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Autònoms PIMEC i PIMEC Joves Lleida es 
reuneixen amb empresaris autònoms del territori per 

debatre sobre la reforma del RETA 
 

La presidenta d’Autònoms PIMEC, Elisabet Bach, ha recordat que el motor econòmic de 

Lleida continua sent el sector agroalimentari però que cada cop hi ha més emprenedors 

que opten per impulsar projectes en altres camps, com la tecnologia o els serveis 

 
Lleida, 11 de novembre de 2022. La presidenta d’Autònoms PIMEC, Elisabet Bach, 
la presidenta d’Autònoms PIMEC Lleida, Laura Sánchez, i la presidenta de PIMEC 
Joves Lleida, Júlia Arnó, s’han reunit amb autònoms i autònomes del territori per parlar 
dels principals punts de la reforma del sistema de cotització al Règim Especial de 
Treballadors Autònoms (RETA), que el Consell de Ministres va aprovar el passat mes 
de juliol i que comporta un canvi substancial en el model de cotització i en els 
mecanismes de protecció social del col·lectiu.  

En el marc de la jornada, organitzada per Autònoms PIMEC i PIMEC Joves Lleida, 
Elisabet Bach ha presentat les propostes de la patronal per a la millora del Reial Decret-
llei 13/2022. Pel que fa a les quotes i els trams de cotització, la presidenta d’Autònoms 
PIMEC s’ha referit a la necessitat de millorar en la flexibilitat de trams i ha posat 
èmfasi en la importància que es garanteixi que es podrà mantenir la cotització si 
així ho decideix la persona autònoma. A més, ha posat de manifest la necessitat de 
millorar en la regularització de les quotes, ja que “el retorn sovint es produeix a molt 
llarg termini, la qual cosa pot ser una problemàtica important per a l’autònom o 
autònoma”.  

D’altra banda, Bach ha explicat que Autònoms PIMEC considera que cal millorar el 
sistema de càlcul. “Concretament, demanem que la deducció per despeses no 
justificable es faci sobre la facturació i s’anomeni fons de competitivitat”, 
d’aquesta manera el càlcul s’ajustaria el màxim possible al rendiment que obté la 
persona, que és sobre el que cal cotitzar.  

La presidenta d’Autònoms PIMEC també s’ha referit a la situació del col·lectiu 
d’autònoms a Lleida, posant èmfasi especialment en les persones més joves. “Un dels 
motors econòmics del territori és el sector agroalimentari, però cada cop hi ha 
més joves emprenedors a Lleida que decideixen impulsar projectes en el sector 
tecnològic o de serveis”, ha afirmat. A més, Bach ha parlat de la importància que té 
que els ajuts i els programes de consultoria i assessorament arribin als emprenedors i 
emprenedores per evitar que projectes prometedors quedin en l’oblit. 

Durant l’acte, Bach ha posat en relleu la importància de cuidar-se. “Moltes vegades a 
les persones autònomes ens costa trobar el temps per poder anar al metge quan 
no ens trobem bé i això fa que les malalties es detectin tard i amb pitjors 
pronòstics  que si s’hagués acudit al metge a temps”, ha comentat.   

Més enllà de donar a conèixer les novetats que inclou la reforma del RETA i d’exposar 
la realitat dels autònoms a Lleida, la jornada també ha servit per fomentar l’intercanvi 
d’opinions i crear sinèrgies entre empresaris i empresàries del territori. En aquest sentit, 
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la presidenta d’Autònoms PIMEC Lleida, Laura Sánchez, s’ha referit a la importància 
que té que la patronal organitzi actes dinàmics i participatius. “És fonamental que els 
empresaris i empresàries disposin d’espais on informar-se sobre temes que 
afecten directament als seus negocis i que, al mateix temps, els permetin 
compartir punts de vista, especialment en el cas dels autònoms, ja que molts 
treballem sols”, ha afirmat. 

Al llarg de la jornada, a la qual ha assistit també el president de PIMEC Lleida, Jesús 
Torrelles, les persones assistents han pogut gaudir d’un maridatge de cerveses i 
xocolata de la mà d’Ivan Pascual, mestre xocolater d’Origen Bean to Bar i guanyador de 
la selecció nacional de la World Chocolate Masters Spain i la World Chocolate Masters 
París 2018.  
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