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Autònoms PIMEC lamenta que no s’hagin 

suspès les quotes d’autònoms i que avui 

s’hagin esvaït uns 800 milions € de liquiditat 

L’entitat també considera que les mesures del Consell de Ministres d’avui per a aquest 

col·lectiu arriben tard i queden lluny de les dels nostres veïns europeus 

Barcelona, 31 de març de 2020. Avui a primera hora la Tresoreria de la Seguretat 

Social ha girat el rebut mensual del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)  

a tots els professionals i empresaris acollits a aquest règim de cotització. Poques hores 

més tard, el Consell de Ministres ha anunciat dues mesures adreçades a aquest 

important col·lectiu, que aplega 600.000 persones a Catalunya i gairebé 3 milions al 

conjunt de l’estat. 

Per una banda, es proposa una moratòria de fins a sis mesos sense interessos en la 

liquidació de deutes amb la Seguretat Social, mesura que Autònoms PIMEC valora 

positivament. Per l’altra, ofereix la possibilitat de devolució de la quota corresponent 

als 15 dies de març sense activitat.  

A falta de conèixer encara el detall de les mesures al BOE, Autònoms PIMEC 

considera les mesures insuficients i tardanes, i lamenta que el Govern espanyol 

ja hagi cobrat íntegrament les quotes del març, i no hagi en canvi optat per la 

suspensió o l’ajornament automàtic.  

La suspensió de la quota d’autònoms ha estat una mesura habitual en països del 

nostre entorn davant les conseqüències econòmiques del Covid-19, com és el cas 

d’Itàlia, França, Alemanya, Bèlgica o fins i tot Grècia. 

Encara que l’ajornament dels pagaments és possible, molts autònoms no saben o no 

poden fer-ho i, a més, l’administració es pot trobar col·lapsada. De fet, alguns autònoms 

han advertit a Autònoms PIMEC que avui han pagat la seva quota mensual, tot i haver-

ne sol·licitat l’ajornament fa uns dies.  

Segons les xifres de recaptació anual, avui els autònoms de tot l’Estat haurien ingressat 

uns 800 milions € a la Seguretat Social, uns 160 milions dels quals a Catalunya, fet que 

llastrarà la seva liquiditat en les setmanes vinents.  

Autònoms PIMEC continua insistint en l’aprovació de mesures de suspensió de tributs i 

quotes d’autònoms, així com en la moratòria sobre altres despeses recurrents com 

lloguers de naus i espais comercials ara tancats, rèntings de vehicles i maquinària i 

altres subministraments, com ja s’ha fet arreu d’Europa, per tal d’injectar liquiditat a 

les empreses.  


