
                                                 Nota de premsa 

Impacte de la Covid-19 sobre els autònoms de Catalunya  

PIMEC alerta que dos de cada tres autònoms tenen un nivell 

d’activitat inferior al 50% a conseqüència de la Covid-19 

Autònoms PIMEC sol·licita la convocatòria urgent d’una reunió del Consell Català del 

Treball Autònom a Catalunya per abordar la situació del col·lectiu. 

Un informe de la patronal constata que tres quartes parts dels autònoms manifesta que 

el problema més greu és la baixada de comandes/vendes, mentre que un 45% apunta 

el pagament d’impostos i cotitzacions. 

Barcelona, xx d’octubre de 2020. PIMEC alerta que dos de cada tres autònoms 

tenen un nivell d’activitat inferior al 50% en comparació amb l’any passat, com a 

conseqüència dels efectes de la Covid-19. L’informe de la patronal sota el títol 

‘Impacte de la Covid-19 sobre els autònoms de Catalunya’ indica que un 9,9% dels 

autònoms no té activitat; un 26,1% menys d’un 25% de la que tenia fa un any; un 31,5% 

registra una activitat d’entre el 25% i el 50%; un 12,6% d’autònoms d’entre un 50% fins 

al 75% d’activitat; un 15,3% d’entre el 75% i el 100%; i un 4,5% palesa una activitat 

superior a la que registrava un any enrere.  

Els autònoms fan una valoració de la situació econòmica actual inferior a 2 en una escala 

de l’1 al 5. Així mateix, indiquen les següents problemàtiques com les més greus per als 

seus negocis: el 76,8% manifesta que la caiguda de comandes/vendes, mentre que 

un 46,4% el pagament d’impostos i un 44,8% el pagament de cotitzacions a la 

Seguretat Social. A més, apunten d’altres dificultats com el pagament de lloguers i de 

salaris, entre altres qüestions. 

Sobre la tresoreria, tres de cada quatre autònoms té problemes en aquest sentit, 

mateix percentatge que al juny de 2020. En relació a la devolució de préstecs amb 

garantia pública un 70,2% manifesta que tindrà dificultats o dubtes per retornar-los. 

D’altra banda, sobre les previsions de futur, dos de cada tres autònoms anticipa 

problemes financers els propers mesos i el 37% del col·lectiu enquestat afirma 

que s’ha plantejat tancar el negoci, tot destacant que un 18,5% té dubtes sobre 

aquesta mateixa qüestió. 

Davant d’aquesta situació, Autònoms PIMEC sol·licita la convocatòria urgent d’una 

reunió del Consell Català del Treball Autònom a Catalunya, per tal d’abordar la 

situació del col·lectiu i valorar la posta en marxa de mesures per pal·liar els 

efectes econòmics del virus cara el 2021. 

La mostra de l’enquesta 

PIMEC va realitzar aquesta enquesta a partir d’un formulari electrònic online de resposta 

voluntària i recepció automàtica. La mida de la mostra és de 129 qüestionaris rebuts i 

considerats com a qüestionaris vàlids i el període de recepció de les respostes 

comprèn del 15 al 28 de setembre de 2020. 

 


