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Sessió 7 de la CETA

La sessió de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom (CETA) s’obre a les deu del matí 

i sis minuts. Presideix Rafel Bruguera Batalla, acompanyat del vicepresident, José María 

Cano Navarro, i del secretari, Jordi Munell i Garcia. Assisteixen la Mesa la lletrada Mercè 

Arderiu Usart i els lletrats Ferran Domínguez Garcia i Joan Ridao Martín.

Hi són presents els diputats Martí Pachamé Barrera, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi 

Campdepadrós i Pucurull, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero i Eva 

Baró Ramos, pel G. P. Republicà; Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialistes i Units per Avan-

çar i Yolanda López Fernández, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.

Assisteixen a aquesta sessió el conseller delegat de l’Institut Català de Finances, Jo-

sep Ramon Sanromà Celma; Sandra Zapatero, presidenta de la Confederació de Treballa-

dors Autònoms de Catalunya (CTAC); Miquel Camps, president d’Autònoms, PIMEC; Simón 

Montero, president de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (Fagic) i Pedro 

Aguilera, gerent de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya (Fagic).

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de l’Institut Català de Finances davant la Comis-

sió d’Estudi del Treball Autònom (tram. 357-00240/12). Comissió d’Estudi del Treball Autò-

nom Compareixença.

2. Compareixença d’una representació de la Confederació de Treballadors Autònoms 

de Catalunya davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom (tram. 357-00241/12). Co-

missió d’Estudi del Treball Autònom Compareixença.

3. Compareixença d’una representació de Pimec davant la Comissió d’Estudi del Tre-

ball Autònom (tram. 357-00245/12). Comissió d’Estudi del Treball Autònom Compareixença.

4. Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions Gitanes de Ca-

talunya davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom (tram. 357-00250/12). Comissió 

d’Estudi del Treball Autònom Compareixença.

5. Compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals Autònoms i 

Empreses davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom (tram. 357-00251/12). Comissió 

d’Estudi del Treball Autònom Compareixença.

6. Compareixença d’una representació de l’Associació d’Autònoms Dones i Homes Em-

prenedors de Catalunya Segle XXI davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom (tram. 

357-00252/12). Comissió d’Estudi del Treball Autònom Compareixença.

El president

Bon dia, diputades, diputats. Si us sembla, donarem inici a una nova sessió de la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom.

Compareixença d’una representació de l’Institut Català de Finances
357-00240/12

Avui, amb la compareixença, en primer lloc, de representants de l’Institut Català 
de Finances, de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya i de Pi-
mec. Concretament, i per aquest ordre, el senyor Josep Ramon Sanromà Celma; la 
senyora Sandra Zapatero, i el senyor Miquel Camps.

Els pregaria, si –amb la flexibilitat que calgui– es poguessin repartir, més o 
menys, uns trenta minuts entre els tres. Aproximadament, uns deu minuts cadas-
cun. Després, farem la ronda de portaveus dels diversos grups. I després, pel mateix 
ordre, podran respondre les qüestions que s’hagin plantejat per part dels grups, eh? 
D’acord?

Molt bé, doncs, comencem amb el senyor Josep Ramon Sanromà Celma, de 
l’Institut Català de Finances.
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El conseller delegat de l’Institut Català de Finances (Josep Ramon 
Sanromà Celma)

Bon dia, president; membres de la Mesa; diputats, diputades. Diputats, no? no-
més, avui... (L’orador riu.)

El president

Hi ha una diputada.

El conseller delegat de l’Institut Català de Finances 

Ah!, sí, sí..., ara sí, diputada. (L’orador riu.) Bé, en primer lloc, és una oportuni-
tat per nosaltres, un cop més, explicar les activitats de l’ICF d’una forma molt ge-
neral. I concretament, focalitzant-nos en el tema dels autònoms, que és el tema que 
debatem avui.

Per nosaltres, ja fa anys, i dintre de l’evolució de l’ICF, l’objectiu prioritari ha es-
tat focalitzat en el finançament a pimes i autònoms, eh? Com bé coneixen els com-
panys de Pimec, amb els que col·laborem intensament en aquest tipus d’activitats; 
doncs, dintre del grup ICF, que està composat pel mateix Institut Català de Finances 
i Avalis, conjuntament, aportem solucions al conjunt del teixit.

Només una petita introducció a l’ICF. Concretament, si us sembla..., si sé fer fun-
cionar això..., hem preparat una petita presentació, que així els queda documentació. 
A veure..., bé, bàsicament recordar que som una entitat financera pública, subjecta 
al dret privat. Vol dir que actuem amb les condicions de dret privat. La segona cosa 
important a recordar, que tenim autonomia financera; no depenem del pressupost 
públic, per tant, cent per cent de les nostres activitats no generen ni deute, ni dèficit.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Estem obligats a complir la normativa europea d’entitats de crèdit, sobretot per-
què Eurostat marca una diferència molt clara entre el que és una entitat d’adminis-
tració pública del que és una entitat financera. Llavors, quan és una entitat admi-
nistració pública consolida deute i dèficit. I quan és entitat financera, està fora del 
deute i del dèficit. Per tant..., però això obliga a complir amb uns requeriments i amb 
una normativa específica.

Des del 2015, i precisament per aquests requeriments d’Eurostat, estem obligats 
a complir, també, amb la normativa de les entitats de crèdit públic. I per tant, nor-
mativa publicada a nivell europeu i transposada a nivell de l’Estat espanyol, a nivell 
del Banc d’Espanya. Som membres de l’Associació Europea de Bancs Públics. Vol 
dir que..., i a més a més, jo personalment, membre de la Junta Directiva des de l’any 
2014. I per tant, veiem què és el que fa la banca pública a Europa, per tots els dife-
rents objectius en general, no? Això, una mica, per centrar-nos.

La segona presenta..., a la segona pàgina, bàsicament, el que diem és quins són 
els objectius estratègics nostres: impulsar el finançament al teixit econòmic per tal 
de contribuir al creixement i la sostenibilitat de l’economia catalana. I aportar solu-
cions financeres. I això, com ho fem? Doncs, agafem diners dels mercats, per tant, 
Banc Europeu d’Inversions; emissions de deute que col·loquem als mercats interna-
cionals; tenim els fons propis, que són els que la Generalitat ha dotat, en el seu mo-
ment, com a capital a l’ICF.

I la darrera aportació és del 2010, que es va formalitzar el 2011. Des d’aleshores 
no ha fet falta cap aportació per part de la Generalitat a la institució. Som..., tenim 
suficient liquiditat, solvència i recursos per actuar. I la tercera pota és: gestionem 
fons estructurals europeus de programes Feder, que, principalment, van destinats a 
finançar pimes, eh? Que és una línia de, enlloc d’aportar subvencions europees, el 
que rebem són fons per donar crèdit. Per tant, aquest crèdit és retornable i, per tant, 
pot funcionar. I també va destinat només a pimes i autònoms, no pot fer activitat per 
a mitjanes i grans empreses.
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I dintre dels objectius, tenim: financem start-ups, financem pimes. Dintre de 
pimes està el subsegment dels autònoms, mitjanes empreses i finançament de pro-
jectes. Projectes, tant públics com privats; tots, conjuntament. Com ho fem? Molt 
ràpidament, fem préstecs, a través del propi ICF capçalera; fem avals, a través, prin-
cipalment, d’Avalis, que és una societat participada per nosaltres als bancs, i els ma-
teixos avalistes. I fem inversió en capital risc. Per tant, invertim en fons de capital 
risc, perquè inverteixen en empreses catalanes. Aquestes són les tres grans línies 
d’activitat. 

Com ho fem? Des del 2012, no ho fem per la via d’entrada a registre, sinó que 
hem creat una plataforma electrònica. Vol dir que està disponible 365 dies l’any, vint-
i-quatre hores. Qualsevol empresari, empresa, etcètera, pot entrar dintre d’aquesta 
plataforma i tramitar una petició electrònica de finançament. Tenim delegats comer-
cials al territori, per anar assessorant, diríem, d’acord amb les peticions, i finança-
ment a diferents..., i especialistes en finançament en general.

Què aportem al sistema financer? Bé, bàsicament, aquí com podeu veure, el 93 
per cent dels nostres clients són pimes i autònoms. Per tant, la part significativa de 
la nostra cartera d’inversió està concentrada en aquest segment. Dintre del que són 
les empreses mitjanes, tenim el 7 per cent de penetració. Vol dir que el 7 per cent 
de les empreses han rebut un finançament per part nostra, de les mitjanes, concre-
tament. A les start-ups, l’any passat, hem invertit en empreses de nova creació, amb 
trenta-cinc operacions, per 27 milions d’euros. I som complementaris amb el sector 
privat. Molts finançaments els fem conjuntament amb els bancs privats.

Som anticíclics. Quan va haver la restricció del crèdit, nosaltres vam obrir el crè-
dit directe cap a pimes i autònoms, principalment. I hem de tenir present que avui, 
la concentració del sector financer a Catalunya és la més alta de l’Estat espanyol, i 
una de les més altes d’Europa. Vol dir que estem en una situació de debilitat. Pocs 
instruments, eh? poques entitats. Per tant aquí, això ens ha de donar un paper més 
significatiu.

Què fem amb els autònoms? Bàsicament, ho fem directament, finançament di-
recte a l’autònom, o mediació i conversió, conjuntament, a través d’un banc o con-
juntament amb Avalis. Tant per finançar inversió com circulant, els terminis mit-
jans van de tres a quinze anys, depenent del projecte, a partir de tres mil euros de 
finançament. I ho podem finançar tot, a excepció de la promoció immobiliària. Sí 
que financem el que és el desenvolupament i promoció de la «vivenda» de lloguer 
social. Diferents línies, a través d’Avalis, Agrocrèdit, comerç, Avalis comerç, Avalis 
emprenedors...

Si anem directament a les xifres, diem, què hem fet l’any 2018 i quina cartera 
d’inversió tenim, a finals del 2018? El 2018 vam fer 337 operacions per 31 milions 
d’euros amb autònoms. A través dels bancs, només vam fer divuit operacions, per 
0,5 milions d’euros. Aquí, abans de l’entrada, comentàvem amb alguns dels com-
panys de la ponència, que vam decidir accelerar el crèdit directe, perquè, quan ho 
fèiem a través d’una entitat financera ens trobàvem que l’autònom deia que, a banda 
del crèdit aquest, que nosaltres assumíem el 70 per cent del risc, i el cent per cent del 
finançament; doncs, el banc li demanava tot: l’assegurança de la casa, l’alarma, el no 
sé què..., tota la complementària.

Llavors, vam decidir limitar a finançament directe, versus fer aquesta interme-
diació a través del banc. Encara que la banca dona més capil·laritat per l’oficina; però 
com que estem disponibles online, és un tema important. I després, la suma total, 
doncs, 355 operacions, 32 milions d’euros. I la cartera d’inversió que tenim, en el 
segment d’autònoms, és 3.316 operacions vives l’any 2018, 156 milions d’euros. La 
mediació en entitats financeres té una cartera, que ve de la història, 538, amb 6 mi-
lions d’euros. Total, 3.854; 162 milions d’euros de finançament, que estan a la car-
tera. O sigui, diners que avui estan pendents d’amortitzar, i pendents del retorn de 
l’amortització.
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És un segment que funciona molt bé, que té baixa morositat. I que, per tant, lle-
vat que hagi..., que el seu projecte empresarial vagi malament, doncs... –i llavors ja 
entrem dintre de com gestionem aquesta dificultat–, però, en general, no té una taxa 
de morositat superior a la de les pimes.

Amb l’activitat total, si agafem l’activitat total del grup ICF-Avalis, doncs, amb 
aquesta xifra podrem veure que el número d’empreses finançades l’any passat han 
sigut 1.459. Per tant, amb un domini significatiu del bloc emprenedors, autònoms i 
pimes. La resta d’empreses mitjanes ja tenen un pes..., quaranta només. Per tant, el 
total del sector privat, 1.500 operacions. I amb el sector públic, tretze operacions. 
Normalment, són vinculats amb ajuntament o entitats dependents. Vam fer 600 mi-
lions d’euros, d’inversió o aval, i més de 1.500 operacions. I res, per acabar molt rà-
pid, tenim un balanç molt sanejat. Tenim 2.500 milions d’euros d’inversió en actius, 
majorment amb inversió directa i avals. Tenim inversió en capital risc, per valor de 
130 milions d’euros.

Uns fons propis molt sanejats. I cada any, des de l’any 2011, donem resultats posi-
tius, que portem a reserves, per continuar reinvertint, diríem, el resultat. Tenim unes 
bones ràtios de solvència, l’Autoritat Europea de..., l’European Banking Authority 
demana un 15 per cent de solvència mitjana, estem en el 39 per cent. Una morositat 
una mica més alta que la mitjana de la banca a Espanya: 7,8 per cent; 5,8 per cent. 
Però tenim molt dotada aquesta morositat. Vol dir que, més del cent per cent de la 
morositat la tenim coberta.

Per tant, tenim un balanç sanejat i capacitat per continuar creixent. No sé si he 
cobert l’objectiu dels deu minuts... (L’orador riu.)

El president

Perfectament, senyor Sanromà.
Moltes gràcies.

Compareixença d’una representació de la Confederació de Treballadors 
Autònoms de Catalunya

357-00241/12

I a continuació, la senyora Sandra Zapatero, de la Confederació de Treballadors 
Autònoms de Catalunya.

Bon dia; endavant.

Sandra Zapatero Zapata (representant de la Confederació de Treballadors 
Autònoms de Catalunya)

Gràcies, bon dia als companys de la Mesa i, sobretot, a les diputades i als dipu-
tats. Jo us vull donar les gràcies per acceptar, aquell dia, eh?, que crec que molts dels 
que esteu aquí us vam, des de la CTAC, fer una proposta. I era mirar de fer alguna 
cosa per als autònoms, no? I autònomes, doncs, de Catalunya. Que era, en aquest 
cas, el que ha acabat sent una comissió d’estudi per al treball dels autònoms i de 
les autònomes, a Catalunya. I estic contenta, perquè crec que –en parlàvem abans– 
som la cinquena compareixença; d’altres anteriors que han vingut en el ram, doncs, 
d’universitats, inspecció de treball i totes aquelles reivindicacions que comentàvem, 
no?, que són les que estan aquí plasmades.

I veure que aquesta comissió, realment té una activitat, amb la voluntat d’analit-
zar mesures, amb la voluntat de poder crear polítiques actives. I, sobretot, canvis le-
gislatius per abordar i millorar, en aquest cas, el col·lectiu de treballadors i treballa-
dores autònoms que, com bé sabeu, no és poc. A nivell estatal, estem en 3.200.000, 
i a Catalunya avui, aproximadament, en 552.000.

Les xifres, jo crec que sí que us faré una magnitud de les xifres, perquè després 
desenvoluparé la meva ponència, amb les reivindicacions del col·lectiu. Per tant, ens 
trobem que Catalunya sabem que va puntera, no?, en aquest cas, on hi ha més per-
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sones treballadores autònomes i autònoms. I sempre parlo de persones treballadores 
en el règim especial de treballadors autònoms, és el Barcelonès, seguit de comar-
ques gironines. Llavors, demarcació de Tarragona, i finalment, comarques o terres 
de Lleida.

És un creixement de qualitat, el que tenim a Catalunya? En absolut, no ho és. 
Penseu que el 17 per cent de les persones que s’arrisquen, moltes vegades no per vo-
cació sinó per necessitat, podríem dir, a muntar un negoci per sortir de la precarietat 
o de la pobresa a que es veuen sotmesos, aquest 17 per cent tanca abans dels onze 
mesos. Però encara és més greu si mirem les xifres profundes. I és que el 9 per cent 
no arriba a sis mesos. I la resta, que és un 7 i mig per cent, aguanta dels sis a onze 
mesos. Per tant, alerta amb les xifres.

Està clar que el sector més punter a Catalunya sempre ha estat i penso que con-
tinuarà sent el de serveis, eh? La construcció queda una mica enrere, eh?, l’agricul-
tura i la indústria... Moltes vegades parlem que els autònoms generen molta ocupa-
ció a tercers, i això no és cert. És a dir, ho diuen les xifres. Mireu l’Idescat, mireu 
l’EPA, mireu les xifres mes a mes, trimestre a trimestre. El 81 per cent de treballa-
dors i treballadores autònoms en el sistema no té assalariats a càrrec, només un 19 
per cent.

Si seguim aquelles persones que sí que podríem dir que tenen una estabilitat en 
la seva activitat econòmica, és..., en la seva activitat econòmica, en un negoci que fa 
més de cinc anys està establert a Catalunya, és el 54 per cent –que trobo que és una 
xifra molt baixa, eh?–, perquè estem a la meitat d’estabilitat, i a l’altra meitat, d’in-
estabilitat total i absoluta.

Al gruix del col·lectiu, ho hem comentat moltes vegades, però al gruix del col-
lectiu es troba un 46 per cent, en aquest cas, entre els quaranta i cinquanta-quatre 
anys, en una edat més conflictiva per a les prestacions futures, no?, una prestació 
de llarga durada, com pugui ser la jubilació, en aquest cas, entre d’altres. I allò que 
mai m’agrada dir, però és així, és que el 89 per cent, que és molt, del col·lectiu, dels 
RETA, cotitza per la base mínima. I això, és un problema, és un problema molt 
gran, perquè clar, si parlem de prestacions de llarga durada, o de qualsevol altre ti-
pus de prestació, ens trobem que les prestacions també seran irrisòries.

I clar, podem dir, en comptes de fer polítiques de càstig, per què no fem políti-
ques actives d’estímul? Però és que molts i moltes autònomes, si mireu les xifres del 
Ministeri d’Hisenda, de les rendes, eh?, i tot aquest entramat econòmic, veureu que 
realment, l’autònom o l’autònoma normal, i persona física, no té tant de rendiment 
econòmic, no li queda tant a la butxaca. Per tant, moltes vegades..., i la majoria dels 
casos, que nosaltres intentem fer o sensibilitzar sobre que és important aportar a les 
arques de la Seguretat Social, és que no poden, perquè no tenen circulant, no tenen 
suficient tresoreria com per poder viure, pagar, i a part, augmentar aquesta base de 
cotització.

Per tant, moltes vegades, quan parlem d’ajuts –que ara hi entrarem, sí que hau-
ríem de pensar en aquest tipus d’ajuts, eh? Perquè els nostres autònoms i autònomes, 
potser puguin trobar un..., en el seu moment, el benestar quan es jubilin amb molta 
més garantia, no?, i amb molta més seguretat. Que precisament per això cotitzem, 
no? perquè en el futur, doncs, puguem viure, se suposa que una miqueta millor.

