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Autònoms PIMEC valora positivament la sensibilitat territorial en 
les quotes de persones autònomes però demana que la quota 

reduïda s'apliqui també a les zones rurals de Catalunya  

La patronal demana per carta al ministre Escrivà que es generalitzi aquest criteri 
per garantir el necessari equilibri territorial   

Barcelona, 27 d’octubre de 2022. Autònoms PIMEC valora positivament l’anunci del 
ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luís Escrivà, de què els 
autònoms que iniciïn la seva activitat a les províncies de Conca, Sòria i Terol tindran una 
quota reduïda durant tres anys, de manera que contribuiran a la Seguretat Social amb 
80 euros mensuals. La presidenta d’Autònoms PIMEC, Elisabet Bach, ha celebrat la 
mesura, ja que “introdueix el vector territorial en la sensibilització pel 
desenvolupament, la promoció econòmica i la despoblació”, però també considera 
que “planteja un greuge comparatiu amb la resta de territoris i, per tant, demana 
que la mesura es faci extensiva a les zones rurals de Catalunya que compleixen 
les mateixes característiques”.  

Autònoms PIMEC va presentar esmenes al Reial Decret-llei 13/2022, de 26 de juliol, pel 
qual s’estableix un nou sistema de cotització pels treballadors per compte propi o 
autònoms i es millora la protecció per cessament d’activitat. En el text es demanava 
l’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. Es tracta 
d’una mesura de suport al món rural i a la lluita efectiva contra la manca d’activitat en 
aquest.  

La presidenta d’Autònoms PIMEC ha fet arribar una carta al ministre en la qual ha 
expressat que “el necessari equilibri territorial i les zones rurals interpel·len a totes 
les comunitats i, per tant, és rellevant que es generalitzi aquest criteri”. Atès que 
el mapa català compta amb zones territorials rurals amb xifres notables de despoblació, 
des de PIMEC Autònoms “demanem que es reconegui aquesta realitat i s’apliquin 
les mesures en igualtat de condicions a tots els territoris” amb l’objectiu que es 
pugui impulsar la inversió, el desenvolupament d’activitats i la creació de llocs de treball 
a tots ells.  

 

 

 

 


