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La Cambra de Barcelona veu insuficient la moratòria  

de les quotes als treballadors autònoms  

 
 Reclama mesures complementàries urgents per protegir un dels col·lectius més 

afectats. 

 

Barcelona, 31 de març de 2020.- La Cambra de Barcelona considera necessària però insuficient 
la moratòria de les quotes a autònoms i pimes aprovada pel Consell de Ministres celebrat avui. En 
aquest sentit, reclama mesures urgents per protegir els treballadors autònoms, que són un dels 
col·lectius més afectats per l’aturada de l’activitat a causa de la crisi del coronavirus. Avui se’ls ha 
cobrat de manera íntegra la quota mensual corresponent al mes de març, malgrat les 
diferents reivindicacions del col·lectiu.    
 

El reial decret llei pel qual s'amplien les restriccions laborals pel coronavirus a treballadors no 

considerats essencials fins al 9 d'abril estableix el permís retribuït recuperable, però quedarien 

exclosos els treballadors autònoms, siguin essencials o no. Això provocarà que alguns podran 

recuperar la quota i d’altres no. A més, això també planteja una manca de protecció sanitària 

cap al col·lectiu, que no podrà complir amb el confinament decretat encara que no siguin 

essencials.  

 

El Govern espanyol va dir que els autònoms serien els grans beneficiats i protegits però, en canvi, 

fins a la data manquen mesures concretes que els afavareixi. És per això que des de la Cambra es 

reclama: 

- Condonar les quotes a la Seguretat Social de tots els autònoms durant tres mesos 

prorrogables  

- Moratòria de tots els tributs  

- Liquidesa a interès zero directa de l’Estat per garantir la cadena de pagaments 

- En la concessió de crèdits amb avals públics demanem atendre els microcrèdits dels 

autònoms (fins a 4.000 euros) 

- Atribució/renda econòmica de sostenibilitat mínima per casos que ho requereixin 

- Diferir el pagament durant tres mesos prorrogables (el deute acumulat es prorratejarà els 

24 mesos següents, sense interessos):  

o lloguers per part d’empreses i de particulars en situació vulnerable  

o pagament dels subministraments de llum, telèfon i gas  

o préstecs i hipoteques en vigor.   

- Simplificar procediments administratius 

- Preparar els programes de reactivació  

 

 

Des de la Cambra demanem activar tots els mecanismes de protecció disponibles per al col·lectiu, 

que serà clau per a la reactivació econòmica i no exposar-lo en el moment de transició amb 

mesures que no siguin de suport com les citades.   
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