Dit això, sí que sabeu que hi ha la subcomissió específica del RETA, a Madrid, 
al Congrés dels Diputats. Perquè, no ens enganyem, jo parlaré de la part estatal i de 
la part de competències que ens corresponen a Catalunya per part de la Generalitat. 
I és veritat que hi han hagut moltes millores. No sé si recordeu aquella llei que va 
sortir, la 6/2017, on parlàvem de les dietes, eh?, dels desplaçaments, tot allò que sem-
blava una llei suficientment important. I va ser una llei plena de pedaços que avui 
encara no està resolta a nivells d’execució. És a dir, l’autònom i l’autònoma que tenen 
una activitat a casa seva, a la seva «vivenda», com pugui ser un dissenyador o un 
arquitecte; un espai amb el seu ordinador, encara, quan ve una inspecció fiscal, els 
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tomben aquella despesa que el ministre va anunciar que era del 30 per cent deduïble. 
Va acabar sent un 9; doncs, acaba sent res.

Us ho dic perquè encara, d’aquella anterior llei, queden moltes coses per acabar 
d’entrenar i de mesurar d’una altra manera, no? Sí que és veritat que, dins de la se-
güent llei, que va ser la 28/2018, jo crec que ha estat la millor llei estatal per al col-
lectiu de treballadors autònoms i autònomes; ens l’hem treballada moltíssim. I ha 
estat la protecció universal, de la protecció social per al col·lectiu. És a dir, això no 
és un ventall on puguem triar. Si nosaltres, o el col·lectiu, el que reclama, el que rei-
vindica és major protecció social, donem-li de forma progressiva. I això és el que 
es va fer. És a dir, gràcies a aquell Reial decret llei, en aquest cas, del 28/2018, de la 
revalorització de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, 
laboral i d’ocupació, tenim la cobertura total del col·lectiu. I això, què vol dir? Que 
el col·lectiu té cobert l’accident de treball –que no tots els autònoms i autònomes 
el tenien cobert, tot anava en funció del tipus d’activitat, del risc, de la perillositat. 
Avui sí, qualsevol autònom i autònoma que tingui un accident en desenvolupar la 
seva activitat té coberta aquesta contingència. I, per tant, com tots, paga per ella. La 
malaltia professional, que això va lligat a l’accident de treball; la formació profes-
sional; quelcom que, des de la nostra organització, de fet que autònoms havíem re-
clamat molt, per què l’autònom no té dret a una formació professional de reciclatge, 
d’actualització. El món, les tecnologies, tot va molt ràpid, però ningú pensa que són 
ells, potser, els que també necessiten tenir una formació a mida.

El cessament d’activitat, la prestació de cessament d’activitat, que és el més sem-
blant a l’atur de la resta, la veritat és que jo sempre us ho he dit, que és un decret en 
el que jo no he cregut gaire. Perquè, haver de pagar durant dotze mesos, antigament, 
per rebre’n dos, de prestació, perdoneu-me, però..., a quin autònom o autònoma li 
dius que ho faci, per rebre dos mesos, de la base de cotització, lògicament.

Això s’ha canviat. És a dir, amb la Llei 28/2018, ara la prestació d’aquests dotze 
mesos s’amplia a quatre, obligatori per a tots els col·lectius. Però, què passa, aquí? 
Aquí tenim un problema, i és que qui fa la tramesa d’aquesta resolució de concessió 
de la prestació de cessament d’activitat, quan un autònom o autònoma la sol·liciten, 
són les mútues adherides a la Seguretat Social. I, malauradament, avui, les mútues, 
més del 63 per cent de sol·licituds, les tomben. I amb això no estem d’acord. No pot 
ser que un autònom estigui pagant, compleixi els requisits del temps i forma, i quan 
arriba el moment de la concessió d’aquesta prestació, des de les mútues se’ls digui 
que no, perquè no han aportat, per exemple, el balance de pérdidas y ganancias.

És a dir, perdoneu, però és que els autònoms, persones físiques, no estan obli-
gats segons el Codi de Comerç, a portar una comptabilitat adaptada al Pla general 
comptable, en tot cas, això són les societats mercantils, laborals, cooperatives, etcè-
tera. Aleshores, aquí sí que intentarem les organitzacions més representatives, que 
som autònoms CTAC i autònoms Pimec, veure com lliguem el cessament d’activitat. 

Una altra cosa molt important és la millora que s’ha fet en la incapacitat tempo-
ral, que també la reclamàvem, no? És a dir, aquell autònom que té dret a posar-se 
malalt. No és que no s’hi posi, és que no agafa la baixa. Clar, si jo tinc un comerç, 
per exemple, i abaixo la persiana perquè estic malalt i he d’estar de baixa per inca-
pacitat temporal, a mi no m’entren diners. És insostenible. El que s’ha aconseguit 
és que, a partir del 61è dia de baixa d’aquest autònom o autònoma, tinguin la quota 
bonificada. Doncs molt similar al que es fa en el règim general, si és que tampoc no 
s’està inventant res. Sempre aportant; sempre l’autònom aporta la seva quota, eh?, 
que vam fer un tram de forma progressiva, durant tres anys.

I els falsos autònoms. Això també és un tema molt delicat, és un tema que su-
poso que el meu company, el Miquel, també parlarà de molts grisos. Però sí que és 
veritat  que nosaltres, com una associació més d’àmbit d’autònoms professionals, 
sindical, sí que veiem molt d’abús, eh?, que és una forma de precaritzar moltes per-
sones que es troben desocupades i que, per necessitat, s’han d’inserir al mercat de 
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treball. Per això, junt amb el Confederal de la Unión General de Trabajadores de 
Madrid, dins d’aquest Reial decret llei, es va aconseguir, dins de la modificació de 
la Llei d’infraccions de l’ordre social, que fossin sancionades aquelles –jo no dic 
empreses, sinó aquelles activitats que fessin un ús fraudulent o un mal ús dels falsos 
autònoms– amb sancions de 3.126 a 10.000 euros.

Això és discutible, què és un autònom, què és un..., eh?, un fals autònom, i què 
no ho deixa de ser. Jo, des del nostre punt de vista, tenim molt clar que la legislació 
laboral d’aquest país, de moment, està molt clara. És a dir, jo, o des de la CTAC no 
entenem que hagi d’haver-hi una altra figura.

Hi ha el règim general i hi ha el règim d’autònoms. A partir d’aquí és obvi que 
hi ha coses que queden una mica amb inseguretat jurídica, podríem dir. A partir 
d’aquí, tenim unes fites, per encarar aquest 2019, el que queda del 2019. I consecu-
tives, que no ho hem deixat de fer, però també és aquesta regularització d’aquests 
falsos autònoms, perquè ens trobem diàriament amb sentències favorables, desfa-
vorables, positives, no positives. Hi ha moltes interpretacions, i tot és interpretable. 
Per tant, sí que és veritat que, una de les exigències que tenim és que –i us en recor-
dareu– aquella paraula d’«habitualitat» que jurídicament no ens la van definir mai, 
que ens la defineixin. Perquè no només és esporàdic o habitual, sinó el risc i ventura, 
no?, l’autoorganització...

És a dir, és un ventall molt més obert, no si rebo una retribució o si em diuen que 
ho he de fer o no, o si tinc una aplicació que no pago el risc i ventura del lloguer de 
l’aplicació, perquè la té un tercer..., és més complicat, potser, del que ens sembla. Per 
altra banda, la Llei de morositat, avui tenim una llei que tipifica que els productes 
frescos es paguen a trenta dies, i la resta a seixanta. I llavors, aquí el gran problema 
és el pacte entre les parts, eh? Per això, moltes vegades ens trobem que els autònoms 
i autònomes de Catalunya, quan presten un servei han de tancar el seu negoci per 
falta de liquiditat. I això no ens ho podem permetre, eh? També hi ha una plataforma 
de la morositat que s’està treballant per avançar en aquests temes.

La llei de la segona oportunitat. Ja sabeu que sempre em queixo d’aquesta llei, 
perquè ja ho diu: la segona oportunitat. Si són treballadors autònoms i autònomes, 
o empreses..., però aquí es parla de particulars, i no oblidem que la Llei de segona 
oportunitat ve de la Llei d’emprenedors, que es va muntar, precisament per això, el 
que no pot ser és que, una eina que aparentment era molt potent, que ens donava un 
oxigen més fresc, sigui avui amb notables carències. És a dir: amb qui contrau deute 
un autònom o una autònoma? Doncs, deixa de pagar la Seguretat Social i deixa de 
pagar l’IVA, o el pagament a compte de l’IRPF. No li deixarà de pagar els cinquanta 
euros de material d’oficina a la copisteria, m’explico?

Aleshores, és una altra fita que estaria bé. Dues coses: futur sistema de cotitza-
ció. Nosaltres, com a organització aquí a Catalunya –i sabem que això s’ha de fer a 
l’Estat espanyol, a Madrid, al Congrés dels Diputats– creiem i defensem i ja hi ha la 
comissió de pagar en funció dels rendiments de cada autònom i autònoma. No pot ser 
que un autònom que tingui, per exemple, un rendiment de 9.000 euros i un altre autò-
nom que tingui un rendiment de 40.000 euros aportin el mateix a la Seguretat Social. 
Perquè això, en els convenis col·lectius, tampoc passa. Per tant, volem equiparar que, 
aquell que més guanyi que més pagui. I aquell que menys guanyi, doncs, que no pa-
gui tant, no? Igual que el director d’un hotel, o el recepcionista d’un hotel. Perquè lla-
vors, ens trobem, en aquest cas, que tenim persones que estan infracotitzant i la resta.

Catalunya, les nostres fites; vaig ràpida. Consell Català de Treball Autònom: fa 
deu anys, ja ho sabeu. Jo no ho tornaré a repetir, jo tinc l’esperança, tinc la fe que 
en algun moment, el Consell Català del Treball Autònom, com en altres comunitats 
autònomes, el podrem veure, el podrem tenir i jo crec que ha de ser l’òrgan que exe-
cuti totes les polítiques actives, que executi tots els ajuts i subvencions per als treba-
lladors i treballadores autònoms de Catalunya. Aquells programes que siguin neces-
saris, sobretot per les necessitats que ens trobem en aquest país i amb el col·lectiu.
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Propostes: molt interessants, propostes que no ens donen, propostes que no hi ha. 
Mireu, només hi ha una ajuda, i la sabeu: el «Consolida’t»; programa que s’ha de 
revisar, eh?, estem a la sisena edició, és un programa que està molt bé, però s’ha 
de  revi sar. Sé que hi ha voluntat per part del departament, o d’Acció, en aquest 
cas, de revisar-lo, però és que s’ha de fer.

Prevenció de riscos laborals. No es parla de les morts, dels accidents, dels treba-
lladors autònoms, sí dels treballadors però no dels treballadors autònoms. I, malau-
radament, també tenen accidents i també moren. I no estan obligats, majoritària-
ment, a aplicar la Llei de prevenció de riscos laborals. Fem alguna cosa, fem un 
sistema de registre, d’un curs formatiu, no ho sé..., però sí sensibilitzar el col·lectiu. 

Relleu generacional. N’hem parlat moltes vegades, persones que estan a punt de 
jubilar-se, escolta’m, promocionem-ne d’altres que necessiten treballar, per ensenyar 
l’ofici, eh?, perquè es quedin amb aquella activitat que sabem que si ningú l’agafa 
serà un negoci més al nostre barri, al nostre poble, o a la nostra ciutat, tancat.

Promoció a l’ocupació autònoma. Aquella meravellosa ajuda que es donava als 
treballadors autònoms i autònomes de Catalunya, que crec que fa tres o quatre anys 
que ningú en parla. Per als nouvinguts, també és un col·lectiu que s’ha de tractar 
amb molta especialitat, en aquest cas, o de forma més especial. 

La integració de les persones discapacitades autònomes, compte, perquè hi ha-
vien no sé quantes coses i no hi ha res. Una cosa que sí que hi ha, òbviament, són 
polítiques socials com a ciutadans discapacitats, però no hi ha polítiques actives; no 
estan en vigor, per ajudar aquestes persones amb discapacitat perquè s’autoocupin. 
Promoure l’autoocupació, formació, informació. Sobretot, informació, perquè són 
persones vàlides, que poden inserir-se en el nostre mercat de treball. Programa per a 
ajuda a l’adaptació del Reglament General de Protecció de Dades. És a dir, vosaltres 
sabeu què és un autònom o autònoma, petit, amb tot el tema de la paperassa que fa 
falta per..., no ho sé, potser inscriure tres dels seus proveïdors?

Per acabar, sí que cal dir-vos que això és competència de la Generalitat de Ca-
talunya i que no ha estat sol·licitat per part de la nostra competència, és que des 
d’aquest any 2019, com he explicat abans, la protecció social és total. I tenim dret 
a reclamar el 0,1 per cent de la formació professional, per reinvertir-lo en formació 
per a aquells autònoms i autònomes, principalment. I l’1 per cent, des del 2013, de 
la prestació per cessament d’activitat, que aquest 1 per cent va a cada comunitat au-
tònoma per poder també ajudar i inserir novament en el mercat de treball aquelles 
persones autònomes que en van quedar fora.

Dir-vos, per últim, que des de la CTAC autònoms de la UGT de Catalunya segui-
rem, com no podia ser d’una altra manera, lluitant per sumar millors drets, millores, 
restar precarietat i continuar lluitant per un treball digne per al col·lectiu de treba-
lladors autònoms i autònomes.

I moltíssimes gràcies, bon dia.

El president

Gràcies a vostè, senyora Zapatero.
A continuació, el senyor Miquel Camps, de la Petita i Mitjana Empresa de Ca-

talunya.

Compareixença d’una representació de Pimec
357-00245/12

Miquel Camps (president d’autònoms de PIMEC)

Molt bé, moltes gràcies a la comissió. No sé si m’han deixat gaire temps els 
companys per desenvolupar-ho, però intentaré ser el màxim concís possible. Estava 
mirant una mica el que us volia comentar, i veig que parlaré d’avions, de bicicletes 
i de pilotes de futbol. I crec que està bé posar-ho en context, perquè jo vaig tenir la 
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sort de ser president de Pimec Joves Empresaris, càrrec del que ja em van jubilar 
per tema d’edat, que això és una cosa que arriba quan arriba. I, per tant, vaig tenir 
la sort de conèixer l’emprenedoria molt de primera mà. I realment vaig arribar a la 
conclusió que actualment la paraula emprenedor està molt ben vista socialment, a 
nivell ja no només de partits polítics, sinó també d’opinadors, de tertulians, d’eco-
nomistes. Tothom coincideix que els emprenedors són necessaris, ens han de treure 
de la crisi.

Fins i tot l’estereotip d’emprenedor és diferent al de l’empresari; l’empresari en-
cara està com una mica mal vist. I, possiblement, aquest emprenedor que prefereix 
els texans a la corbata i l’americana, i prefereix tancar els tractes en un afterwork en 
comptes de en un dinar llarg de puro i de copa; i de fer servir la bicicleta o el cotxe 
elèctric en comptes d’un cotxe de gamma alta de benzina; doncs, està més ben vist 
socialment.

Això, possiblement, estigui bé, però després, quan em va arribar el càrrec de 
president d’autònoms Pimec, em vaig adonar que, com molt bé deia la Sandra, són 
553.000 a Catalunya, i que no se’n parla; ni bé ni malament, perquè potser hi ha una 
desconeixença particular sobre el tema i la gent prefereix no abordar el tema. De 
fet, jo vaig estar també aquí al Parlament per parlar de joves empresaris, en el seu 
moment, fa un parell d’anys. I vam estar a la sala 1. Ja no només pel tema de la sala, 
sinó perquè de cada grup parlamentari hi havia quatre o cinc persones ben bones.

I crec que és un tema que crea més expectació que el tema d’autònoms. I crec que 
ens toca parlar-ne seriosament, del tema d’autònoms. Per tot el que implica. I, so-
bretot, dignificar la paraula autònom. Perquè ja no només perquè n’hi ha 553.000 a 
Catalunya, sinó perquè és una sortida molt digna per a molta gent, sobretot aquella 
gent que té un talent, aquella gent que sap fer una feina, aquella gent que ha de..., 
entre tots l’hem d’ajudar que s’atreveixi a fer el pas per treballar per sí mateixa. So-
bretot aquell que ho sàpiga fer. 

Vull començar una mica, molt breument, a parlar del sistema educatiu actual que 
tenim. I sé que en parlarà molta gent i moltes comissions i que no és la comissió 
destinada a això, però sí que vull, breument, fer un petit apunt. I ho reduiré molt a 
l’absurd, perquè ens entenguem tots. O sigui, al final, tenim un sistema educatiu en 
què s’està ensenyant als nostres joves que, dos més dos són quatre i amb això poden 
aprovar una lliçó. D’acord? Ho estic reduint perquè ens entenguem, a partir d’aquí 
ho compliquem tot el que vulgueu, però ens expliquen que dos més dos és quatre i 
amb això aprovem la lliçó. 

El que trobem a faltar és que aquest quatre, el dia de demà s’ha de saber vendre, 
finançar, fer-lo atractiu, etcètera. I despertar aquest xip, jo no sé si l’emprenedor neix 
o es fa, però no podem permetre que se’ns perdi pel camí.

Llavors, més enllà de..., no és que cregui que el sistema educatiu..., els profes-
sors, perquè han patit retallades i són uns serveis que formen els nostres fills, però 
sí una mica el què de la qüestió, la finalitat. Jo recordo que, quan jo vaig fer l’EGB, 
en el meu cas, els meus pares em deien: nen, acaba’t el plat de taula, que hi ha gent 
a l’Àfrica, hi ha gent a la Xina, hi ha gent a la Índia que passa gana. I això, possible-
ment ho seguim..., que ho hem de seguir dient als nostres fills, perquè hi ha gent que 
passa molta gana, inclús potser en la nostra comunitat de veïns o al nostre carrer. 
Però a part, ens toca començar a dir, també, als nostres fills: acaba’t el plat de taula 
i forma’t. I forma’t molt bé, perquè hi ha gent a l’Àfrica, la Xina i la Índia, que vol 
el teu lloc de treball i que s’estan formant.

I que avui dia hi ha una mobilitat molt gran, on la competència dels nostres pa-
res estava al carrer del costat o a la població del costat. I ara, la competència de les 
noves generacions estarà a un clic de distància. I això, implica un canvi en la forma 
d’actuar. I aquí el treballador autònom hi té molt a dir. Perquè, cada cop més tendim 
a treballar ja no per hores sinó per projectes, i amb una capacitat d’aquells que tenen 
talent, d’aplicar-ho i de ser bons en el que estan fent. I si no ho fa una persona d’aquí, 
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ho farà una persona que estarà a un clic de distància. I és una cosa que hem d’anar 
entenent i posar-hi el problema o l’oportunitat sobre la taula. 

