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Autònoms PIMEC constata que un 89,3% del col·lectiu pateix 
una davallada d’activitat i destaca que un 40,9% preveu tancar 

davant la tercera onada 
 
L’entitat alerta que 8 de cada 10 autònoms segueixen patint problemes de tresoreria i 
que un 86,4% preveu problemes financers.  
 
Barcelona, 29 de desembre de 2020. Autònoms PIMEC ha constatat avui en una roda 
de premsa telemàtica que el 89,3% dels autònoms de Catalunya pateix una 
davallada de la seva activitat empresarial. Durant la presentació de l’informe, sota el 
títol “Impacte de la Covid-19 sobre els autònoms de Catalunya”, la vicepresidenta 
d’Autònoms PIMEC, Carme García, ha posat de manifest la necessitat de mesures 
directes al col·lectiu que injectin liquiditat per ajudar a fer front a la davallada de 
la facturació, i ha defensat millorar la competitivitat d’aquests negocis a través de 
formació, ajudes a la digitalització, etc.  
 
D’altra banda, Carme Garcia ha anunciat que deixarà el seu càrrec a Autònoms PIMEC 
quan es confirmi el nomenament com a secretària executiva del Consell de Treball 
Econòmic i Social de Catalunya (CTESC): “És un plaer poder contribuir a la defensa i 
representació dels interessos del col·lectiu i em sento molt orgullosa de la tasca 
d’Autònoms PIMEC abans de la crisi i davant els reptes de la Covid-19”.  
 
L’informe d’autònoms PIMEC 
 
L’economista i gerent de l’Àrea Institucional de PIMEC, Àngel Hermosilla, ha explicat els 
resultats de l’informe, derivats d’una enquesta al col·lectiu aquest mes de desembre. En 
relació al nivell d’activitat, ha lamentat que continua sent baix respecte del 2019 i inferior 
al de tota l’economia: Un 18,3% dels autònoms no té activitat; un 15,1% pateix una 
davallada de l’activitat en un nivell inferior al 25%; un 32,3% la té entre el 25% fins al 
50%; un 15,1% entre un 50% fins al 75%; un 15,1% d’autònoms la registra entre un 75% 
fins al 100%; i un 4% té una activitat superior al 100%.  
 
Fent una comparativa amb els darrers mesos, aquest desembre de 2020 hi ha menys 
autònoms amb una activitat inferior al 50%, però els autònoms sense activitat han 
augmentat considerablement, amb una diferència de 8,4 punts entre el setembre i 
l’actualitat. Sobre els problemes més habituals, un 67% del col·lectiu apunta la 
davallada de comandes o de vendes i, més de la meitat (un 53,2%), apunta el 
pagament d’impostos i de cotitzacions a la Seguretat Social. Així mateix, 8 de cada 
10 autònoms segueixen patint problemes de tresoreria i un 86,4% preveu 
problemes financers.  
 
En aquest sentit, un 48,9% pronostica problemes financers el primer semestre de 2021, 
any en el qual predominen les perspectives negatives en l’activitat del col·lectiu. “De 
cara a l’exercici de 2021, un 65,1% dels autònoms anticipa una davallada i un 
36,5% veu risc de tancament”, ha afegit Àngel Hermosilla. Finalment, en relació a una 
possible tercera onada de la pandèmia, 4 de cada 5 autònoms enquestats considera 
que no pot aguantar més restriccions i un 40,9% creu que hauria de tancar davant 
d’aquesta situació.  


