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Autònoms PIMEC demana l’aplicació urgent de les 
mesures anunciades pel Govern central 

L’afiliació al RETA a l’octubre va créixer un 1,13% respecte al mateix mes de 
l’any anterior 

Barcelona, 29 de novembre de 2016.  Autònoms PIMEC valora positivament les 
mesures anunciades pel Govern central, que s’inclouran en la Llei de reforma integral 
del règim econòmic dels treballadors autònoms i que està previst que entri avui al 
Congrés, i en demana la tramitació urgent.  

El president d’Autònoms PIMEC, Joan Alarcón, assenyala que “es tracta de mesures 
indispensables per a la consolidació dels projectes iniciats, per al manteniment de la 
competitivitat dels autònoms i per fer front a un creixement empresarial que sigui 
capaç de generar ocupació i valor afegit a la nostra economia”. Es refereix 
concretament a les mesures anunciades tant en matèria d’una cotització més 
adequada a la realitat econòmica del projecte, que es concretarien en suavitzar els 
recàrrecs en les quotes per retard en el pagament a la SS, millorar el criteri de caixa o 
comptabilitzar la pensió per jubilació i el treball.   

Autònoms PIMEC també veu bé que s’ampliï el termini de bonificació de la quota 
d’autònoms de 50 euros a un any i destaca que a Catalunya s’han beneficiat d’aquesta 
mesura 166.226 autònoms, dels quals 60.716 eren menors de 30 anys. En aquest 
context, Joan Alarcón assenyala que “el manteniment i ampliació d’aquesta mesura 
afavorirà la consolidació de molts projectes empresarials” i ajudarà a crear-ne de nous 
seguint amb la tendència positiva dels darrers mesos. L’afiliació al RETA a l’octubre va 
créixer un 1,13% respecte al mateix mes de l’any anterior.  

Demandes  

L’entitat també demana que, entre les mesures anunciades, s’inclogui la participació 
dels autònoms al Consell Econòmic i Social, però destaca que “aquesta participació 
s’ajusti a les organitzacions més representatives en l’àmbit de les comunitats 
autònomes, de manera que permeti millorar el diàleg i la participació de les 
organitzacions representatives d’autònoms, tal com està previst a l’Estatut del 
Treballador Autònoms (LETA).  

Autònoms PIMEC recorda, per tant, als grups impulsors de les mesures els 
compromisos adquirits i demana a la resta el més ampli consens per aprovar unes 
mesures que són urgents. En aquest sentit, el president recorda que “Catalunya, 
compta amb prop de 546.000 autònoms, que representen una realitat social i 
econòmica sense la qual no és possible parlar de recuperació i sostenibilitat 
econòmica”. 

 

 