També estem formant els nostres fills, de sempre, a competir contra robots, no? 
I això potser no sigui la solució. Perquè, al final, els robots sempre ho faran millor 
que nosaltres. I si ensenyem els nostres fills a fer la feina que fa un robot, tampoc no 
aportarem gaire molt més que això, i sempre un robot ho farà més bé que nosaltres. 
Llavors, aquí comencem a entendre, començar formant altres aspectes molt més so-
cials, i humanístics i tal, que no només a competir amb un robot.

Què ens hem trobat amb aquests emprenedors joves o no joves, que volen fer el 
pas al treball autònom? Les pors. I això és en el que hem de treballar conjuntament 
entre totes les patronals, agents socials, i tota l’Administració, per treure aquestes 
pors. I en això sí que ens podem ajudar. Això ja no és un tema de dir, depèn de qui 
depengui, treure pors. A quines pors em refereixo? Deia que us parlaria d’avions. 
Jo, a vegades, quan començava a parlar amb diferents joves empresaris i autònoms, 
el tema de l’emprenedoria, els comentava: home, segur que tots vosaltres coneixeu 
algú a qui li faci por agafar un avió. I per molt que li expliquem, que el 99,999 per 
cent d’avions arriba a bon port, els fa por.

Perquè estan allà, no controlen ells, no..., els motius que siguin. Clar, si comen-
cem a dir les coses pel seu nom, i diem dades com les que ha dit la Sandra, o com 
que el 80 per cent, abans de 200, cauen, a veure qui agafa aquest avió. I potser no 
es tracta tant d’anar tirant avions amunt, sinó que, els que ja estan a dalt, segueixin 
volant. I per tant, ajudar els que ja ho estan fent. I evitar que ens caiguin. Perquè te-
nim detectats, al final, els motius pels quals cauen, aquesta gent que ha agafat l’avió 
i ha pujat. 

I si ho tenim detectat i no busquem..., no hi posem la solució, en el fons estem er-
rant en el..., ja no en el diagnòstic, que el tenim, sinó en la solució. I quina és la pri-
mera causa de fallida dels nostres autònoms i de micros i petites i mitjanes empre-
ses, però sobretot, dels nostres autònoms? La morositat. I quan parlem de morositat, 
ja no parlem de no cobrar, que per suposat és motiu absolut de fallida, sinó de cobrar 
tard. Mentre tinguem unes empreses de l’IBEX 35, que paguin a 170 dies de mitja-
na, aquest autònom, que està començant, que ho ha de pagar tot al comptat, que a 
sobre, tenim un mercat que quan arriba un nouvingut, ha de ser tot al comptat, zero 
risc, zero finançament, és molt difícil arribar a finançaments una persona que acaba 
d’arribar al mercat, però és que, fins i tot accedir a un trist renting d’una fotocopia-
dora de vuitanta euros al mes, perquè si tens l’historial no te’l poden donar.

Per tant, si no tenim una capacitat de protecció a aquests que acaben d’arribar, 
i la morositat la tenim establerta i acceptada, i acceptem que hi hagi una llei de la 
morositat, però no hi hagi un règim sancionador, no aconseguim tirar endavant. 
I ens venen centenars d’autònoms i de joves empresaris que ens diuen: no, si jo estic 
fent bé la meva feina, però és que no l’he cobrada i he de pagar. I llavors ja no em 
vindran més perquè no he pagat. I què els diem, a aquesta gent? Perquè al final, si 
una persona no sap fer bé la seva feina, l’únic que podem dir des de les patronals és 
que es formin més bé. I ajudar-los a formar-se. Però si un sap fer bé la seva feina, 
fabricant a tres i venent a cinc; comprant a quatre i venent a cinc; el que sigui que 
estigui fent, no ens podem permetre com a país que ens caigui pel camí per motius 
com la morositat.

I aquesta és la primera cosa, però n’hi han més. Tenim la morositat, tenim el fi-
nançament, que com he comentat és molt complicat. Tot i els esforços de l’ICF costa 
molt que l’autònom acabi arribant..., abans ho parlàvem, com molt bé ha dit el re-
presentant de l’ICF, que després els bancs feien les seves coses, també: «I ara m’has 
de comprar l’assegurança de la casa, l’alarma de la casa..., no; no estic obligant, es-
tic recomanant...» Bé, ja, però..., fem les coses al millor possible, es tracta de treure 
pedretes del camí. 
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I després el tema de la burocràcia administrativa, entenem que s’ha de regular, i 
que la gent ha de fer la feina ben feta. Però, si se’ns fa una muntanya a aquella per-
sona que sap fer bé els gots, o el que sigui que estigui fent, o els papers, o..., i es 
passa més estona per arrencar el seu negoci i començar a fer-ho que a poder treba-
llar... Penseu en uns nens en una escola, perquè és quan parlaré de pilotes de futbol. 
Els nens tenen la idea –perquè són a l’hora del pati– de fer un partidet de futbol, 
tenen dos grupets de gent, una pilota..., què hem de fer, com a professors? Home, 
com a mínim, per suposat, intentar que no posin dos rocs com a porteria i que se’ns 
obrin el cap. Que posin dues motxilles. I que no es donin puntades de peu. Ima-
gineu-vos que comencem: un moment, nens. Primer, permís dels pares, revisió mè-
dica, aquests cursos de prevenció, m’has de fer això, m’has de fer això altre, m’has 
de dur tota aquesta documentació, m’has de portar aquestes...

De com farà futbol i qui jugarà cada estona, i tal, estadística, etcètera..., els nens 
s’aniran a jugar a la PlayStation i no jugaran a futbol. I el pitjor que ens pot passar, 
amb una persona que té les ganes, el talent o la necessitat d’autoemplear-se és que 
passi la pilota per davant i no la xuti. Perquè, si té por de xutar, segur que no farem 
el gol. Després, ja ens preocuparem, entre tots, que..., ostres, si ho fa bé pugui seguir 
jugant; però el que ens passa, malauradament, és que molts ja ni s’atreveixen a co-
mençar a jugar el partit. I que molts que l’estan jugant, els fem fora del partit quan 
ho estan fent bé. Llei de segona oportunitat: ostres, és molt complicat, aquí, fer-ho 
malament. Equivocar-se està molt penalitzat. De fet, tenim la paraula fracàs, que a 
l’idioma anglosaxó és fail, allà fallen, no, aquí, fracassem. I ens trobem que el 80 
per cent, al bressol de l’emprenedoria, que són els Estats Units, el 80 per cent que 
fallen –perquè allà fallen– ho tornen a intentar. I aquí, no arriba al 20 per cent. I ens 
neguem a acceptar que sigui un tema de simple mentalitat; és un tema del sistema, 
que és molt més agressiu amb aquell que falla, amb aquell que fracassa. I que no li 
deixa tornar a intentar-ho. I si aquella persona té el talent..., i si analitzem que no ha 
estat una cosa de mala praxis, o mal feta, hem de donar-li l’oportunitat de tornar-ho 
a intentar. 

Sentim sovint que Europa ens diu: no, no, els estats han de legislar cadascú..., per 
ells mateixos. Doncs escolteu, no anem bé. Perquè si tenim la competència a un clic 
de distància, i els nostres veïns estan legislant molt més a favor de l’emprenedoria 
i del treball autònom que nosaltres, ens estem fent molt de mal competitivament, i 
és una realitat.

Comentava la Sandra: de pagar les cotitzacions segons els ingressos és que ho 
fan tots els nostres veïns. És que treballem amb por així, perquè aquell que comença 
no sap quantes comandes tindrà en un inici. Però potser en té de fallides, o potser té 
moments que li va més bé, o potser per necessitat està en un règim general, a mit-
ja jornada, i per la tarda pot fer servir el seu talent per fer cosetes ell també. Però a 
veure, que ens trobem que, a la que ens despistem, 293 euros al mes de quota. (Veus 
de fons.) Els societaris més, per suposat. Llavors, clar, aquestes pors impliquen o 
que se’ns posen a l’economia submergida, cosa que ens fa mal a tots; o que no facin 
el pas. I això, en uns inicis és imprescindible que puguin cotitzar segons ingressen. 
Que puguin provar-ho, que puguin fer-ho, que tinguin el talent, les ganes, la neces-
sitat de fer-ho.

Després, tenim tot el tema de legislar per a autònoms. I per mi per a la petita i 
mitjana empresa. Si tenim una legislació que té al mateix sac la gran empresa –Mer-
cadona, Telefònica, ACS– que el petit autònom i empresari, i han de fer exactament 
el mateix en tot, no estem entenent les regles del joc, perquè no és el mateix. I ente-
nem que ha d’haver-hi registres horaris, permisos de paternitat..., tot això per supo-
sat. O sigui, no estem dient que hi estiguem en contra; però entenem la mida de per 
qui estem legislant les coses. Perquè, a vegades, la càrrega econòmica i de temps, 
i d’esforços per a aquest petitet empresari –perquè al final, un autònom és un petit 
empresari que acaba de començar– se li fa extremadament feixuc i complicat. I, per 
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tant, si aconseguim legislar per a autònoms i per a petita microempresa, amb coses 
diferents, possiblement hi hagi més possibilitats.

La figura de l’autònom digital: parlem-ne. Perquè és que clar, vull dir, són noves 
relacions laborals. És que el joves consumiran com vulguin; es podran pluriemplear 
per temes de necessitat o per tema de talent, però és que ara, des d’això, ja no és..., 
des d’això pots estar treballant per a molta gent. I no necessites moltes altres coses 
que treballar certes hores al dia, si tens el talent pots fer-ho i pots vendre’l bé, aquest 
talent.

El tema de falsos autònoms. Nosaltres hem fet jornades, des de Pimec. Nosaltres 
estem totalment en contra de la picaresca. Nosaltres estem totalment en contra que 
un fals autònom serveixi per amagar un règim general. Una persona que està en una 
cadena de producció fent peces, això no és un autònom, això és règim general. Però 
la gent que treballa per talents i treballa per projectes, etcètera..., és un autònom. 
I aquell que potser treballa per a una empresa o dos, mirem de fer-ho ben fet. Per-
què és que ens adonem que ja no només hi hagi gent que pugui abusar, cosa que per 
suposat no hi estem a favor, sinó que hi ha petites i mitjanes empreses que no són 
conscients que tenen falsos autònoms als seus llocs de treball.

I que els vindrà una inspecció i els ficarà deu mil euros i quatre anys de cotitza-
cions. I que no es tracta de fer-nos mal, tampoc. Es tracta que hem fet jornades amb 
magistrats, advocats i inspectors de treball i que ens han dit: sí, és que hi ha certes 
zones que creen molts grisos. I entenem que, a vegades, aquest petit empresari no té 
aquella picaresca de fer-ho mal fet, però com que igualment ens hi trobem; l’hem de 
sancionar. Llavors ens podem fer mal. No es tracta d’això. 

Cotitzar sobre la base mínima –i vaig acabant, eh?– clar, se’ns acusa moltes 
vegades, al col·lectiu d’autònoms, fins i tot d’egoistes. Perquè és una gran realitat 
que la gran majoria decideix cotitzar només per la base mínima. I això, no és una 
cosa que podem obviar, és una realitat. Però, preguntem-nos, perquè ho estan fent? 
Perquè clar, al final, el treballador que està en règim general cotitza l’empresari per 
ell i no li ho pregunta si vol cotitzar més o menys. Té una llei que li marca tu has de 
cotitzar tant segons ingressos. Però l’autònom que, pels motius que sigui, no creu en 
el futur sistema de pensions, prefereix tindre una mútua privada que confiar a cotit-
zar més i tindre unes prestacions; prefereix tindre assegurances de cobrament..., de 
tot el que decideixi, ens ho hem de fer mirar, el perquè. Però nosaltres no ens can-
sem de repetir: aquell que pugui cotitzar, que cotitzi més. Aquell que foti més, que 
cotitzi més. Però ens trobem, realment, que no hi ha una confiança en el sistema.

I per tant, això és una cosa que bé..., quan el 63 per cent de les prestacions venen 
denegades per part de les mútues, doncs, explica-li després als teus associats que 
cotitzin més. Perquè, si estem després tirant enrere tot aquell esforç que estan fent 
per motius tan simples com una paperassa, o molt poca cosa. 

Acabo amb el tema de les peticions, o de cap on volem anar, la creació de la taula 
de treball autònom. Entenem que moltes coses depenen de l’Estat i que no hauria de 
ser així, i que volem tindre aquí molta més capacitat de poder regular, però tenim 
eines sobre la taula per fer-ho.

Avui estem aquí els dos agents socials més representatius d’autònoms. Es tracta 
que, amb el tema que ve dels sindicats i nosaltres que venim de la patronal. Perquè 
Autònoms Pimec és una entitat pròpia, amb NIF propi, i amb 144.000 representats 
acreditats, quan ens vam comptar el 2015, etcètera. Som aquí els dos primers. I es-
tem d’acord en moltes coses. Per tant, tenim sindicats i patronals d’acord a tirar en-
davant aquesta taula. Posem-hi les mesures que facin falta per implantar-ho, perquè 
ja no és un tema de voler estar a una taula, és un tema de necessitat del col·lectiu, per 
tot el que ha explicat la Sandra i per tot el que us hem explicat, de temes de forma-
ció, de temes d’ajudes, de temes de veure com podem articular lleis que ens siguin 
més favorables.
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Perquè, quan parlem de diferències en temes burocràtics, ja no parlem de dife-
rències entre comunitats autònomes, que tampoc haurien de ser-hi; sinó de diferèn-
cies entre districtes, a la ciutat de Barcelona. Que obrir un negoci o una botiga en 
un districte, hi ha diferents paperasses, tràmits i mesos que en un altre districte. Per 
tant, ens trobem que ja no sabem on ajudem, o com ajudar la gent, perquè cada cop 
és més complicat. Sobre la nova llei estatal, de treball autònom, home, hi hem parti-
cipat tot el que hem pogut i més. I hem estat hores, en les comissions i subcomissi-
ons. La valoració que fem és que el got, sí, està mig ple, però falta molt per omplir. 
I falta molta cosa per fer. En el tema de les ajudes..., i en això parlaré de les bicicletes 
que us comentava, ens fa la sensació que en això de les tarifes planes, estem posant 
unes rodetes a una bicicleta a un nen que vol aprendre a anar en bicicleta.

Però li estem dient: senyors, senyors pares, el nen podrà anar cinc-cents metres 
amb la bicicleta, amb les rodetes. Després de cinc-cents metres, fora rodetes. A veu-
re, es tracta que el nen no caigui. Potser un nen amb tres-cents metres ja en té prou, 
i un nen necessita vuit-cents metres; però es tracta que els nens no caiguin. Posem 
les ajudes..., que no és incentivar la venda d’un cotxe d’una forma temporal, que es 
tracta de fer que aquella persona que ha fet el pas, que s’ho està jugant tot, segueixi 
produint. Sobretot, els que ho fan bé. I amb això ens trobem que no hi ha manera. 
Per tant, dignificar la paraula. Parlar-ne. Asseure’ns, regular-ho el millor que pu-
guem, saps? I junts, els agents socials més representatius, segur que podem fer-ho. 
I ens posem a disposició per fer-ho, perquè més necessitat que nosaltres no en té 
ningú, perquè tenim tots els col·lectius darrere.

Jo avui no parlo per mi, parlo com a president d’Autònoms Pimec, però és que 
tenim farmàcies, comerç, agents socials, graduats socials, instal·ladors, a la nostra 
junta directiva, que ens estan demanant això; que tenim molta gent allà, que ho està 
fent, que estan patint una barbaritat. I si anem cap aquí, 550.000 i creixent, entre tots 
ho podem fer. I fa falta, un teixit així a Catalunya.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies a vostè, senyor Camps. Ara és el torn dels grups parlamentaris. Amb els 
compareixents he sigut flexible; amb la gent de la casa en seré menys. I per tant, si 
podeu fins i tot ser pràcticament telegràfics, per recuperar el temps..., els minuts que 
hem perdut, doncs, us ho agrairé.

En primer lloc, per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor Martí 
Pachamé té la paraula.

Martí Pachamé Barrera

Sí, gràcies, president. Diputats, diputades; compareixents, moltes gràcies per la 
seva xerrada, que..., la seva compareixença, que ens han fet avui, molt instructiva. 
Haig de confessar que jo he sigut autònom durant els últims deu anys i moltes de les 
coses que s’han explicat aquí (l’orador riu) les he patides, eh? Jo sóc d’aquests autò-
noms que treballa a casa i que, efectivament, eh?, no és fàcil.

Bé, respecte a l’ICF, jo voldria fer unes quantes preguntes molt concretes. Vo-
lia saber quin és el percentatge de quota de mercat que, en aquest moment, té l’ICF 
respecte als diferents productes que té a disposició de pimes i autònoms. Si és re-
presentatiu o no és representatiu, eh? Vull dir..., si aquestes quantitats que ha esmen-
tat, doncs, bé, cobreixen molt o poc del que són les necessitats del sector en el seu 
conjunt, no?

Respecte a la taxa de morositat, ja han comentat alguna cosa..., els sistemes de 
control de risc que apliquen, es podria comentar, breument, si us plau? I després, 
sobretot, els criteris de selecció de les inversions, eh? Per establir una miqueta, què 
és el que estem fent. Respecte a la CTAC, com he comentat, bé, moltes d’aquestes 
coses estan molt bé. Jo voldria parlar de dos..., o voldria que em parlessin de dos 
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temes: estem parlant de cinc-cents i pico mil autònoms, aquí a Catalunya, i de mol-
tíssims més a la resta de l’estat; a la resta d’Espanya.

Llavors, aquí no sé si..., i pot ser conjunta, la pregunta, eh? o..., tot el que diguin 
aquí. La vocació i l’obligació, no? Una miqueta, doncs, aquests autònoms ho són per 
obligació o ho són per vocació, no? Quants d’aquests autònoms són vocacionals? 
Que, en definitiva, hauria de ser una miqueta l’eix director, no? O sigui, el recolza-
ment que hauríem de donar, és a aquesta gent que és vocacional. I potser els que van 
obligats, doncs, haurien de tenir altres consideracions, que no..., o potser, bé, fer un 
tractament diferenciat. I llavors, bé, sobretot perquè hi ha un element que va molt 
vinculat al que és la vocació i al que és l’obligació, que és la dimensió.

La dimensió i la competitivitat, no? que són coses que van molt entrecreuades. 
Per què? Doncs, bé, les mateixes empreses que ens podem trobar a Alemanya o 
França tenen unes dimensions molt superiors i a l’hora de fer competitivitat, o de 
fer competència a aquestes empreses, ens trobem amb microempreses, que és el que 
tenim aquí, a Espanya, que llavors, bé, és molt difícil competir en aquestes condi-
cions, no? Llavors, quines mesures penseu que serien més adients prendre per reduir 
la unidimensionalitat, moltes vegades, de tot aquest sector que, evidentment, jo crec 
que perjudica el que és la seva viabilitat futura. I que potser té, també..., a veure, 
amb aquesta taxa de morbiditat que tenim tan elevada, eh?

