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Autònoms PIMEC i l’AdEM es reuneixen amb 

empresaris autònoms de Girona per abordar els 

principals reptes del col·lectiu 

En el marc del 4t esmorzar de forquilla organitzat per l’AdEM, Elisabet Bach, presidenta 

d’Autònoms PIMEC, ha posat en valor el pes que tenen els empresaris i empresàries 

autònoms a Catalunya 

Girona, 28 d’octubre del 2022. Autònoms PIMEC i l’Associació d’Empresaris de 

Castell, Platja d’Aro i S’Agaró s’han reunit amb empresaris i empresàries autònoms 

en el marc del quart esmorzar de forquilla organitzat per l’AdEM. Durant la jornada, s’ha 

parlat dels reptes que afronta actualment el col·lectiu i s’han exposat els principals 

punts que inclou la darrera reforma del RETA, aprovada el passat mes de juliol pel 

Consell de Ministres. La conferència ha anat a càrrec de la presidenta d’Autònoms 

PIMEC, Elisabet Bach, i també ha comptat amb la presència i participació del president 

d’Autònoms PIMEC Girona, Josep Burgas, i el president de l’AdEM, Manel Canadell.  

En el marc de la jornada, la presidenta d’Autònoms PIMEC s’ha referit als principals 

reptes que han d’afrontar les persones autònomes: sobreviure, adaptar-se i 

transformar-se. En aquest sentit, ha explicat que “els crèdits ICO poden dificultar 

les noves inversions i, en conseqüència, la competitivitat dels negocis de les 

persones autònomes” i ha recordat que aquests crèdits es van haver de demanar en 

el marc de la situació de crisi derivada de la pandèmia. Per tant, és una causa aliena al 

propi empresari. Pel que fa a la necessitat d’adaptar-se, Bach ha destacat la 

complexitat de les decisions que han de prendre les persones autònomes en un 

escenari incert, marcat per l’escassetat de matèries primeres i l’augment del cost de 

l’energia. Finalment, s’ha referit a la importància de la transformació dels negocis per 

assolir reptes socials i econòmics com la sostenibilitat, la igualtat i la digitalització. Per 

fer front a aquest context, ha posat en relleu la importància de l’associacionisme.  

A més, Bach ha parlat del programa Kit Digital, una iniciativa del govern d’Espanya 

que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals per aconseguir 

que les pimes i els autònoms avancin en la seva digitalització. “És una ajuda 

relativament fàcil de tramitar i que arriba a les persones autònomes”, ha afirmat. 

Pel que fa a la reforma del RETA, la presidenta d’Autònoms PIMEC ha destacat que “el 

80-85% dels autònoms paguen la quota mínima, per tant, sovint cal un 

complement a la prestació per jubilació”. També ha posat en relleu que “la reducció 

per a les persones físiques del 7% s’ha calculat sobre el rendiment net”. En aquest sentit, 

la proposta d’Autònoms PIMEC és que el 7% es calculi sobre la facturació.  

Aquesta sessió és part de les trobades PIMEC Cafè en les quals està participant la 

presidenta d’Autònoms PIMEC, Elisabet Bach, en diferents punts del territori català. 
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L’objectiu és donar una major visibilitat als reptes i problemàtiques que han d’afrontar 

les persones autònomes.  

 


