futur del col·lectiu. 
 
Barcelona, 1 de juny 2021. Autònoms PIMEC, principal organisme més representatiu 

del col·lectiu d’autònoms i autònomes a Catalunya, demana al nou Govern de la 

Generalitat i, específicament, al nou conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, la 

creació d’una unitat específica dedicada a les persones autònomes en forma de 

Direcció General, capaç de respondre a les seves necessitats concretes i als seus 

reptes de futur, com la reforma del RETA. L’entitat considera que la Direcció General 

hauria de tenir un caràcter transversal i agrupar les polítiques actives en 

emprenedoria i les accions d’acompanyament i professionalització del propi 

col·lectiu. 

Segons Autònoms PIMEC, això es justifica per diverses raons. D’una banda, per la 

importància quantitativa del col·lectiu, que segons dades de març de 2021 

concentra 554.247 persones a Catalunya, un 1,5% més que fa un any. La majoria, 

un 60%, correspon a persones físiques i, del total, un 18% disposa de treballadors 

assalariats. D’altra banda, s’ha d’esmentar la seva diversitat, amb presència en gran 

part de les capes de la nostra societat i de l’economia: Un 45% té 25-40 anys i el 

78% actua en activitats del sector serveis. Val a dir que un 55% dels autònoms té una 

antiguitat en el negoci de 5 o més anys, i un 86% cotitza per una base mínima. 

Autònoms PIMEC ha recordat que no es pot oblidar que l’impacte de la pandèmia ha 

estat especialment dur amb el col·lectiu d’autònoms i autònomes, patint una davallada 

notable de l’activitat, que en molts casos ha estat total. A més, ha destacat que l’exercici 

2020 va finalitzar amb una caiguda d’activitat pel 89,3% dels autònoms. A això s’ha 

d’afegir els problemes de pagaments d’impostos i de cotitzacions socials, així com de 

subministraments i de lloguers. En relació a aquesta situació, ha posat de manifest que 

les diverses onades d’ajuts desplegades al llarg del 2020 per la Generalitat de 

Catalunya, per un total de 275,5 milions d’euros, ha estat clarament insuficients. 

Finalment, Autònoms PIMEC ha apuntat que el futur del nostre país tindrà un eix 

fonamental en l’emprenedoria i en els autònoms, al qual caldrà esmerçar esforços i 

recursos des de les diverses administracions públiques, abocant-hi una atenció 

específica i tècnicament solvent. 