Respecte a, també –i amb això acabaré, seré breu– temes de digitalització, no? 
Com afecta la digitalització. Estem davant de la quarta revolució industrial. Llavors, 
la capacitat per..., un altre cop tornem a la dimensió, la capacitat per afrontar els ris-
cos o les oportunitats que ens presenta la digitalització, sobretot de cara a la com-
petitivitat un altre cop. Doncs, evidentment, és un risc que voldria que valoréssiu.

Res més per la meva part; gràcies.

El president

Gràcies. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. El 
senyor Pol Gibert té la paraula.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Agrair als compareixents; als tres, la seva intervenció en di-
ferents sentits, no? Jo, quan parlem d’autònoms al Parlament, tinc la sensació una 
mica de déjà vu. És una mica..., vam fer una comissió semblant fa un parell d’anys, 
i va acabar a mig mandat, per això tot això ho he escoltat diverses vegades, no? I no 
acabem de tenir l’ocasió d’acabar la comissió, tancar-la en ferm, fer conclusions i 
–a partir d’aquí– actuar. Amb la qual cosa, esperem aquesta vegada poder acabar 
aquesta comissió, fer conclusions i actuar. I no només parlar, que és el que fem, que 
parlarem moltes vegades.

Jo sí que volia dir al conseller delegat de l’ICF, amb el qual havia tingut l’oca-
sió de coincidir, també, que m’agrada escoltar-lo, perquè de l’ICF sempre se’n parla 
molt; tothom demana moltes coses a l’ICF. Per això, també crec que si en aquest cas 
jo crec que l’ICF ha d’actuar en més àmbits, no?, però és veritat que també segura-
ment tothom li demana coses i els recursos que té són limitats. Per això hauríem de 
plantejar, des d’aquesta banda, si l’ICF ha de ser el que és o una cosa diferent per do-
nar servei al que demanem, també, des d’aquest Parlament. Per aquesta raó també li 
faig aquesta reflexió, com a mínim, com a paraigües, perquè sempre som conscients 
que hi ha d’haver mocions i propostes que demanen més esforç a l’ICF i segurament 
arriba fins on arriba i també hauríem d’ajudar en aquest sentit, no? 

Pel que fa a la intervenció de la senyora Zapatero, ha posat moltes dades sobre 
la taula. Moltes les coneixíem, diguem-ne, i no per això ens deixen de colpir igual-
ment. Quan parlem d’autònoms i parlem que un 81 per cent són autònoms sols, ells 
mateixos, diguem-ne, no?, explica molta cosa del sector autònom. I que d’aquests, el 
90 per cent, pràcticament, cotitza per la base mínima. Vull dir, estem parlant del que 
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estem parlant, diguem-ne, no estem parlant de gent boyante, en aquest sentit, que es 
dediquen a fer d’autònoms.

I el fet que ens preocupa socialment, que de fet és la prestació sobre la jubilació, 
i això és un drama que és a curt, a mitjà i a llarg termini. I sobretot, que ve amb 
efectes durant molt de temps, no? I això, aquest debat que ha sortit també, que el 
diputat de Ciutadans el comentava: els autònoms que estem veient que, any rere any 
creixen i creixen molt, no? I que, evidentment, hi ha aquest debat sobre si són autò-
noms per voluntat pròpia o forçats, pràcticament, a fer-se autònoms perquè el mercat 
de treball no absorbeix.

Això ens porta a derivades bastant dramàtiques. Entre elles, la infradeclaració 
de baixes: evident, passa als treballadors per compte aliè, imagina’t tu a l’autònom. 
L’increment d’accidents de treball, i vostè comentava el tema de prevenció de riscos 
laborals. Estem veient, aquests darrers mesos, un increment brutal d’accidents de 
treball: a autònoms, també hi haurà alguna cosa que afectarà segur, no? I un tema 
que, també ha sortit i que m’ha semblat molt interessant, que és el tema de les polí-
tiques actives dirigides a discapacitats autònoms, diguem-ne, no? I em venia la re-
flexió dels problemes que tenim, al mercat ordinari, amb discapacitats, no? Doncs, 
amb autònoms, tot es multiplicat. Raó per la qual, també, aquí tenim un repte im-
portant.

Evidentment, el tema del Consell Català del Treball Autònom, jo ja tampoc no 
sé com articular-ho i com dir-ho. S’ha votat en aquest Parlament tres-centes vega-
des. O sigui..., esperem que, en aquests propers anys, es pugui acabar de solucionar, 
perquè és molt necessari. I perquè, a més, com s’ha dit, hi ha acord en molts temes. 
I per tant, hi ha un lloc on començar a treballar-ho, no? I el gran tema, que també 
es tractava, que és el tema de com fem que les cotitzacions siguin progressives. Per-
què, al final, és acotar..., i a més, el meu partit ho defensa bastant, això, diguem-ne, 
el que guanya que tributi segons el que guanya. Això és bastant bàsic. Per tant, aquí 
ens hi trobarem.

Llavors, l’última reflexió, les dues últimes. Una és la tríada que s’ha anomenat de 
morositat, finançament i burocràcia; que acaba sent la mort de l’autònom, en molts 
casos és el filtre que no passen, no? Per tant, aquí tenim tres temes que hem d’abor-
dar com a urgents. I llavors, la gran reflexió que envolta els autònoms, tot el tema 
digital, falsos autònoms, plataforma digital, aquesta..., també aquesta altra tríada, 
no?, que ens porta molts maldecaps, que regular-ho és complicat; que tenim deman-
des de diferents actors, de com posem mà aquí. Hi ha molt de gris i poca llum, no? 
I que, evidentment, està portant cap a un model econòmic de precarietat absoluta, 
de pràcticament sense cap marc legal que els protegeixi, no? Amb accidents greus, 
com hem vist darrerament, amb la qual cosa, aquí també tenim un forat negre, amb 
el qual també hi haurem de posar una mica de llum. I esperem poder fer-ho en els 
propers mesos.

Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Gibert. A continuació, la senyora Yolanda López, del Grup Par-
lamentari de Catalunya en Comú Podem.

Yolanda López Fernández

Buenos días y bueno..., agradecerles que vengan. Bueno, ya más o menos lo han 
dicho mis compañeros, lo han dicho ustedes..., es un poco déjà vu, es verdad que 
nos encontramos con los mismos problemas continuamente. Sobre el Consell Ca-
talà del Treball Autònom, pues, lo que ha dicho el compañero, y lo hemos votado 
aquí muchísimas veces..., y bueno, parecía que esta vez iba a arrancar. A ver si al 
final arranca.

Me sorprende, respecto a l’Institut Català de Finances, ellos dicen que el 93 por 
ciento de la financiación es para pimes y autónomos. Y a mí me gustaría saber si la 
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tienen separada, de las pimes a autónomos. Porque, es verdad que los autónomos, de 
lo que se quejan es, siempre, de la falta de financiación. Pero no solo de los bancos, 
también de la oficial.

Y bueno, la compañera de la CTAC..., estoy muy de acuerdo en que está dema-
siado idealizado lo de... –y lo hemos puesto muy bonito, y ahí coincido con el señor 
Camps– lo de emprendeduria, pero es verdad que la mayoría de gente autónoma que 
ha habido, ha sido por la crisis. Y bueno, es que me resulta un poco duro decirlo, 
pero es así, la gente se tiene que buscar la vida y yo creo que el aumento de autóno-
mos se debe a la precariedad laboral. Por eso, sí que estoy muy de acuerdo con el 
señor de Pimec, que hay que separar lo que son los autónomos de profesiones libe-
rales, como puede ser médicos, abogados, u otros tipos de profesiones, y los que se 
ven abocados..., la típica persona que pone un puestecito de..., un quiosco o se tiene 
que buscar...

Y evidentemente, pues, de la cotización progresiva, yo creo que el gran proble-
ma va a ser las prestaciones con la..., creo que es ahí donde a lo mejor se están atra-
bancando las prestaciones con lo que se cotiza. Y bueno, pues poquito más... Que 
intentaremos..., si nos pueden hacer llegar la presentación y la documentación que 
tengan para nosotros, no extendernos ahora y poder hacer las conclusiones, pues, de 
cuando se hagan las conclusiones de la comisión quedaran reflejadas todas las peti-
ciones que nos han hecho.

El president

Gràcies. Ara seria el torn de la Candidatura d’Unitat Popular i del Partit Popular, 
però no hi ha cap representant. Per tant, passem al Grup Parlamentari Republicà; el 
senyor Jordi Albert té la paraula.

Jordi Albert i Caballero

Bé, moltes gràcies, president. Moltes gràcies a tots i a totes. És cert el que diu el 
company Gibert, com ja ve de la passada legislatura, doncs, a ell les coses li retor-
nen. Els que som nous d’aquesta legislatura, doncs, ens va bé que us tornem a tenir 
aquí, perquè..., a veure si és cert que aquesta vegada acabem la feina i podem tancar 
les conclusions. Tenim un excel·lent president de la comissió que facilitarà que tot 
això succeeixi.

I per tant, el ritme que portem de treball en aquesta comissió és un ritme molt 
bo. I espero i estic convençut que sí, que podran tancar-ho amb les conclusions que 
pertoquen. Diverses qüestions: a tall general, estem molt d’acord amb els posiciona-
ments que heu transmès. Estem molt d’acord a dignificar la paraula autònom, digni-
ficar la feina de l’autònom. Que l’autònom no sigui només una sortida en moments 
de crisi, o d’accentuació de la precarietat laboral, sinó que l’autònom sigui una op-
ció, com qualsevol altra, d’aconseguir tirar endavant i de treballar.

De fet, aquesta és una de les grans problemàtiques que estan sorgint, ara mateix, 
i vosaltres heu fet una incidència, eh?, heu fet incidència directa sobre la qüestió, 
però a nosaltres el que ens preocupa moltíssim és la detecció dels falsos autònoms i 
el que això implica, realment, per a la dignificació del treball de l’autònom. 

Per tant, aquí tenim un repte, i és un repte important, perquè és un repte que ve 
accentuat, a més, per les dinàmiques del propi segle XXI, que ens ha tocat viure. 
Abans el senyor Camps parlava que ho tenim tot a un clic, eh? La competitivitat, la 
competència..., ens hem de formar, perquè ara mateix el món s’ha reduït a un clic, 
s’ha reduït a una pantalleta.

I, per tant, aquests reptes que ens plantegen els temps que estem vivint són els 
que hem d’afrontar. I això, encara dificulta molt més la definició de l’autònom, de la 
detecció dels falsos autònoms, com ser competitius en un món on el teixit empre-
sarial cada cop és més dinàmic i cada cop fluctua i genera metamorfosi de caràcter 
permanent. En part, també, jo crec que aquí hem de tenir clar que calen adaptacions 
legislatives. És cert que tenim una definició..., el règim general i el RETA, eh? I per 
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tant, amb això hauria de ser suficient. El que passa és que ens trobem amb unes 
complexitats, que tant el règim general com el RETA veiem que no tenen resposta. 
Per tant..., i això és competència de l’Estat i ens agradaria que fos competència nos-
tra, en aquest país, però és competència de l’Estat. Per tant, haurem d’incidir que hi 
hagi aquesta resolució.

D’altres qüestions. Respecte al finançament, estem molt d’acord, per això era 
important que avui també comparegués l’ICF, el senyor Sanromà, per tal que expli-
qués quines són les vies de finançament, quina és la feina que es fa, des de l’Institut 
Català de Finances, per poder finançar els autònoms. Perquè és cert, hem vist que 
moltes persones que eren treballadores assalariades han perdut la seva feina. Amb 
els diners que han rebut d’indemnitzacions han decidit impulsar el seu camí com a 
treballadors i treballadores autònoms. Què es troben? Que la seva única via de fi-
nançament inicial és, precisament, el seu acomiadament. Es troben això. Amb el 
seu acomiadament, al final, inicien projectes; però ni tenen una formació adequada, 
ni reben, segurament, una formació adequada. I, a més, es troben que aquella caixa 
que els servia de suport, la inverteixen en un projecte que, en un o dos anys, es veurà 
si és viable o no és viable.

Llavors, estic molt d’acord amb la frase..., amb l’exemple que s’ha posat, eh? 
Volem que els avions volin, però que continuïn volant i no caiguin a la primera. És 
cert, aquest és un dels grans reptes. I, per tant, la importància que ja s’ha remarcat, 
de l’ICF, i jo sempre estaré d’acord que l’ICF pugui tenir encara més capacitat per 
poder ajudar en aquest sentit, molt més, amb el finançament cap als treballadors au-
tònoms.

I, finalment, em sembla que és molt rellevant, també, que quan estem treballant 
en un marc de compareixences, com el que estem ara, i que, per tant, estem debatent 
sobre la situació del treballador autònom, que debatem sobre els reptes i les proble-
màtiques dels treballadors autònoms, però també debatem sobre les oportunitats que 
volem per als treballadors autònoms, sempre es referencia cap al Consell Català del 
Treball Autònom. En això estem d’acord i saben que nosaltres estem d’acord. I tam-
bé és cert que hi ha una problemàtica, i no es resol amb propostes de resolució al 
Parlament, en comissió o mocions en seu parlamentària, sinó que això es resoldrà 
en el moment en què tinguem la capacitat de posar-nos d’acord per poder constituir 
aquest Consell Català.

Que sabem que el problema el tenim aquí, en la seva representativitat, entre els 
membres que han de representar diversos col·lectius o entitats. No hi ha la capacitat 
de posar-se d’acord per poder constituir aquest consell. Alguns ja ho han fet, però 
d’altres no. Aleshores, clar, aquí...

El president

Senyor Albert...

Jordi Albert i Caballero

...hi ha –acabo ja, president– aquí tenim un repte. I el repte és aconseguir que, 
d’una vegada per totes, hi hagi aquest acord. I si no hi ha un acord, potser hem de 
fer un replantejament de la constitució d’aquest Consell Català, i fer que aquesta 
representativitat sigui una altra per tal que sigui viable. Però és evident, i tenim un 
problema, i jo m’ho he apuntat ja, amb majúscules, i..., eh?, i amb terminació ben 
accentuada.

Bé, moltes gràcies per la seva compareixença i disculpi, president, per haver-me 
allargat en el temps. És un dels reptes particulars que jo també haig d’afrontar. 

Gràcies.

El president

Gràcies, excel·lent portaveu i poc concís. (L’orador riu.) I per acabar el torn de 
grups parlamentaris, el senyor Eusebi Campdepadrós, en nom de Junts per Catalunya.
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Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, president. Bon dia, moltes gràcies als compareixents, la compa-
reixença i el contingut.

Intentaré, jo..., suplir la concisió del company del Grup Republicà. Amb relació 
a l’Institut Català de Finances, faré unes preguntes molt concretes, dos..., que crec 
que una ja l’ha formulada abans el company del Grup de Ciutadans. És, quina inci-
dència en el total de mercat de finançament que té l’Institut Català de Finances? És 
a dir, quin percentatge realment de mercat agafa amb relació al conjunt d’entitats 
financeres, circumscrit a l’operativa de Catalunya?

I l’altre és, també, si tenen alguns criteris d’avaluació del risc i de garanties, di-
ferents o que els diferenciïn de la resta d’entitats financeres, a l’hora d’avaluar les 
operacions. Amb relació a les altres dues compareixences, agraeixo molt la capacitat 
de fer l’anàlisi de la situació del treball autònom. Tots som conscients que avui dia, 
autònom ja s’associa a precarietat. Tant l’autònom vocacional, perquè és aquella la 
feina que vol desenvolupar, com realment, també, perquè es veu, hi ha moltes per-
sones que es veuen abocades a fer-se autònomes estrictament com a necessitat, no 
havent-hi més remei i davant de cap altra alternativa laboral.

I aquesta és una..., precisament, és el que explica aquest altíssim índex de baixa 
supervivència dels projectes. Perquè van acompanyats de la necessitat i d’una pre-
carietat inicial. I precarietat avaluada en molts d’altres aspectes. Han dibuixat tot el 
quadre, en algun cas han apuntat solucions. Per exemple, el tema de la cotització és 
un tema recurrent en el que estaríem d’acord que no té cap sentit quan la cotització 
del règim general va lligada, òbviament, a la quantitat, per tant, al rendiment. Que, 
en el cas de l’autònom això seria diferent, que a més a més, genera greuges compa-
ratius gravíssims. I per altra banda, probablement, un infrafinançament del sistema.

I amb relació a unes coses molt concretes, que són problemes que tenim, recur-
rentment identificats: la morositat, el finançament, la burocratització i l’adequació a 
normatives que, efectivament, hi coincideixo, es legisla pensant en les grans empre-
ses. Però això s’aplica només estrictament a les petites, sobretot els autònoms, que 
són els més indefensos. Jo voldria saber si, amb relació a aquestes quatre qüestions, 
tindrien propostes concretes, de modificacions que permetessin revertir-ho. Perquè 
sí que constatem, per una banda, el problema; però per altra, potser que comencem 
a parlar de propostes, com han fet del tema de les cotitzacions.

Moltes gràcies, president.

El president

Gràcies, senyor Campdepadrós. Ara passarem al torn dels compareixents, per 
respondre telegràficament, si pot ser, les qüestions que han estat plantejades. Dispo-
sem de deu minuts, a repartir entre els tres. Més o menys.

El conseller delegat de l’Institut Català de Finances

Molt bé.

El president

Ho farem pel mateix ordre que han intervingut.

El conseller delegat de l’Institut Català de Finances

Si us sembla..., com vulgueu.

El president

Doncs vinga, endavant, senyor Sanromà.

El conseller delegat de l’Institut Català de Finances

Ràpidament, dues puntualitzacions. L’ICF, conjuntament amb Avalis, no som un 
banc, diríem, amb la capil·laritat que tindríem. Per tant, nosaltres el que hem de fer 
és cobrir uns objectius conjuntament amb els bancs. I per tant, el que hem posat a 
disposició, històricament, de les entitats financeres, són línies de finançament en què 
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ells mitjancessin i que nosaltres els cobríem una part del risc i els posàvem el cent 
per cent del capital.

Què ha passat, en els darrers anys? Doncs, hem hagut de tancar aquesta aixeta, 
perquè era pitjor el remei que la malaltia. Perquè, quan anava acompanyat d’aquesta 
línia de finançament, que donàvem perquè la banca pogués fer això, acabàvem ge-
nerant uns condicionants als autònoms que havia de fer l’assegurança, que havia de 
fer la domiciliació de no sé quins serveis, que ha de cobrir..., etcètera. Total, ens hem 
adonat que era més car el farcit que el gall. Llavors, la segona problemàtica és..., i 
per tant, hem fet aquestes línies i les hem mantingut i disposades electrònicament.

