
                                                                   

  Nota de premsa  

 

 
 

 

Autònoms PIMEC es reuneix amb empresaris 
autònoms de les Terres de l’Ebre per parlar de la 

reforma del RETA 
 

En el marc de la trobada amb empresaris autònoms de les Terres de l’Ebre, la presidenta 

d’Autònoms PIMEC ha demanat que la quota reduïda que s’aplica als autònoms que 

inicien la seva activitat a les províncies de Conca, Sòria i Terol es faci extensiva a les 

zones rurals de Catalunya 

 

Tortosa, 25 de novembre del 2022. Elisabet Bach, presidenta d’Autònoms PIMEC, i 
Paqui Domínguez, tècnica del Departament Jurídic de la patronal, s’han reunit avui amb 
empresaris i empresàries autònoms de les Terres de l’Ebre per parlar dels principals 
punts de la reforma del sistema de cotització al Règim Especial de Treballadors 
Autònoms (RETA), que el Consell de Ministres va aprovar el passat mes de juliol i que 
comporta un canvi substancial en el model de cotització i en els mecanismes de 
protecció social del col·lectiu. L’acte també ha comptat amb la presència i participació 
de Joan Caballol, president d’Autònoms PIMEC a la província de Tarragona, i Sisco 
Pepió, tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Comerç, Noves Tecnologies, 
Agermanaments, Turisme i Fires i Memòria Històrica de l’Ajuntament de Tortosa. A més, 
hi han assistit la presidenta de PIMEC Terres de l’Ebre, Elizabet Zapater, la delegada 
territorial de Tarragona, Gemma Gasulla, i altres membres de la comissió executiva.  

En el marc de la jornada, la presidenta d’Autònoms PIMEC ha reiterat que “la reforma 
del RETA és positiva, però que només és un punt de partida i no d’arribada”. Per aquest 
motiu, ha explicat que la patronal va presentar esmenes al Reial Decret-llei 13/2022, com 
la demanda d’ampliació del període d’aplicació de la cotització per una quota 
reduïda per a les persones autònomes que residissin o exercissin la seva activitat en 
poblacions de menys de 5.000 habitants fins als seixanta mesos a comptar des de l’inici 
de l’activitat. “Autònoms PIMEC va plantejar així una mesura de suport al món rural i 
de lluita efectiva contra la manca d’activitat en aquest, que pot ser especialment 
important per a les Terres de l’Ebre, on el 90% dels pobles tenen menys de 5.000 
habitants”, ha afirmat.  

Tenint en compte la importància que aquest tipus de propostes poden tenir per indrets 
com les Terres de l’Ebre, Bach ha celebrat la mesura  que recentment es va anunciar des 
del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions i que permetrà que els autònoms 
que iniciïn la seva activitat a les províncies de Conca, Sòria i Terol tinguin una quota 
reduïda durant tres anys contribuint a la Seguretat Social amb 80 euros mensuals . Tot 
i això, considera que “la introducció d’aquesta mesura planteja un greuge compartiu 
amb la resta de territoris i, per tant, demana que la mesura es faci extensiva a les 
zones rurals de Catalunya que compleixin les mateixes característiques”. A més, ha 
reclamat que “la reducció de quota s’apliqui també en aquells casos en què es dona 
d’alta a familiars col·laboradors, així com en aquells casos en què es treballa per 
generar activitat i diversitat”.   
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Al llarg de la seva intervenció, la presidenta d’Autònoms PIMEC 
també s’ha referit de forma específica a la situació del col·lectiu 

d’autònoms a les Terres de l’Ebre. “El nombre de persones autònomes a les Terres de 
l’Ebre està per sobre de la mitjana de Catalunya. Aquest fet s’explica per l’estructura 
empresarial del territori i per l’important pes que tenen el sector agrícola i el de 
serveis ”, ha afirmat.  

L’acte també ha servit per presentar la calculadora que s’ha dissenyat des de la 
patronal per poder fer estimacions de les quotes a pagar segons els rendiments nets .  
“Gràcies a aquesta eina, les persones autònomes poden preveure de forma senzilla per 
quina base els correspon cotitzar i, així, en cas que sigui diferent a l’actual, poden fer el 
canvi durant l’any o mantenir-la i esperar a la regularització”, ha explicat Bach.  
 
Aquesta sessió és part de les trobades en les quals està participant la presidenta 
d’Autònoms PIMEC, Elisabet Bach, en diferents punts del territori català. L’objectiu és 
donar a conèixer els principals punts de la reforma del sistema de cotització al RETA i 
donar una major visibilitat als reptes i problemàtiques que han d’afrontar les persones 
autònomes. 
 

 

 

 

 

 

  


