
 

                                                           Nota de premsa 

Autònoms PIMEC rebutja la pujada de cotitzacions als 

autònoms prevista pel 2022 perquè va en contra de la 

recuperació econòmica 

Elisabet Bach lamenta que la decisió s’hagi pres sense comptar amb les entitats 

representatives del col·lectiu 

També proposa que es posin les persones i activitats al centre de la política, no al de la 

voluntat recaptatòria, perquè sinó la recuperació serà molt més lenta 

Barcelona, 15 d’octubre de 2021. Autònoms PIMEC expressa el seu rebuig a 

la pujada de la quota a la Seguretat Social dels autònoms que contempla el 

projecte de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022. La presidenta 

d’Autònoms PIMEC, Elisabet Bach, s’ha mostrat sorpresa perquè “la decisió 

s’hagi pres sense comptar amb les entitats representatives del col·lectiu 

d’autònoms i s’hagi anunciat poques setmanes després de l’acord assolit en el 

marc del diàleg social sobre l’ampliació dels expedients de regulació temporal 

d’ocupació (ERTO) i de la prestació extraordinària per cessament d’activitat dels 

autònoms”. En aquest sentit, també ha afegit que “costa d’entendre que això 

tingui lloc en un context en el qual s’està abordant la reforma del RETA, que 

implicarà un important canvi en la manera d’establir les cotitzacions, sobre la 

base dels ingressos reals”. 

Autònoms PIMEC considera que no és oportú fer una proposta d’aquest tipus 

que en un moment en què molts autònoms comencen a reprendre amb una certa 

normalitat la seva activitat, tot i que sense recuperar els ingressos previs a la 

pandèmia covid19. Més encara si es pensa en què, d’una banda, molts palesen 

uns elevats nivells d’endeutament vinculats als crèdits avalats per l’ICO, que 

hauran de començar a retornar a partir del proper mes de març, i que, de l’altra, 

la majoria pateix i patirà un augment de costos, associats, entre altres, al preu 

de l’electricitat, a l’actualització de salaris del personal i de lloguers per l’alt IPC, 

o als ascensos dels costos de materials i components. 

Autònoms PIMEC demana al govern i als diversos grups polítics amb 

representació en el Congrés dels Diputats que retirin aquesta proposta, que 

només té una voluntat eminentment recaptatòria i que dificulta la recuperació real 

d’un col·lectiu molt castigat per la pandèmia. Segons Bach, “cal que es posin 

les persones i activitats al centre de la política, no al de la voluntat 

recaptatòria, perquè sinó la recuperació serà molt més lenta”. 

 