Per quina finalitat? Per a inversió, perquè clarament el problema de la liquiditat 
que té, per un problema circulant, ve determinat de la morositat. O sigui, si aquí 
actués l’Estat d’una forma dràstica i tallant, i, per tant, penalitzés amb multes mul-
timilionàries les grans corporacions que tenen autònoms, doncs, el problema de li-
quiditat s’ha acabat. Perquè, pagant a trenta dies, tens la solució feta. Nosaltres, quan 
hem donat línies d’avals per a liquidat, puntualment, almenys a alguns autònoms, al 
final també més car el farcit que el gall. Perquè, amb els costos que deriva del tema 
del cost financer, doncs, una bona part del marge se’l menja.

O sigui que, creiem que hem de continuar insistint a donar finançament a les in-
versions, que és el que fem. Fer-ho electrònicament, i per tant, amb disponibilitat 
online d’accés a la plataforma. La banca algun dia s’adonarà que també això és un 
error, eh? Perquè darrere d’això hi ha persones i la competència és molt ferotge. Però 
cada vegada, també..., no hi ha caixes d’estalvis, hi ha la Caixa d’Enginyers, que so-
breviu, diríem, dintre d’aquest esquema.

Però nosaltres, continuarem fent això, eh? Continuar donant solucions per a in-
versió. I el 90 per cent d’aquesta cartera que tenim, que és aproximadament un 1 per 
cent.., o sigui, nosaltres, contestant les dues preguntes, tenim una quota de mercat 
global del finançament a Catalunya del 2 i mig per cent. I d’aquest 2 i mig per cent, 
amb les mitjanes empreses tenim una quota de penetració del 7 per cent, a les mitja-
nes, i amb els autònoms estem a l’1 i mig per cent. Però clar, és normal, les mitjanes 
empreses tenen una dimensió i unes necessitats diferents, mentre que l’autònom ha 
de focalitzar per a la inversió. Per a la inversió per comprar una màquina, o per a la 
inversió per comprar...

Amb el circulant nosaltres no arribem a la capil·laritat. Ho podem fer als bancs, 
però si els bancs no actuen, diríem, honestament en aquest aspecte, i compliquen, 
doncs és el que podem fer. Bàsicament, són aquestes..., no sé si ha quedat alguna 
cosa més. Ah, criteris, criteris de risc, capacitat de retorn. Llavors, amb les garanties 
hem d’anar amb compte, perquè les garanties personals, sí. Però, com comencem 
a demanar les garanties de la casa i tal, doncs, acabem generant un problema molt 
gran, o sigui, darrera de tot això...

Nosaltres demanem les garanties del mateix projecte, i el compromís personal 
de fer front a les obligacions. Però no la hipoteca de la casa, perquè això és pa per 
avui i fam per demà.

El president

Senyora Zapatero.

Sandra Zapatero Zapata

Gràcies. Doncs parlant del tema de finançament, hi ha dues entitats bancàries 
bastant importants, on els autònoms i autònomes, és a dir, el compte negocis, no?, la 
Business que tots coneixem, que si no mantenen un import fix d’ingrés de set-cents 
euros mensuals, els fan estar amb un compte particular. És a dir, és molt greu. Són 
dues entitats potents, a les que, lògicament, demandarem, no?, aquesta denúncia, 
no? Perquè un autònom tampoc no té perquè tenir un mínim, no? Sinó que el que es 
pacten són les condicions, més que la quantitat, en aquest cas.
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Com que hi ha molt poc temps, i responent una miqueta al conjunt dels diputats 
i diputades, l’obligació més que la vocació, de fer-nos o de fer-se autònoms o autò-
nomes, està clar que ve en virtut, malauradament, de la crisi, eh? A partir d’aquí, 
doncs, moltes persones assalariades entren a expedients de regulació d’ocupació. 
I aquests són els que, en funció també de l’edat, caps –com sempre dic– de família, 
homes o dones, tenen la necessitat d’aportar una economia a la seva «vivenda», el 
seu nucli familiar, i decideixen fer allò que possiblement sabran fer. I al final, aca-
ben sent autònoms per necessitat i no per vocació.

Que per vocació n’hi ha molts; però penseu que el qui manté..., em demanàveu 
xifres: l’activitat econòmica és el 51 per cent del col·lectiu. En el mes de maig es tan-
ca amb 10.000 –he pres nota, eh?– 10.064 altes, i 9.145 baixes. Vosaltres mateixos 
teniu la resposta. Quant a les cotitzacions, jo veig que tots estem d’acord. Però sí que 
és veritat que el sistema seria més just, més equilibrat, no? d’aportació i d’universa-
litat. Que d’això parlen, no?, les arques de la Seguretat Social. Per tant, basant-nos 
en que el 26 per cent d’autònoms i autònomes catalans no arriben a un rendiment 
net –ingressos menys despeses, allò que ens queda– de 9.000 euros, està per sota del 
salari mínim interprofessional.

Nosaltres, del que parlem és que hi hagi quatre trams, en aquest cas. Els que no 
arriben al salari mínim. En aquest cas, del salari mínim a 30.000; de 30 a 60. I els 
que superen ja els 60.000. El que no pot ser és que una persona que no arribi al sa-
lari mínim, estigui aportant aquests 293 euros, que el Miquel apuntava. I aquell que 
tingui la sort de tenir un rendiment net a l’any de 60.000 euros, aporti el mateix. No, 
vull dir, això no és així. Moltes vegades es veuen abocats a aquestes destruccions, 
no?, dels actius, a tancar per no poder –en aquest cas– assumir la quota.

I més o menys, una..., apuntar una cosa quant a digitalització i tot el que co-
mentàveu, i la burocràcia, que jo crec que el Miquel això us ho respondrà, Perquè 
li agrada molt. Però formació; formació per al col·lectiu. És a dir, independentment 
de si jo vull fer una activitat més tecnològica, o tinc una necessitat més tecnològica 
per optimitzar aquesta burocràcia, no?, en tots els aspectes; finançament, i tot allò 
que ens preocupa. Hi ha diners per a la formació. Només cal que la nostra comunitat 
autònoma, que es diu Catalunya, els reclami a l’Estat espanyol, perquè la llei així ho 
diu. Per tant, estem parlant –i us ho repeteixo, perquè això crec que sí que és impor-
tant que ho tingueu en compte– que el 0,1 per cent de la formació professional ja la 
podem reclamar, ja que a partir de l’1 de gener en tenim la cobertura total.

I l’1 per cent de la prestació de cessament d’activitat, del 2015 fins al 2018, a Ca-
talunya, no s’ha demanat, que són uns fons que poden arribar a 250.000 euros, per 
reinvertir-los en la formació i el reciclatge dels nostres autònoms i autònomes, per-
què es puguin tornar a inserir al mercat laboral, o es formin en noves tecnologies o 
altres aspectes. Crec que he respost el més obvi...

El president

Senyor Camps, endavant.

Miquel Camps Font

Intento anar de pressa. El tema de si és vocació, és obligació o és necessitat, que 
facin el pas. Podem analitzar-ho molt i és important tindre-ho clar per al tema so-
cial, però jo me’n vaig a la banda que ens toca a nosaltres, un cop ja estan en el mer-
cat, que és que no ens caiguin. Per tant, vinguin d’on vinguin, que es quedin allà, 
que aquest avió no caigui. I que, què hem de fer, perquè no caigui? Doncs, donar-li 
tot el que hem demanat a formació, etcètera.

Capitalització de l’atur i muntar un negoci; no és la solució si no es fa ben fet, 
d’acord? I aquí què entra, per exemple? Tenim el cas de Barcelona Activa. Estem 
d’acord que és una gran inversió i que és deficitària públicament per a les arques. 
Però, què fan allà? Doncs, de quatre-cents, en passen vint-i-cinc. Jo, quan sento que 
certes poblacions diuen: tinc una incubadora d’empreses, una llançadora, tal, tal... 



DSPC-C 287
21 de juny de 2019

Sessió 7 de la CETA  23 

I què, com va? De quatre, quatre han obert un negoci; malament anem. Segur que 
tots tenien la capacitat i la idea bona com per fer-ho? Els heu explicat que en aquest 
lloc ja hi han tancat quatre bars? I els heu explicat que l’Excel no ho aguanta tot? 
Que hi ha la morositat, la burocràcia, totes aquestes coses...

Com fan a Barcelona Activa, per posar un exemple, que hi ha molts tècnics; que 
valen molts diners, però si a un Catalunya Activa potser aconseguirem que aquells 
que facin el pas siguin realment..., no només per necessitat, sinó perquè realment 
poden tirar endavant aquest projecte que tenen per fer-ho. Propostes, modificacions 
concretes, això que estem parlant... Per suposat que les tenim; per suposat. I podem 
fer una altra compareixença per explicar-les, o asseure’ns quan vulgueu. Clar que hi 
ha solucions, i, en molts casos, només és copiar el que fan països veïns, on ja fun-
ciona. I a sobre, en molts casos, patronals i sindicats hi estem d’acord. I n’hem parlat 
moltes, avui aquí.

I després, no..., i a sobre, la majoria de partits polítics també hi esteu d’acord, 
però després no acabem fent-les. Llavors, jo aquí..., ja no podem res més que inten-
tar «apretar-vos» i insistir per fer-ho. Sobre el tema de l’ICF dels autònoms, què ens 
trobem, també, a vegades? Ostres, que aquest autònom, que no té temps. I que, si 
entrem en tota aquesta paperassa i aquesta complicació, a l’hora d’intentar arribar..., 
que potser li he fet treure les ganes d’arribar a aquests calers. Però l’ajudem molt 
o el que dèiem dels nens del pati, deixarà de jugar a futbol i s’anirà la PlayStation, 
perquè és molt complicat.

Per tant, no només ha d’haver-hi la disposició i els diners, sinó que hem de fer-ho 
una mica fàcil. I hem de fer..., a través del Departament de Finançament de Pimec 
hem estat molta estona ajudant a moltes empreses a arribar a aquests finançaments. 
Perquè, al final, és que clar, és que són molts papers que han d’omplir i moltes co-
ses... (l’orador riu) i que, com dèiem abans en certes coses, depèn de quina prestació, 
que vingui denegada perquè no has presentat un balanç de no sé què... Ostres, és 
que llavors també desincentives la gent, de les ganes de..., oh!, ja m’espavilo jo, no? 
O sigui..., sóc jo davant del món, no? I això tampoc no ens interessa. 

I acabo, digitalització. El que parlàvem de tot això, com ho fem, el comerç. Os-
tres, tornem al mateix dels avions que ja estan volant. Totes aquestes empreses, tots 
aquests comerços que estan oberts, que els hem d’ajudar que es digitalitzin perquè 
és una sortida. Ja no només que els ajudarà, sinó que és imprescindible d’arribar al 
consumidor, que som tots nosaltres, que ens agrada cada cop fer-ho més fàcil. I no 
tenen aquelles eines? Doncs, hem de fer aquesta formació i aquestes ajudes per fer-
ho. I aquí tornem a pecar, no és només demanar i ajudar qui comença, sinó el que ja 
porta vint o trenta anys en un sector, que està canviant el sector de consum i de tot.

I que certes aplicacions, certes coses, tampoc són tan cares, en aquest sentit, és 
explicar-los com fer-ho. Tampoc podem demanar a un petit autònom que faci una 
aplicació, un CRM que valgui cent mil euros; perquè val més el gall que el farcit. 
Però hi ha moltes aplicacions gratuïtes que s’han de saber fer funcionar. I que ningú 
els ha explicat. Jo he fet xerrades a moltes escoles d’FP i els he dit: tinc dues notí-
cies. Una bona i una dolenta. Una bona és que us esteu formant, i que voleu acabar 
la vostra etapa formativa. La dolenta és: si us equivoqueu si us penseu que ja heu 
acabat de formar-vos. Us toca formar-vos tota la vida, a partir d’ara.

Perquè abans sí que et formaves i treballaves. Ara no, ara t’has de seguir for-
mant, perquè canvia tot. Per tant, què fem per ajudar tots aquests que ja estan ara 
en el mercat? Intentem buscar-hi plataformes i formes per ajudar-los. I la taula de 
treball autònom és la gran clau per elegir tot això.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies als tres, per la seva compareixença. De veritat...
(Martí Pachamé Barrera demana per parlar.)
Ah!, endavant, senyor Pachamé.
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Martí Pachamé Barrera

Sí; voldria fer una breu pregunta, no sé si...

El president

Endavant, endavant...

Martí Pachamé Barrera

Sí? Sí, és amb relació al símil dels avions, que potser molts d’aquests accidents 
s’evitarien no permetent enlairar alguns avions que no tenen les condicions neces-
sàries per poder volar. I llavors, el que diria és: feu alguna mesura per ensenyar els 
autònoms, aquests, que es volen inserir, a presentar projectes que tinguin viabilitat?

Miquel Camps Font

Sí, sí..., és just el que he dit, eh? O sigui, és just el que he comentat de Barcelo-
na Activa, que de quatre-cents en passen vint-i-cinc. Mentre que a la resta de llocs 
tenim la intenció..., amb bona fe, que tothom munti..., capitalitzi l’atur i munti el ne-
goci. Que és molt complicat...

Que això no vol dir que no es pugui fer. Per suposat, si ells tenen ganes de fer 
el pas, però que no es faci per tot aquest marc que hem descrit, de finançament, de 
morositat, etcètera. Per tant, hem d’incidir molt en això.

Jo també estic al jurat dels premis FP Emprèn, que és una gran cosa que estem 
fent ara, com a país. I molts joves estan perdent hores lectives, amb els seus profes-
sors, per fer projectes d’emprenedoria, i tot això. I ens trobem una mica amb el ma-
teix: de fer-los veure que la idea és bona, el talent és bo, però que hi ha altres coses 
que has de tenir en compte. Que l’Excel no ho aguanta tot. Que has de posar que no 
cobraràs a trenta dies; que potser cobraràs a noranta o a cent vint. Com hi fem front 
a això? No? I que estem pagant l’energia més cara d’Europa. És que això (l’orador 
riu) són coses que s’han de pagar.

I llavors, a partir d’aquí, no amaguem nosaltres, sota la catifa, els problemes. 
Al contrari, perquè el que no volem és que ningú se’ns faci mal. Per tant, som els 
primers que intentem buscar..., i les solucions, totes les que hem exposat avui, per 
suposat.

(Eusebi Campdepadrós i Pucurull demana per parlar.)

El president

Un segon, si us plau, el senyor Campdepadrós volia dir alguna cosa?

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Gràcies, president. Res, una petició molt senzilla. Atès que, precisament arran de 
les preguntes que els han fet ara, han dit que sí, que tenien propostes que segur que 
tenen articulades, volia demanar a la Presidència si se’ls podia demanar que les po-
guessin fer arribar a la comissió com a documents de treball per tenir-ho en compte 
a l’hora de fer les conclusions.

El president

Sí, ho anava a..., sí, sí...

Miquel Camps Font

Encantats.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies.

El president

Senyora Zapatero, volia fer un comentari? (Remor de veus.) Doncs, no... (L’ora-
dor riu.) Incidir en això. Els agraïm de veritat la seva compareixença, ha sigut molt 
interessant. I si creuen convenient que, a part de la transcripció del que ens han dit 
volen aportar algun document complementari, jo crec que ens serà d’utilitat. I ja que 
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s’han fet, també, un parell d’al·lusions al tema, crec que estem en disposició, perquè 
aquesta vegada puguem acabar la feina d’aquesta comissió, amb temps i forma.

I que, per tant, no passi com en altres ocasions que, per finiment de legislatura, 
els temes queden sobre la taula. En acabar la sessió d’avui, els pregaré que es quedin 
cinc minuts, precisament per calendaritzar una mica això, eh?

Moltes gràcies.
Suspenem, res..., un minut i mig la sessió per acomiadar els compareixents i do-

nar la benvinguda als nous compareixents.
Gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del migdia i dos minuts i es reprèn a dos quarts 

de dotze del migdia i nou minuts.

El president

Endavant, endavant...
Bé, reprenem la sessió.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya

357-00250/12

Estic veient bastants més compareixents que a l’anterior. Per tant, els pregaria la 
màxima brevetat i concisió possibles. Agrair la presència de la Federació d’Associa-
cions Gitanes de Catalunya; de l’Associació de Professionals Autònoms i Empresa-
ris, també de Catalunya; i l’Associació d’Autònoms Dones i Homes Emprenedors 
de Catalunya.

Aproximadament, disposen de deu minuts per associació. S’ho poden repartir 
de la manera que vulguin. I els pregaríem intentar circumscriure’s al temps de què 
disposem. Amb el benentès, com ja he dit també als anteriors compareixents, que si 
volen complementar la seva intervenció avui de paraula, amb algun tipus de docu-
ment per escrit, que ens ho facin arribar i, amb molt de gust, s’incorporarà al con-
junt de documents que els grups parlamentaris tindran per finalitzar els treballs de 
la comissió, eh?

Per tant, moltes gràcies. Comencem amb el senyor Simon Montero i Pedro Agui-
lera, de la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya. Endavant.

Simón Montero Jodorovich (president de la Federació d’Associacions 
Gitanes de Catalunya)

Muy buenos días. Estimados diputados y diputadas, tenemos la gran suerte, tam-
bién, de que nos acompaña el tío Manuel Heredia, que fue el fundador de la Fede-
ración, junto con nuestro secretario, Aurelio Cortés y nuestro compañero y primo 
hermano Juanito. Bueno, como disponemos de poco tiempo, yo haré lo que es una 
breve presentación de lo que es la entidad y aquí, mi compañero y el director y ge-
rente de la Federación, hará una intervención un poquito más extensa.

Bueno, la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña, Fagic, es la entidad 
más representativa del asociacionismo gitano en Cataluña. Tenemos alrededor de 
98 entidades, repartidas por todo el territorio catalán. Y es la entidad que represen-
tativamente tiene la representación y es la encargada de ser la interlocutora política 
y las diferentes administraciones entre el pueblo gitano y las administraciones. Su 
principal finalidad, resumiéndolo mucho, es defender y velar por los derechos, liber-
tades y cultura del pueblo gitano.

Entre sus finalidades, pues, está englobar todas las asociaciones gitanas en Ca-
taluña, para así conseguir más fuerza y representatividad. Como he dicho ante-
riormente, adoptar el papel de interlocutor ante el Gobierno autonómico, las admi-
nistraciones locales y estatal. También es miembro del Consejo Estatal; está en la 
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ejecutiva del Consejo Estatal. Desde aquí, desde nuestro país, desde Cataluña, se 
siguen las líneas estratégicas a nivel estatal, de cuáles son las políticas que se deben 
de seguir para defender y promover los derechos del pueblo gitano.

