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PIMEC urgeix al Govern a presentar un Pla de Xoc per 
afrontar la crítica situació d’autònoms i microempreses  

 
El president de la patronal, Antoni Cañete ha participat avui a la primera reunió del 
Consell de Diàleg Social Permanent des que va assumir la presidència, i ha valorat 
positivament les ajudes atorgades i l’esforç realitzat, alhora que ha avisat dels riscos 
que les dades dels ajuts confirmen i que la patronal ha expressat les darreres setmanes. 
 
Demana al Govern contempli mesures estructurals de suport, finançament, inversió i 
acompanyament dels autònoms. 
 
Barcelona, 10 de març de 2021. El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha participat 
avui per primer cop des que va assumir la presidència a la reunió telemàtica del 
Consell de Diàleg Social Permanent, l’òrgan de concertació social format pel govern 
de la Generalitat de Catalunya i els sindicats i patronals més representatives. Cañete ha 
urgit al Govern a presentar un Pla de xoc i ha recordat els riscos que comporten les 
dades dels ajuts que ha presentat el govern, tot declarant que “no ens podem 
permetre perdre el teixit productiu català”. 
 
El vicepresident en funcions, Pere Aragonès, ha presidit la reunió en què s’ha explicat 
que un total de 187.392 persones treballadores per compte propi rebran l’ajut 
extraordinari presentat el passat mes de gener, i que començaran a rebre l’ajut d’import 
únic de 2.000 euros a partir de lapropera setmana del 15 de març. Així doncs, s’espera 
que en aquesta ocasió els ajuts arribin als 374,8 milions d’euros. 
 
PIMEC alerta que, de les persones sol·licitants dels ajuts, el 50,88% han obtingut al llarg 
del 2020 uns ingressos nets inferiors a 5.000 euros.  Amb relació a això, el president de 
PIMEC ha remarcat que “resulta evident que amb uns ingressos tant ínfims per una 
part tan important dels que han sol·licitat l’ajut, hi ha un risc molt important de 
pèrdua de teixit productiu a Catalunya”. Per això, ha urgit al Govern a proposar “un 
Pla de Xoc per preservar el nostre teixit de treballadors autònoms, amb mesures 
estructurals de suport, finançament, inversió i acompanyament d’aquest col·lectiu 
especialment afectat per la crisi sanitària”. 
 
D’altra banda, el president de la patronal ha reiterat la necessitat que les mesures de 
suport “siguin sostingudes, urgents, però especialment coordinades” entre tots els 
departaments, i alhora, que es tingui una visió global i estratègica dels ajuts atorgats pel 
conjunt de la Generalitat de Catalunya, com a mesura de transparència, però sobretot, 
de millora en la presa de decisions.  
 
Pel que fa a les dades desagregades dels ajuts, la patronal destaca que el 54,39% són 
per a persones majors de 45 anys, i un 82,2% són pel sector serveis, dels amb especial 
atenció als sectors més afectats per les limitacions d’activitat (comerç 12%, menjar i 
begudes 11% i serveis personals 7,4%).   


