
                                                              Nota de premsa 

Presentació de l’informe ‘Impacte econòmic derivat de la crisi de la Covid-19 sobre els 

autònoms de Catalunya’ 

Autònoms PIMEC alerta que el 24,5% dels autònoms 

segueix sense activitat per la crisi de la Covid-19  

Davant la caiguda de les vendes, Miquel Camps proposa una moratòria del pagament 

dels impostos, així com la condonació de les cotitzacions a la Seguretat Social. 

Barcelona, 23 de juliol de 2020. El president d’Autònoms PIMEC, Miquel Camps, ha 

alertat avui en una roda de premsa telemàtica que el nivell d'activitat entre els autònoms 

continua en un nivell baix: “Un 24,5% segueix sense activitat, mentre que un 37% 

l’ha reduït a menys de la meitat en relació amb el mateix període de l'any anterior”.  

Durant la presentació dels resultats d’una enquesta de la patronal, recollits a l’informe 

sota el títol ‘Impacte econòmic derivat de la crisi de la Covid-19 sobre els autònoms de 

Catalunya’, ha dit en relació als pròxims mesos que un 73,2% dels autònoms 

enquestats apunta que la demanda feble serà l’aspecte que dificultarà més la 

viabilitat del seu negoci, seguit del pagament d’impostos, cotitzacions, lloguers i 

subministraments. D’altra banda, Camps ha assegurat que “hi ha una gran 

preocupació” davant la normativa que fa perdre el 100% dels ajuts si s’acomiaden 

treballadors en els pròxims 6 mesos: “Aquesta mesura implica que molts autònoms 

hauran de tancar davant la davallada dels ingressos si es perden aquests ajuts en 

regular la plantilla”.  

L’informe posa de manifest que els problemes de tresoreria afecten tres de cada 

quatre autònoms, els quals s’enfronten a una forta caiguda de les vendes. Davant 

d’aquesta situació, Miquel Camps ha defensat una moratòria del pagament d'impostos 

(IVA i IRPF) fins que millori la situació derivada del coronavirus, així com la condonació 

del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social. “L’Administració Pública ha 

de ser conscient que el col·lectiu necessita ajuts directes com mesures que els 

aportin més liquiditat per poder fer front a aquesta crisi sanitària, econòmica i 

social”, ha afegit.  

El president d’Autònoms PIMEC ha explicat que un 52,9% dels autònoms que disposa 

de treballadors s’ha plantejat fer un ajustament permanent de plantilla, mentre que 

un 28,7% assenyala que ha contemplat tancar definitivament el seu negoci. 

Valoració de l’actual situació econòmica  

En general, els autònoms enquestats qualifiquen la situació econòmica de “Molt 

dolenta/Dolenta”, tot i que els valors indicats són relativament menys negatius en 

comparació amb anteriors enquestes de la patronal. 

Mesures per pal·liar els efectes de la pandèmia 

L’estudi indica que les mesures més utilitzades per persones autònomes han estat: la 

moratòria el pagament de l’IVA i de l’IRPF, el cessament d’activitat (atur de l’autònom) i 

la línia de crèdits avalada per l’Institut de Crédito Oficial (ICO). En relació a la valoració 

que en fan de les diferents mesures, destaca el fet que en una escala d'1 a 5 no n'hi ha 

cap que arribi al 3,5 punts.  

Les mesures millor valorades pel col·lectiu són aquelles que estan relacionades amb la 

reducció de la despesa i que comporten un pagament posterior més reduït, i, per tant, 

un estalvi (bàsicament de subministraments bàsics com l’aigua, la llum o el gas). Un 

segon grup de mesures que superen l'aprovat estan relacionades amb els ajuts i 

moratòries de pagaments ja compromesos, com les hipoteques o els lloguers. 
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