Me gustaría alargarme un poco más, pero como sé que nuestro hermano Pedro 
tiene bastante más material técnico, pues le vamos a dejar espacio. Y nada más, da-
ros muchas gracias por poder estar aquí presentes hoy y dar nuestro punto de vista. 
Y bueno, que cualquier cosa que necesiten, la Fagic, la Federación está a vuestra 
disposición.

Muchísimas gracias.

Pedro Aguilera Cortés (gerent de la Federació d’Associacions Gitanes de 
Catalunya)

Gracias Simón. Senyor president, il·lustríssims diputats i diputades. Primer de 
tot, farem una cosa que fem quan som convidats a aquesta casa, que és dir: Lacho 
dives, sar san? Te aves baxtalo, que es com comencem totes les intervencions al 
Parlament de Catalunya per reivindicar l’ús del romaní, la nostra llengua, a les ins-
titucions de casa nostra.

Dit això, ens agradaria parlar del treball autònom. I quan parlem de treball autò-
nom, i com que han convidat la Fagic, parlarem de comunitat gitana, com no pot ser 
d’una altra manera, el que ens ve al cap i del que treballem és de venda ambulant, 
de venda no sedentària. La venda ambulant, la venda no sedentària, que ha estat din-
tre de la comunitat gitana durant molts, molts anys i que es va iniciar fa molt, molt 
de temps ja, oferint mercaderies als peregrins que anaven pel camí de Sant Jaume. 
O les activitats d’una paraula, que és del caló, que és el chalaneo, que era un ofici 
tradicional de la comunitat gitana, que derivava de la venda de cavalls i de bèsties i 
animals a les fires.

La venda ambulant en la comunitat gitana, sobretot a partir de la dècada dels 
vuitanta, té un origen més sedentari, no?, més identitari. I, sobretot, té un origen que 
té a veure amb venda de determinats productes, i una part de la venda ambulant, 
que es diu la venda del lot, que era conegut com a porta a porta, i que sobretot tre-
ballava temes d’orfebreria, estris i algunes activitats, sobretot de roba. 

Quan parlem de venda ambulant, i quan parlem d’aquesta època, sobretot parlem 
de ser fora del sistema econòmic i fins i tot d’estar molt al marge de l’activitat econò-
mica que es derivava de la nostra activitat. També teníem una manera..., i tenim una 
manera de fer molt simptomàtica, de la comunitat gitana, respecte a la venda ambu-
lant. I que estava basada, sobretot, en la gestió de determinats productes, i sobretot 
en la gestió de productes que tenien un baix valor econòmic per al propietari del 
producte d’aquella època, i on la comunitat gitana podia tenir una molt bona oportu-
nitat. Com que no tenim molt de temps, no m’agradaria parlar massa del moment..., 
de la història; però sí que crec que és convenient, i creiem que és convenient, des de 
la Fagic, posar en valor que la comunitat gitana no es pot entendre..., que la venda 
ambulant no es pot entendre sense la comunitat gitana i que part de la comunitat gi-
tana no es pot entendre sense la venda ambulant.

Perquè –ja ho comentarem– encara que no hi hagi estudis, segons les informa-
cions que tenim a la nostra organització, més del 42,5 per cent de la nostra gent, 
de la nostra comunitat, es dedica a la venda ambulant. Això és simptomàtic i hau-
ria de ser una dada clau per qualsevol política pública que es volgués fer després, 
dintre del Parlament, envers el comerç no sedentari i la venda ambulant. Els oficis 
tradicionals s’han acabat, no tenim aquests oficis que us he comentat del chalaneo, 
perquè..., bé, és un nou temps, tenim la revolució tecnològica i parlem d’un procés 
de sedentarització.

I volia comentar-vos que la venda ambulant, sempre, històricament i avui dia 
també, és una activitat subsidiària dels ajuntaments. I amb això, des de la Fagic es-
tem..., jo recordo quan estava en un altre òrgan europeu, que quan volíem dir que 
estàvem molt emprenyats dèiem «trementadamente preocupados». Doncs, estem 
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tremendamente preocupados per aquesta acció de subsidiarietat d’altres comerços. 
La veritat és que la majoria de municipis subordinen el comerç establert en locals o 
negocis no sedentaris, que tenen una gran capacitat de pressió, i, a més a més, con-
sideren que la venda ambulant no és una venda que generi valor al municipi. Però, 
ara els ho comento: de la mateixa manera que no es pot entendre el barri de Gràcia 
sense la rumba gitana, sense la rumba catalana, algú pot entendre el dissabte a Vic, 
sense el mercat?

Estic convençut que no. I això, passa a Vic, passa a Tordera, passa a la Zona 
Franca els diumenges..., vull dir, la venda ambulant hauria de ser un valor i un ele-
ment a promocionar per part de totes les administracions de Catalunya; no només 
dels ajuntaments. I des d’aquí el que els demanem és que no deixem la pilota a la 
teulada dels ajuntaments. Per què? Perquè els ajuntaments tenen una diversitat de 
regulacions molt profunda, i cal tenir un mínim comú. Perquè una família que fa 
sis mercats durant la setmana, o quatre mercats durant la setmana, ha de saber de 
tot. Ha de saber la regulació a Tordera, ha de saber la regulació a Vic, ha de saber 
la regulació a Premià de Dalt i ha de conèixer la regulació a Camp Clar, a Tarrago-
na. I això, en un grup que, per desgràcia..., i m’agradaria parlar d’una altra manera, 
m’agradaria dir que nosaltres parlem de treball autònom amb professionals liberals, 
però quan parlem de treball autònom parlem del que estem parlant ara, gent que té 
un baix coneixement o una baixa formació.

I això és un element en què també volem incidir. Cal donar suport, cal treballar 
amb els marxants, amb les persones que es dediquen a la venda ambulant, sobretot 
amb les de la comunitat gitana, per tal que tinguin més formació i puguin tenir mol-
tes més oportunitats en la seva actuació. 

Quins són els problemes bàsics que ens trobem? –m’he posat el cronòmetre, eh?, 
però se me n’ha anat. Fantàstic. (L’orador riu. Veus de fons.) Un minut..., d’acord. 
Quins són els problemes que tenim? Per una banda, la reducció de marges comer-
cials. Mirin..., un gitano viejo me decía: «Pedro, en la venta ambulante, el negocio 
está en la compra, no en la venta.» Està en com compres, no a quant vens.

En un moment com el d’avui, que les empreses han reconegut i reconeixen que 
és millor treballar els teus estocs amb un nou ítem, molt pijo –i perdonin l’expres-
sió, que estem al Parlament de Catalunya– que es diu «outlet», la comunitat gitana 
deixa de tenir estocs. Per tant, no pot tenir aquesta activitat. En un moment en el 
que l’especialització i els horaris, amb una liberalització del sector del comerç tan 
gran, són tan evidents, tampoc es pot competir. S’ha de treballar en modernitzar les 
infraestructures; s’ha de treballar en modernitzar, en ser capaços de donar suport al 
canvi de la flota de vehicles de les persones que es dediquen a la venda ambulant; 
però també dels espais. Els espais s’han de millorar i adaptar-los al segle XXI.

No pot ser, que encara estiguem en espais on no hi ha serveis; on no hi ha aigua. 
I sobretot, una cosa que ens queda molt clara, que té a veure amb el tema social: 
és el tema de la poligonització de la venda ambulant. La poligonizació de la venda 
ambulant és un dels grans problemes que tenim, perquè té una imatge social molt 
deficient. Per la part administrativa tenim la congelació de la creació de llocs de tre-
ball; no hi ha..., no s’obren nous mercats; no se n’obren. Però el més problemàtic és 
que aquests mercats es redueixen, perquè diuen que no són econòmicament viables. 
I creiem que no és veritat. I sobretot, com que només em queda un minut, i tenia..., 
els deixaré la presentació.

Creiem que hem de treballar per crear una llei de comerç no sedentari unificada 
per a tot el territori català, amb quatre ítems: la dignificació, reconeixement i pro-
tecció del sector; la protecció de garantia dels drets dels marxants de Catalunya; la 
reducció de la pressió fiscal, i ampliar mesures d’innovació digital, social i infraes-
tructures. I, sobretot, reduir al màxim l’efecte de la Directiva europea Bolkenstein, 
que no permetia el traspàs de les parades –«los puestos», com diem nosaltres– entre 
famílies, entre pares i fills, i entrava dintre de la competència la possibilitat d’acce-
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dir als mercats. De la mateixa manera que, amb qualsevol botiga, aquesta possibili-
tat ningú se la planteja, amb una família gitana que es dedica a la venda no seden-
tària, creiem que això s’hauria de mantenir.

Em queda un minut. Parlaríem de quant li costa a una família anar al mercat un 
dia: més de cent cinquanta euros, només en termes fiscals. La falta d’innovació, com 
el 5G... (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) 
I ara m’estan dient que he de callar i jo soc molt ben manat i espero les preguntes.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies.

Compareixença d’una representació de l’Associació de Professionals 
Autònoms i Empreses

357-00251/12

Ara és el torn del senyor Oscar Tamarit i la senyora Trinitat Pujol, de l’Associa-
ció de Professionals Autònoms i Empreses. Endavant; deu minuts.

Òscar Tamarit Candela (president de l’Associació de Professionals 
Autònoms i Empreses)

En primer lloc, voldria saludar i donar les gràcies a la comissió CETA, de ser 
aquí; al president de la Mesa, als diputats aquí presents i, en especial, al Grup Par-
lamentari de Junts per Cat, que han sigut els que ens han convidat, en general, a 
tots nosaltres, no? I als membres Eusebi Campdepadrós i Jordi Munell, que són els 
que nosaltres més coneixíem, no? I, a més a més, a tots els compareixents.

Com a president d’APAE, voldria agrair l’esforç que des del Parlament de Cata-
lunya s’està fent per reforçar el teixit empresarial del nostre país. Segons les últimes 
dades, com hem sentit abans, tenim més de 551.938 afiliats a la Seguretat Social, 
aquí a Catalunya, no? Els tenim repartits en diferents sectors i ens ha canviat molt, 
perquè fixeu-vos que tenim el 78 per cent en sector serveis; 12 per cent al sector 
construcció; un 5 per cent al sector industrial; i un altre 5 per cent al sector agrari. 
Quan això, si tiréssim vint anys enrere, era al revés. O sigui, el sector... (Per raons 
tècniques, no ha quedat enregistrada part de la intervenció de l’orador.) de Catalu-
nya..., ai, perdó. Perdoneu, eh? Se sentia bé, o...? És que... (L’orador riu.) D’acord, 
perdó. (Remor de veus.) Sí?

El president

Segueixi, segueixi...

Òscar Tamarit Candela

Perfecte. Lo que us comentava, no? Tenim més de 551.938 afiliats. Repeteixo 
això del tema dels repartiments: 78 per cent, sector serveis; 12 per cent, construc-
ció; un 5 per cent, industrial; i un 5 per cent, al sector agrari. A més a més, què ens 
trobem? Que si ho repartíssim per edats tenim: menors de vint-i-cinc anys, un 2 per 
cent; majors, entre vint-i-cinc i trenta-nou, un 25. I majors de quaranta, tenim un 73 
per cent d’autònoms. Això què vol dir? Que, per un costat, el que estaven dient ara 
els nostres companys de la Fagic, no? Els mercats s’estan regenerant molt, però se-
gur que en aquests llocs, la majoria de vosaltres ronda a partir dels quaranta. Sí que 
hi haurà generació jove, però s’estan mantenint des d’aquesta edat, no? 

Què ens està passant? S’estan creant molts nous autònoms. Bé, diguem-n’hi 
«nous autònoms», diguem-n’hi «start-ups». Són autònoms que no arriben..., el 80 
per cent no arriba als dos anys de vida. No ens hauríem de plantejar, tots aquests 
ajuts, totes aquestes subvencions, totes aquestes facilitats que els estem donant..., 
deu ser que els start-ups comencen pensant en els ajuts que la societat ja els ofereix? 
Deu ser aquesta, la proposta jove d’aquest 27 per cent que diu: «Vaig a emprendre 



DSPC-C 287
21 de juny de 2019

Sessió 7 de la CETA  29 

però a veure..., espera’t, que em posaré a la incubadora perquè m’han dit que d’allà 
podré treure tal, podré fer això, em donaran tant de subvenció.»

Hem de pensar que aquest any, els companys... o Comissions Obreres, UGT han 
rebut més de 350.000 euros en ajuts per cursos i seminaris. Creieu que si això s’apli-
qués directament a les empreses no ajudaria..., no ja tot, però almenys, el 50 per 
cent, repartit, no? No ajudaríem a que les empreses mantinguessin els seus llocs de 
treball, no pleguessin..., que aquests nous start-ups i aquests nous emprenedors els 
donéssim la possibilitat d’involucrar-los dintre d’empreses que ja estan constituïdes? 

Tingueu en compte que l’autònom de tota la vida no demana ajuts, només tira 
endavant, no veu en..., el que estàvem parlant, no? dels autònoms de vocació. Són 
autònoms que van endavant els llancin pedres, els posin pals, els posin tal..., és 
igual. Baixaran del carro, s’aixecaran, agafaran la roda i tiraran endavant i tiraran 
i continuaran, no? No tenen temps de buscar ajuts. No tenen temps, quan tenen fei-
na; no poden deixar-ho. I quan no en tenen, tampoc, perquè estan buscant-la. Per 
tant, no saben com els arribarà això o com els pot arribar. És per això, que qualsevol 
ajut, de la manera que sigui..., els autònoms són molt agraïts, perquè no s’ho esperen. 

O sigui, el fet és, a nivell europeu, podem constatar que lo que s’estava parlant 
abans del tema de pagar els autònoms, no? –a nivell europeu–, hem de comptar que 
els països europeus..., hi han països..., Portugal mateix, o sigui, lo que fa és cotitzar 
a final d’any. A final d’any, ells fan un report, no?, i estan..., i lo que fan és entre un 
50... Una de les comparacions més interessants és amb el país veí –Portugal el tenim 
a tocar, eh?–, o sigui, a Portugal no existeix una quota d’autònoms ni d’IVA, sinó 
que es paga depenent dels ingressos que es tenen a final d’any, i tenen una quota 
entre un 24 i mig per cent, o un 32. I els empresaris, ja hi compten, amb això. És 
molt més fàcil, eh?, que el que estàvem comentant abans, de tindre aquests tres-cents 
euros que, sí o sí, has de pagar per continuar endavant, tant si factures com si no. 

O sigui, són coses que, dintre de lo que estem gestionant, crec que no estem de-
manant coses que estiguin fora de tot el format, sinó que Europa ja ho està fent. Es-
panya és el país més car, a nivell d’autònom, del grup europeu. O sigui, inclús Ale-
manya, Dinamarca, Irlanda..., tots ells, per dir-ho d’alguna manera, estan per sota 
del llindar del que està cobrant l’Estat espanyol per ser autònom.

Són coses que crec que les hauríem de gestionar, les hauríem de veure i poder 
valorar. Poder ajudar les empreses que ja estan amb nosaltres. O sigui, empreses 
que ja estan constituïdes, per què no..., aquests grans emprenedors, aquesta gent que 
nosaltres ja sabem que està sortint de les incubadores, que estan sorgint dels grans 
projectes, per què no la incorporem al mercat laboral en empreses que ja estiguin 
constituïdes?, que els ajudi, que, per dir-ho d’alguna manera, no hagis d’agafar i dir: 
«Ah, no, no..., si tu et poses un operari, doncs, mira, t’estarem ajudant els primers 
sis mesos, i després, ja te l’has de quedar fix.» Bé, escolta’m, per tenir-lo fix, o ha-
ver-li de pagar l’atur o tal, per què no ajudem l’empresa? I si el tens allà, i l’ajudes i li 
estàs pagant perquè pugui estar allà, busca que l’empresa després et doni un rating, 
de final d’any, de dir: «Escolta’m, jo he tingut aquests operaris, però com que m’heu 
ajudat, del rendiment que se n’ha tret, us dono tant.»

Les empreses hi estarien més disposades, eh?, a incorporar gent. No estarien 
tant..., pensant a dir: «Ui, ui, no, no, jo no hi poso a ningú.» Tenim autònoms soli-
daris que sabem que tenen plantilles de vint i trenta autònoms al seu servei. O sigui, 
atenció, que són gent que bé..., els coworkings, les noves infraestructures que s’estan 
muntant. Aquesta gent, si estiguessin a empreses de primera línia, o sigui, estem 
parlant de fabricants, ferrers, soldadors, matricers, botiguers, hotelers..., del teixit 
productiu. Estem perdent el teixit productiu de Catalunya i és important, perquè 
no tot després seran serveis, sinó què farem? Ens n’anirem a vendre souvenirs a la 
platja? Perquè si tots anem a vendre souvenirs a la platja, anem molt malament, no?

O sigui, si tenim un teixit empresarial que, ja el tenim, i que ja està fabricant, i 
que tenen la seva pròpia empresa i tal, potenciem-lo, ajudem els autònoms a tirar en-
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davant. Tots aquests ajuts per a estudis i més, estem parlant, per dir-ho d’alguna ma-
nera..., que estem dient: «Escolta’m, resulta que volem ajudar que això tiri endavant, 
que això funcioni.» D’acord, jo no dic que no, però vaja, si volem entrar dintre de la 
indústria 4.0 –vaig ràpid, eh?– i potenciar el sector d’intel·ligència artificial, robòtica, 
indústria, vocacions científiques, tecnologies, matemàtiques..., com li puc entrar joc 
a un autònom que té un petit talleret de matriceria, i dir-li que ha d’automatitzar les 
màquines, que a més a més ha de comprar un software per muntar l’ordinador..., que 
l’ordinador aquell que té, de fa deu anys, no li serveix, ha de comprar un ordinador 
nou, no? I que, per tot això, ha de demanar un finançament.

D’acord, perfecte. Tot això està bé, això és la via normal, de l’ICF, del banc. 
Però, totes aquestes ajudes per fer cursos, seminaris i tot això, perquè no els emprem 
també en ajudar-los a ells? Que tinguin uns ajuts directes. O sigui, que aquests aju-
dis et puguin dir: «Escolta’m, doncs, mira, podràs disposar d’això i, del que facturis 
a final d’any, com que t’hem ajudat a tirar això endavant, ostres, has de donar un 
rendiment ics, no?» Jo els asseguro que més d’una empresa partiria d’això.

D’acord. I ara, ja acabo amb això que us estic dient. Agraeixo..., bé, que ens ha-
gueu escoltat, no? I qualsevol cosa que nosaltres puguem fer..., sí que m’agradaria, 
per últim, oferir-me a ajudar-vos a desenvolupar qualsevol tipus d’ajuts, qualsevol 
tipus de..., de mirar realment el carrer. D’aquest senyor que aixeca la persiana, del 
botiguer. Què és lo que necessita? Com i el perquè. Que això és del que ens oblidem, 
perquè estem fent moltes lleis des de dalt, sense veure el que està a baix.

