Nota de premsa

Autònoms PIMEC valora positivament l’atorgament
d’ajuts a tots els autònoms inscrits al registre, però
demana que es paguin immediatament i siguin
sostinguts en el temps
L’entitat manté la demanda al Govern en el sentit que fixi uns criteris homogenis
d’ajuts i suport a la reactivació econòmica del teixit productiu
Barcelona, 7 de desembre de 2020. Autònoms PIMEC celebra la dotació de 232
milions d’euros activada per la Generalitat de Catalunya per cobrir la totalitat dels ajuts
sol·licitats per autònoms i, així, poder donar cobertura a tots aquells que s’han inscrit en
el registre previ creat per la pròpia Generalitat (unes 116.000 persones). En la reunió
del Consell del Treball Autònom de Catalunya d’aquesta tarda, la Generalitat de
Catalunya s’ha compromès a fer efectiu el pagament a tot l’univers de persones
registrades, i per un import unitari de 2.000 euros, en els termes que es van
determinar en l’anterior convocatòria.
La patronal valora positivament aquesta millora de la dotació pressupostària i que els
ajuts arribin a tothom, però també demana que siguin sostinguts en el temps mentre
perdurin les limitacions a l’activitat econòmica i es mantinguin els efectes
econòmics de la crisi sanitària. Cal recordar que aquests ajuts provenen, sobretot, de
les limitacions de la segona onada del passat mes d’octubre, i que dos mesos després,
a moltes persones els arriben amb retard.
Així mateix, Autònoms PIMEC demana que els ajuts s’abonin amb la màxima urgència
per tal que puguin ser utilitzats amb la seva finalitat de manteniment de l’activitat,
i tenint en compte els dos mesos que han transcorregut des que es van accentuar les
mesures de limitació de l’activitat econòmica.
Finalment, l’entitat manté la demanda al Govern en el sentit que fixi uns criteris
homogenis d’ajuts i suport a la reactivació econòmica del teixit productiu, així com
que s’acordin les prioritats en el Consell de Diàleg Social per poder tenir una visió de
conjunt i de les necessitats de priorització d’aquests ajuts.
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