Gràcies.

El president

Sí; gràcies a vostè.

Compareixença d’una representació de l’Associació d’Autònoms Dones i 
Homes Emprenedors de Catalunya Segle XXI

357-00252/12

I ara, per finalitzar, és el torn dels senyors Xavier Sanchiz i Lluís Farré, de 
l’Associació d’Autònoms Dones i Homes Emprenedors de Catalunya. També, deu 
minuts, a repartir entre els dos.

Luis Farré Rajau (president de l’Associació d’Autònoms Dones i Homes 
Emprenedors de Catalunya)

Bon dia. Primer de tot, moltes gràcies, senyor president, diputats i diputades. Per 
nosaltres, l’Associació d’Autònoms Dones i Homes Emprenedors de Catalunya, és 
un privilegi participar en aquesta Comissió de Treball Autònom. Nosaltres, des de 
l’associació nostra, portem més de deu anys aquí a Catalunya, intentant..., a les ad-
ministracions, informar els nostres associats de totes les modificacions que hi han.

És per això que, en aquesta comissió, voldríem parlar de més de quinze punts del 
que afecta els autònoms, però les persones que han estat abans ho han fet bé. És per 
això que nosaltres ens basem en dos punts que..., en aquest moment és molt greu lo 
que està passant aquí a Catalunya.

És per això que li passo la paraula la Xavier Sanchiz, que és un dels advocats 
dels nostres serveis jurídics d’ADHEC.

Gràcies.

Javier Sanchiz Boch (advocat de l’Associació d’Autònoms Dones i Homes 
Emprenedors de Catalunya)

Gràcies, Lluís. Diputats, diputades, el primer tema del que volem parlar és dels 
cànons que està cobrant SGAE als comerciants, als petits comerciants, per la co-
municació pública d’obres, en teoria protegides per ells. Mireu, deixeu-me que us 
llegeixi quatre línies del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, de propietat in-
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tel·lectual. L’article 20 diu, literalment: «S’entendrà per comunicació pública tot acte 
pel qual, una pluralitat de persones pugui tenir accés a l’obra, sense prèvia distribu-
ció d’exemplars a cadascuna d’elles. No es considerarà pública la comunicació, quan 
es celebri dins d’un àmbit estrictament domèstic, que no estigui integrat o connectat 
a una xarxa de difusió de qualsevol tipus.»

Molt bé. Aquest redactat, que avui en dia és legal a Espanya, contradiu la juris-
prudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en el que fa referència a «co-
municació pública». Perquè tot el cobrament que està demanant la SGAE AGEDI i 
totes les seves societats satèl·lit es basa en el concepte de comunicació pública. Si 
hi ha comunicació pública s’ha de pagar; si no hi ha comunicació pública no s’ha 
de pagar. I, com us acabo de llegir, la llei espanyola entén que tot allò que es repro-
dueixi i que no sigui en un àmbit domèstic és comunicació pública i s’ha de pagar. 
Doncs mireu, el març del 2012, van sortir dues sentències del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea, que concreten el concepte «comunicació pública».

Una sentència fa referència als dentistes italians. I l’altra sentència fa referència 
als hotels irlandesos, d’acord? I amb aquestes dues sentències, el Tribunal de Justí-
cia de la Unió Europea delimita el que és i què no és comunicació pública. Per tant, 
per què s’ha de pagar i per què no. Diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, 
en la sentència dels dentistes italians, que és l’assumpte C135/10. Diu que: «No és 
comunicació pública, quan la reproducció d’obres» –fonogrames, en aquest cas– «va 
dirigida a una quantitat petita de persones». I estableix que: «Els clients d’una con-
sulta d’un dentista, en cap cas pot ser considerat un número gran de persones.» Per 
què? Perquè qui va allà no va a sentir música, va a que li arreglin les dents; perquè 
el temps que passen a la consulta és poc i no repeteixen els mateixos fonogrames 
constantment; perquè els clients no escullen què volen sentir, i perquè el dentista no 
es lucra amb la reproducció de fonogrames. Per tant, aquí ja tenim alguns ítems que 
contradiuen la llei espanyola. 

I, en el tema dels hotelers irlandesos, el que diu el Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea és que els hotelers han de pagar, perquè sí que fan comunicació pública. 
I per què? Doncs, per la contrària. Perquè oferir reproduccions de vídeo, de fonogra-
mes via fil musical en les seves habitacions els dona una qualificació més alta que si 
no ho tinguessin, per tant, poden cobrar més diners per fer aquest ús, per tant, se’n 
lucren; perquè els potencials clients d’un hotel són molta gent i que, per tant, sí que 
hi ha el greuge que aquests fonogrames els sent moltíssima gent, i perquè els clients 
escullen què volen veure i què volen sentir.

Per tant, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en aquestes dues sentències 
del 2012 ja estableix quan s’ha de pagar per comunicació pública i quan no. Som 
davant de comunicació pública quan la reproducció comporta lucre per a l’establi-
ment; quan resulta nuclear pel servei ofert, és a dir, jo per oferir el meu servei, ne-
cessito la música –una acadèmia de ball, d’acord?, una sala de concerts–; quan va 
dirigida a un nombre important d’usuaris, i quan aquests usuaris escullen allò que 
volen escoltar. 

Què ens estem trobant, amb els nostres associats? Que la SGAE es dedica a visi-
tar petits comerços i els diu que han de pagar. Els envia unes cartes molt maques, i 
aleshores els reclama quantitats petites –dos-cents, tres-cents euros–, que fan que el 
petit empresari no afronti un procediment judicial en contra d’aquest abús, perquè li 
costa més el bou que les esquelles.

Li costarà molt més un procediment judicial, i ja no diguem si ha de defensar la 
llei europea, la jurisprudència europea, que potser, si el jutge espanyol no la coneix, 
haurem d’anar a un procediment europeu. Per tant, això pensem que s’ha de solu-
cionar. És a dir, la jurisprudència europea és de transposició directa a les normati-
ves dels estats membres, i això no s’està fent des de 2012. I és tan fàcil com adequar 
l’article 20 de la Llei de propietat intel·lectual a la jurisprudència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea. I és lo que venim a demanar. És a dir, que ja sé que no 
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és àmbit del Parlament de Catalunya, evidentment, però sí que us demanem que, en 
la mesura del possible, incidiu en els representants del Parlament de Catalunya, de 
tots els partits, en el Congreso, perquè demanin o treballin per aquesta adequació.

Segon tema... –vaig ràpid, no sé com vaig de temps però– (veus de fons), bé, vaig 
bé; fantàstic. El segon tema que vull tractar amb vosaltres, si m’ho permeteu, és el 
tema de l’IVA de les perruqueries. Estem parlant que al setembre del 2012, l’IVA de 
les perruqueries va passar del 8 al 21 per cent, d’un dia per l’altre. Això, va provo-
car –us llegiré algunes dades– des de 2013, el sector de perruqueria ha tancat més 
de disset mil establiments a tot l’Estat. Això ha comportat una pèrdua d’entre tren-
ta-cinc i quaranta mil llocs de treball, segons l’Associació Nacional d’Empreses 
d’Imatge Personal.

Si l’any 2011 cada perruqueria feia una mitjana de setanta-quatre serveis per set-
mana, avui dia només se n’atenen cinquanta-set. I, a més, el valor mitjà del servei ha 
caigut des dels 29,6 euros, dels temps previs a la pujada de l’IVA, als 24,10 euros de 
mitjana que es paguen avui. Segons aquestes dades, que són de la consultora Keys-
tone per a l’Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica. Aquest estudi també 
reflecteix amb molta cruesa que el volum de negoci de les perruqueries a nivell de 
tot l’Estat ha caigut dels 5.000 milions, l’any 2011, fins als 3.000 milions, l’any 2018. 
I, a tot això, tingueu en compte que el 72 per cent de les perruqueries van decidir no 
repercutir en els seus serveis el preu de la pujada de l’IVA, perquè pensaven que, en 
aquell moment, i amb encert, perdrien molts més clients.

Mireu, des del 2013 s’han perdut quaranta mil llocs de treball en un sector que 
avui dia ocupa 115.000 treballadors, dels que el 79 per cent són dones, que són els 
treballadors més vulnerables, que més pateixen les crisis, que menys salari guanyen. 
El 79 per cent d’aquest sector són dones. I s’han perdut quaranta mil llocs de treball. 
Un 81 per cent d’aquest sector, que està format per cinquanta mil establiments, està 
format per microempreses, un 81 per cent. És a dir, un autònom sol o un autònom 
que té algun tipus d’ajuda petita d’un o dos treballadors.

El 71 per cent són petites empreses, l’1,5 per cent és mitjana empresa i el 0,5 és 
gran empresa. El 20 per cent d’aquest sector es concentra a Catalunya. Aquesta és la 
situació, avui en dia, del sector de perruqueries. Ha rebut un càstig, sota el nostre 
punt de vista, absolutament immerescut. Tots hem hagut d’afrontar reptes i despe-
ses i esforços per superar la crisi, però no pot ser que portem, doncs, mireu, des del 
2012, set anys en aquesta situació.

Acabo. Estem parlant d’un sector que vertebra la societat. Estem parlant d’un 
sector que tots fem servir, i estem parlant d’un sector que ocupa, en el 79 per cent, 
persones que són les que pateixen més durament les crisis. Per tant, el que us dema-
nem, sabent que també és una competència estatal, és que aquesta comissió pressi-
oni o mandati els parlamentaris catalans dels vostres partits que estan al Congreso, 
perquè reverteixin aquesta situació i perquè l’IVA torni a ser, sinó del 8, del 10 per 
cent, que suposaria ja una bombona d’oxigen molt important per aquest sector tan 
castigat.

Jo no tinc res més a dir. 
Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra atenció.

El president

Gràcies. Ara és el torn dels grups parlamentaris. Ciutadans, senyor Pachamé té 
la paraula. Cinc minuts, estrictes.

Martí Pachamé Barrera

Moltes gràcies, senyor president. Intentaré cenyir-me als cinc minuts –gràcies. 
Diputats, diputades... Compareixents, moltes gràcies per les seves paraules en aques-
ta comissió, que han servit, doncs, bé, sobretot per, en temes molt sectorials, tenir 
un coneixement més ampli d’aquestes situacions, molt particulars en el cas dels tres 
compareixents que aquí ens porten. Jo els volia demanar, en realitat a tots tres en 
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general, doncs, en certa manera, una miqueta de tasca de concreció, potser, en els 
tres elements més importants que vostès destacarien, eh?, en lo que nosaltres, en la 
mesura de les nostres possibilitats dins d’aquesta comissió puguem aportar.

Hi han hagut compareixents que, evidentment, doncs, han tractat temes molt 
puntuals, sobre la venda ambulant, la venda no sedentària i que, evidentment, doncs, 
bé, té uns temes molt concrets, eh? Entenc que, sobretot, doncs, hi ha una evolució 
del comerç en general, i això també afecta aquest tipus de comerç, molt específic. 
I que, evidentment, doncs, bé, també haurà d’haver-hi una tasca d’adequació als 
temps que estem vivint actualment, que incorpora una sèrie d’elements distorsiona-
dors respecte a temps passats. Llavors, doncs, també voldria saber la seva opinió al 
respecte. 

Amb relació als compareixents de l’APAE, doncs, exactament el mateix. Potser 
en aquest cas ha quedat més difuminat quins són els temes més importants i m’agra-
daria demanar-los si em podien donar tres, quatre punts més importants, per concre-
tar, exactament, quines són les demandes dels professionals que vostès representen.

En tot cas, també comentar –que se n’ha fet esment, i no volia deixar de ser ri-
gorós en aquest aspecte– que sí que és cert que a Espanya tenim el cost d’autònom 
més elevat, però s’hauria de veure amb relació a les prestacions. És cert que a Ale-
manya, per exemple, és molt més barat, però allà no tenen la pensió de jubilació, ni 
la de malaltia ni coses d’aquestes, no? Llavors, aquests tipus d’anàlisi, s’haurien de 
fer... (el diputat riu) una miqueta, una miqueta... (veus de fons), però en tot cas, eh?, 
s’hauria de fer una miqueta més acuradament, per comparar-ho exactament, eh? 
Segurament, doncs, continuem tenint uns costos molt elevats, sobretot perquè són 
tarifes planes, no? I aquí sí que, amb relació a les compareixences que hem tingut 
abans, doncs, també anar amb relació que qui més ingressa també hauria de con-
tribuir amb més proporció al que són les despeses de la seguretat social, eh?, d’una 
forma..., també com es fa a la resta d’Europa.

I respecte a l’ADHEC, ja ho ha esmentat, són temes que crec que se’n van una 
miqueta fora de les nostres competències i, llavors, doncs, bé, lo que en certa mane-
ra els diria, des del nostre grup, és que intentarem traslladar les seves demandes, en 
la mesura del possible, al lloc que els pertoca, no?

I respecte a l’IVA, doncs, tampoc no és que puguem fer massa més coses. Són 
treballs de poc valor afegit. Llavors, doncs, bé... –bé, de poc valor afegit, depèn de..., 
eh? Però en certa manera, doncs, si el professional acaba assumint aquest cost de 
l’increment de l’IVA, doncs, en certa manera, aquí no sé quines són les alternati-
ves que es podrien demanar, no?, perquè són coses que tampoc..., i en aquest sentit, 
doncs, els demanaria quines són les alternatives que proposen, perquè el sector de 
les perruqueries, en certa manera, tingui una alternativa viable en aquest concret 
cas, no?, de l’afectació de l’increment de l’IVA.

I res més, per la meva part. He complert, no?

El president

Perfectament, molt agraït.
Senyor Pol Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, president. Agrair als tres col·lectius que avui ens acompanyen aquí i 
ens expliquen la seva visió sobre la situació dels autònoms. Evidentment, sempre 
és d’agrair tenir una visió àmplia, i com més gent vingui, doncs, també visions..., 
més completa és la visió. Especialment dir a la Fagic –perquè t’aporta una visió, di-
guem-ne, una mica fora del prisma habitual i que ha sigut molt interessant també 
d’escoltar– que esperem també la seva presentació per poder entrar al detall, no?

I tenim una pregunta de cara a ells, de quanta gent estaríem parlant, del col·lectiu 
gitano, que treballa com a autònom? També per tenir la dimensió de quanta gent, de 
quant de volum ocupa, no?, el percentatge ha quedat molt clar, és un 42,5 per cent 
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de la població que es dedica, més o menys, a la venda ambulant. Per tant, en nom-
bre absolut, quanta gent seria, no? I breument, també, disculpar-me, perquè estava 
entrant i sortint per trucades de feina, i per això també em disculpo i escoltaré el 
company i llegiré la versió escrita, però també m’ha semblat sentir en algun mo-
ment, per part del president d’APAE, no?, m’ha semblat sentir algun tipus de crítica 
que va també a les ajudes que van als sindicats per la formació que fan, no? I que 
potser si anessin a la patronal directament, doncs seria de més profit, o almenys 
compartit, no?

Jo crec que, en aquest cas, no discutiria sobre la misèria, diguem-ne, no? (L’ora-
dor riu.) Jo crec que segurament no és que és que els sindicats no facin la seva feina 
en la formació, no solament la fan, sinó que potser fa falta fer-ne més, segurament, 
no? I jo crec que per aquí segurament trobaríem més solucions, no? I també co-
mentar que, al Parlament de Catalunya, per un tema, diguem-ne, pràctic, o de vin-
culació, no pot mandatar els diputats al Congrés, això no ho podem fer des d’aquí. 
Evidentment, nosaltres podem mandatar el Govern de la Generalitat perquè ho faci. 
I evidentment, sempre tenim algun contacte de cada partit per poder-ho fer.

I jo crec que, en la comissió d’autònoms, s’ha vist transversalment que hi ha te-
mes que no són competència d’aquí, evidentment, i temes que ho són. Per això, se-
gurament caldrà unes, diguem-ne, trobades bilaterals o col·lectives, amb la gent que 
representa els diferents partits, també a nivell del Congrés, per poder-ho treballar. 
I jo crec que serà l’opció més adequada. Així que un agraïment i llegirem atenta-
ment el que han dit.

El president

Gràcies, senyor Gibert. Senyora Yolanda López, de Catalunya en Comú Podem.

Yolanda López Fernández

Agradecerles la presencia, agradecerles que estén aquí, que nos hayan expuesto 
la exposición. Totalmente de acuerdo con el señor Aguilera, yo soy de El Vendrell, 
los viernes hay mercadillo y no te puedes imaginar El Vendrell sin el mercadillo 
de los viernes. Y es verdad que..., no, no estoy nada de acuerdo con esa visión de 
los ayuntamientos, de que no dejan valor. Porque, si no, que se lo pregunten a los 
bares de alrededor, a los restaurantes, a..., totalmente de acuerdo en la exposición. 
Tomo nota.

Me gustaría –y eso va por las tres declaraciones– que nos enviaran las deman-
das, el powerpoint que hemos visto, es decir, la información, ¿eh?, para tenerla me-
jor recogida, que de las notas que hayamos podido tomar. Y bueno, tomo nota de la 
llei de la venda no sedentària, de... 

Y respecto al señor Tamarit, no estoy muy, muy, muy de acuerdo con todas las 
cosas que ha comentado. Yo no creo que las personas se hagan más autónomos por 
las ayudas que le puedan dar. Creo que va..., estrictamente creo que se ha demostra-
do y en esta comisión, todas las comparecencias que hemos tenido de expertos, de 
que va ligada a la crisis. Es decir, si no hay trabajo, pues, evidentemente, la gente se 
tiene que buscar la vida.

Sí estoy totalmente de acuerdo en que a lo mejor se centran demasiado en ha-
cer autónomos, en ayudarlos a que salgan, a que empiecen su actividad y a lo mejor 
hace falta luego un acompañamiento para que duren y para que perduren. En eso sí 
que puedo estar de acuerdo. 

Y bueno, poco más, pues esto, que las demandas, si nos pudieran enviar las de-
mandas, pues estaríamos muy agradecidos y nos sería de mucha utilidad para poder 
luego hacer el informe y poder ayudarles también desde aquí.

Comentar que lo que ha dicho, totalmente..., lo de la SGAE, es verdad que es 
algo que se oye, se oye muchísimo, que ha habido muchísimas quejas. Es verdad que 
es competencia estatal, pero, bueno, yo creo que aquí todos los grupos que tenemos 
representación estatal podemos ponernos en contacto con los compañeros. Si bien 
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oficialmente no se puede hacer a través de la Generalitat, pero si podemos ponernos 
en contacto con los compañeros, y las demandas...

Sí que es verdad que lo de las peluquerías es tremendamente dramático. Todos lo 
hemos visto, de abrir y cerrar, cerrar muchas peluquerías. Precisamente el miérco-
les..., el día 1 de julio vamos a tener el Parlament de les Dones aquí. Y el miércoles, 
yo estuve en el grupo de trabajo laboral, y quedó constatado, y como se está viendo, 
que desgraciadamente la pobreza y la precarización del trabajo tiene rostro de mujer. 
Y creo que el de las peluquerías es un buen ejemplo. 

Y totalmente..., por mi parte, yo sí que me pondré en contacto con mis compa-
ñeros, ahora, cuando..., porque también están..., que ahora, al no haber gobierno, no 
están las comisiones ahí hechas y todo, y les trasladaré a las personas que se encar-
gan en nuestro grupo parlamentario, de Unidas Podemos - En Comú Podem..., les 
trasladaré las demandas que me han dado para que puedan desde allí trabajarlas.

Muchísimas gracias.

El president

Gràcies. Senyor Jordi Albert, del Grup Parlamentari Republicà. Endavant.

Jordi Albert i Caballero

Gràcies, president. Gràcies a tots i a totes. Bé, primer, agraïments per la vostra 
presència, per també traslladar-nos el vostre punt de vista sobre la situació dels tre-
balladors i les treballadores autònomes en aquest país. I, sobretot, també en la foca-
lització de problemàtiques concretes. I en el marc de la comissió hem tingut compa-
reixences, doncs, d’àmbit molt general, que ens ajuda molt, també, a ubicar l’espai. 
Però també ens ajuda molt i molt a trobar aquelles problemàtiques concretes que 
potser hi podem fer una incidència molt més directa.

I, per tant, agrair-vos aquesta concreció. Respecte a la venda no sedentària, en 
efecte, vull dir, per això precisament vam demanar la compareixença de la Fagic, 
perquè ens poguéssiu explicar les problemàtiques generades també d’un model de 
comercialització que té ara mateix, en ple segle XXI, molts reptes a superar, no? I en 
ple segle XXI, on hi ha una mobilitat tan gran, però, la venda no sedentària té grans 
competidors i una gran competència. Heu parlat dels outlets, no? I, per tant, de com 
canviem, de com es canvien aquests models de gestió comercial i com aquests out-
lets acaben fent allò que durant tants anys s’ha fet en els mercats ambulants i en els 
mercats de venda no sedentària.

Però, tanmateix, també heu incidit en l’àmbit dels espais, reflectit sobre els ajun-
taments i la diversitat reguladora amb què us trobeu. I és cert, aquesta segurament 
és una problemàtica important, perquè una família gitana que es dedica a la venda 
no sedentària, visita quatre, cinc o sis municipis a la setmana. Moltes vegades, pel 
matí està en un municipi, a la tarda està en un altre –si hi ha mercats de tarda, que 
cada cop n’hi ha menys, però–, visiten molts municipis durant les setmanes. I al cap 
del mes visita encara molts més municipis, perquè les setmanes acostumen a tenir..., 
com hi ha mercat setmanal, doncs, hi ha vegades que aquests mercats també són 
quinzenals, i, per tant, acaben visitant diversos municipis. I tots tenen una regulació 
específica, perquè, és cert, són les ordenances fiscals, les que regulen el mercat de 
venda no sedentària en els diferents municipis.

I, per tant, una llei que atorgués un marc normatiu i regulador uniformitzat per 
a tots els ajuntaments, doncs, segurament ajudaria i molt la gestió d’aquestes orde-
nances, sempre que tinguem clar que també les ordenances fiscals i amb l’impost i 
la taxa que heu de satisfer per ocupació de la via pública, doncs, hi ha aquest marge 
també de gestió que és..., que entra dins de l’àmbit d’autonomia local, i que nosal-
tres estem d’acord que també es mantingui. En la línia que també, aquesta taxa ha 
d’anar en base també a uns espais. A uns espais que han d’estar adequats; teniu raó. 
La majoria d’espais són espais de tradició. Sempre han anat allà i, per tant, els mer-
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cats continuen anant en aquell mateix espai, però són espais que no tenen els serveis 
bàsics. I és cert. I, per tant, aquesta reflexió em sembla molt important i interessant.

Igual... –i amb això acabo amb el tema de la venda no sedentària–, una reflexió 
també del model de venda no sedentària i del que implica per a les famílies gitanes. 
Tot sovint veiem que en els mercats hi ha tota la família. Per què? Perquè és que no 
tenen altra opció; estan fent nomadisme. En el seu dia a dia fan nomadisme. Acaben 
a dormir al mateix lloc, però tota la família ha de desplaçar-se a un lloc o un altre. 
I això també, a vegades, té afectacions en els índexs d’escolarització i altres proble-
màtiques, que, com bé sabeu, estem tractant en l’Intergrup del Poble Gitano i que, 
per nosaltres, és un dels reptes que hem d’afrontar, no? Per tant, em sembla molt 
interessant. I sí que és cert que en l’àmbit d’aquesta llei podríem..., es podria apro-
fundir en certes dinàmiques i ajudar a endreçar. I també ajudar que aquest mercats 
de venda no sedentària, que per nosaltres són un referent de país, i són un referent 
comercial també, i que generen, a més, aquesta base tan important...

El president

Senyor Albert, un minut...

Jordi Albert i Caballero

...–un minut, d’acord– aquesta base tan important, d’interrelació personal, que 
per nosaltres això és essencial, d’interrelació en els municipis, d’interrelació co-
mercial, doncs, tingui continuïtat, eh? I que, per tant, els mercats els puguem anar 
preservant.

Respecte..., només dos apunts molt ràpids, en aquests trenta segons que ara ja 
em queden. Respecte a l’IVA i sobre la SGAE. És cert, hi ha una problemàtica i 
nosaltres no estem gens d’acord en l’aplicació del percentatge d’IVA, perquè hi ha 
professions que tenen uns ingressos determinats, que tenen unes afectacions i que, 
per tant, l’IVA s’ha de mirar no tant pel valor afegit o pel valor social, sinó pel valor 
efectiu que té aquella activitat econòmica.

Si hi han activitats econòmiques que repercuteixes sobre l’IVA, al final el que 
estàs provocant és, precisament, l’efecte contrari i és que no surtin. I, per tant, no 
hi hagi més recaptació d’IVA i, per tant, incrementes l’IVA per, al final, no aconse-
guir allò que buscaves amb l’increment de l’IVA, que és més ingrés. (Sona el senyal 
acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Estàs perjudicant molt 
més. I ja acabo.

I respecte..., comparteixo les opinions anteriors, aquesta relació directa entre la 
formació i el pagament de subvencions en formació, respecte a una línia més directa 
cap als autònoms, nosaltres tampoc la veiem. Creiem que la formació és molt impor-
tant i que, per tant, aquestes línies de subvenció són necessàries i són importants per 
tal d’afavorir una millor formació per tal que, també des de l’àmbit dels treballadors 
i les treballadores autònoms, tinguin més mecanismes de mantenir-se, com dèiem 
en la compareixença d’abans, volant, eh? Aquests avions que volem que es mantin-
guin volant, doncs, que continuïn...

El president

Senyor Albert, gràcies.

Jordi Albert i Caballero

Disculpi. Gràcies.

El president

Senyor Eusebi Campdepadrós, ja per acabar, en nom del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

Moltes gràcies, president. Bon dia a tots els compareixents. Moltes gràcies a tots 
ells i per les aportacions que ens han fet. Començant per la Federació d’Associacions 
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Gitanes, dir-los que des del nostre punt de vista, el que és la venda ambulant, de cap 
manera l’entenem, o ara, amb el llenguatge postmodern que utilitzem en tot, de co-
merç no sedentari..., no l’entenem en absolut incompatible ni contradictòria amb 
qualsevol altra activitat econòmica. Entenem que és una activitat més, una activitat 
complementària i que la nostra vocació és, precisament, ajudar i fomentar totes les 
activitats econòmiques. I per tant, la diversificació l’entenem com una riquesa. Per 
tant, des d’aquest punt de vista, tot el suport que, precisament, es pugui mantenir en 
aquesta activitat. 

D’on soc jo, que és a Tarragona, el mercat de dimarts i dijous és ja permanent 
i concorregut; a més a més, ha pogut tornar a la seva situació habitual, al voltant 
del mercat de producte fresc i, a més a més, també és conegudíssim el mercat de 
Bonavista els diumenges. Efectivament, aquests espais, aquest cas concret de Bona-
vista, com a exemple, tenen una qüestió de falta d’adequació de serveis, però això 
és un tema ja més municipal, que, des del moment que es dona l’autorització, que és 
el tema..., des del moment que es dona l’autorització per fer el mercat, i, per tant, 
es cobren les taxes corresponents..., per tant, si que és una feina a fer amb els ajun-
taments.

I recollim la proposta d’una llei de comerç no sedentari, que probablement..., 
que donés un marc normatiu d’estabilitat, certament una uniformització total som 
conscients que no seria possible, perquè hi ha les competències i l’autonomia mu-
nicipal, però que, en canvi, sí que dotés d’un marc de seguretat en això. I que, pro-
bablement, a través d’aquesta llei, es podrien establir aquestes condicions mínimes 
d’aquests espais municipals que entenem que és una activitat que s’ha de mantenir, 
que té tot el nostre suport.

Amb relació a les aportacions d’APAE, agrair-li l’esment personal tant al grup 
com als diputats, però també posar-los de manifest que la seva presència aquí obe-
eix a un acord de la comissió, de la totalitat dels grups. Per tant, obeeix a una..., es 
troben aquí per conformitat de la totalitat dels grups. 

He entès que hi havia una crítica concreta a la forma de dirigir els ajuts, és a 
dir, no tant al fet que existeixin, això és per descomptat, sinó que consideraven que 
potser hi havia un èmfasi excessiu en els ajuts a la formació i que, per tant, doncs, 
el mateix esforç econòmic per part de les administracions podria anar dirigit d’una 
altra manera. Jo li agrairia si podia concretar una mica més en això, perquè, efec-
tivament, coincidint amb el que acaba d’exposar el diputat del Grup Republicà que 
m’ha precedit, la qüestió de la formació és bàsica. I, a més a més, ha quedat clar en 
totes les compareixences que la formació permanent avui en dia és absolutament 
imprescindible.

I també, doncs, recollir que el que ja va sent una coincidència general, del paga-
ment de les cotitzacions en funció dels ingressos, per evitar, precisament..., per aju-
dar a la capitalització del sistema, per evitar la discriminació i també no deixaria de 
ser una forma molt clara de redistribució de la renda, perquè malgrat les prestacions, 
que s’haurien de mantenir més o menys similars, contribuirien els que més tenen.

I, per últim, l’Associació d’Autònoms Homes i Dones, que han fet dues peticions 
concretíssimes. Efectivament, tenim un problema general d’aplicació de normativa 
i jurisprudència europea a l’Estat en molts àmbits. I amb relació al tema concret de 
les perruqueries, jo el que sí que els puc dir és que, efectivament, des del Parlament 
de Catalunya sí que es poden fer iniciatives: promoure iniciatives legislatives, que 
lògicament s’han de debatre al Congreso de los Diputados; també es pot fer, d’instar 
el Govern de la Generalitat a fer-ho, i també, lògicament, la connexió política amb 
els grups homòlegs al Congreso a través de dir... Per tant, el que sí que els puc dir és 
que recollim les dues peticions molt específiques i, llavors, en tot cas, estudiarem la 
via més efectiva i correcta de vehicular-les.

Moltes gràcies.
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El president

Gràcies a vostè. I ara és el torn dels intervinents. També els demano la màxima 
concisió i brevetat, començant per Fagic.

Pedro Aguilera Cortés

Moltes gràcies, senyor president. Li he de dir que hi ha una cançó de la Niña 
Pastori que diu: «Tengo que contarte algo, pero en tres minutos no me da tiempo.» 
Doncs... (rialles) lo mateix. (L’orador riu.) Els comentarem aquí, quedem oberts...

El president

Ens ho poden complementar per escrit, eh?

Pedro Aguilera Cortés

Sí. Quedem oberts per qualsevol ampliació que es pugui fer. Parlem de dades. 
Parlem de dades, com ha comentat el company del Partit Socialista –del Grup Par-
lamentari Socialistes, perdó–, parlem d’una pèrdua que no he dit abans, i aprofito el 
moment, una pèrdua de vendes i de valor del 60 per cent del negoci durant la crisi 
–i abans de la crisi–, 60 per cent. Qualsevol sector que perd el 60 per cent, està en 
fallida. I necessita estímuls. I aquí, no vull agafar la parte por el todo, però aquí 
parlem de venda no sedentària per a tothom, encara que la comunitat gitana és la 
principal, parlem que allà hi tenim més famílies i s’ha de concretar. 

Continuant amb les dades. La població gitana a Catalunya, segons l’estudi que 
es va fer el 2005, oscil·la, perquè no es pot fer un cens oficial, entre les vuitanta mil 
i cent mil persones. Tenint en consideració l’estudi del 2005, que parla de la venda 
no sedentària i que aplica el 42,5 per cent de persones gitanes que es dediquen a la 
venda ambulant, parlem de gairebé 40.000 persones, que és un sector molt ampli.

Si hi ha una cosa que no som, els gitanos, és ser individualistes. I no ens agrada 
parlar de persones; nosaltres parlem de famílies, amb tota la implicació que té, que 
no parlem si a un li va bé o a l’altre no, parlem de com li va a aquesta família. I una 
cosa que no hem dit abans, i és que aquesta poligonització i aquesta falta d’ampli-
acions el que provoca és que hi hagi una aglomeració de famílies en un espai, en 
una parada, amb tres, quatre, cinc metres, intentant oferir el màxim de producte, 
que això va en contra del que pot ser una venda lògica i dintre dels estàndards que 
s’haurien de plantejar. 

Amb tot això, nosaltres el que creiem, i el que creiem que podem fer, parlant de 
la concreció. Per una banda, també hauríem d’aplicar el Pla integral del poble gita-
no. El Pla integral del poble gitano, que ara mateix està en vigor, té actuacions di-
rectes sobre la venda ambulant i la comunitat gitana. I crec que..., des d’aquí i també 
des de l’Intergrup, jo crec que s’ha de fer l’actuació de control que té el Parlament 
davant del Govern, que és la de: «Senyors, senyores del Govern, què hem fet amb 
aquesta intervenció; què hem fet amb això que ens hem proposat tots i totes que hau-
ríem de fer.» S’han fet coses, no podem negar això –és que no es pot negar, perquè 
sinó estaríem faltant a la realitat–, però creiem que hem d’avançar una mica més en 
aquesta idea.

Nosaltres els enviarem totes les nostres demandes, creiem que hem estat clars. 
Nosaltres estem molt contents, perquè hem estat molt concisos, avui hem estat molt 
concisos, acostumem a no ser-ho, però avui sí que tocava.

Agraïm al president el control de temps, que és una cosa que... (l’orador riu) 
ens ha anat molt bé. Però sí que les enviarem, per tal que es puguin desenvolupar i 
treballar d’una manera més concreta. Estem totalment d’acord amb el company del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, no? Que quan parlem de 
la venda no sedentària en comunitat gitana, parlem d’estil de vida. No parlem, no-
més, d’anar a una feina, parlem d’estil de vida, parlem de socialització, parlem d’es-
pai. I parlem també d’una cosa que no hem comentat al principi, i que ho has co-
mentat tu i que t’agraeixo molt, que són el desplaçament que fa una família en la 
venda ambulant.
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Jo..., en el mateix estudi en el que hem plantejat totes les nostres dades, diu que 
una família fa de mitjana més de vint mil quilòmetres l’any en els seus desplaça-
ments, no? Bé, doncs, plantejant aquesta llei que comentem, el tema de l’in itinere 
dels autònoms que treballen en la venda ambulant, que sigui accident laboral també 
estaria bé; no com a trànsit. 

Ens parlaven de concreció. Creiem que hem concretat, eh?, quatre aspectes, que 
tenen a veure amb l’adequació al segle XXI. Barcelona és la ciutat del 5G, però sem-
bla que només si ets un tio o una persona molt cool pots tenir 5G, però si ets una 
persona de Nou Barris, doncs, no tens 5G. Bé, d’acord, doncs..., tant barceloní és un 
com l’altre, no? Vull dir, això ho hem de treballar i ho hem de treballar molt. Parla-
ven de la pressió fiscal, parlaven de la formació, i sobretot parlaven de la dignificació 
de la professió de la venda ambulant.

I per acabar, doncs, oferint..., es parlava de la llei, no? I, doncs, moltes vegades 
ens diuen és que no hi ha marc legislatiu. I sí que n’hi ha –sí que n’hi ha. I ara pot-
ser és la primera vegada en el Parlament de Catalunya que la comunitat gitana té 
la possibilitat d’oferir una cosa com aquesta: l’article 47.2 de l’Estatut de Catalunya 
reconeix la cultura gitana i la comunitat gitana. I si fem un bon desenvolupament 
d’aquest article, que no s’ha fet en tots aquests anys, trobaríem els espais per desen-
volupar la llei, per desenvolupar la venda no sedentària. És una manera d’agafar la 
parte por el todo, ho sé, però és la manera.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. El torn d’APAE.

Trinitat Pujol (secretària general de l’Associació de Professionals 
Autònoms i Empreses)

Sí. D’acord, ho he fet bé, ara? Sí? (L’oradora riu.) Perfecte, doncs. Primer de tot, 
gràcies a tots. Anava a respondre per ordre, però si m’ho permeteu, ens hem expres-
sat malament segur, perquè d’aquest cantó heu entès quelcom que no hem dit. Per 
tant, començo per aquí, perquè han sigut tres comentaris en el mateix sentit, no? 
APAE està a favor de la formació; APAE dona formació; APAE creu que és impres-
cindible la formació i quan més formada està una persona, molt més se li facilita la 
vida. Vull dir que ens hem expressat malament, aclarir aquest punt. 

Una altra cosa: no diem això. (L’oradora s’adreça a la diputada Yolanda López 
Fernández). Respondiéndote a ti, no decimos que porque hayan ayudas hay más au-
tónomos. En absoluto, o sea, estamos totalmente de acuerdo que dada la casuística 
social que hay, y que cada vez –es así– cierran más empresas, por tanto, más perso-
nas se ven abocadas a la calle –antes lo habéis comentado–, lógicamente nos tene-
mos que buscar la vida todos. ¿Y qué hacemos? Pues si no encuentro faena, pues me 
la tengo que crear yo. Busco mis talentos, busco en qué soy fuerte, qué es lo que yo 
puedo ofrecer al mercado que pueda tener salida, y, por tanto, me hago autónoma, 
que parece que es la vía más fácil, ¿vale?

O sea, aclarar estos dos puntos, porque probablemente no nos hemos expresado 
bien, y no ha llegado bien la información que pretendíamos. Dicho esto, cuando el 
representante de Ciudadanos, si no..., es él, que hablaba de concreción: hay dos pun-
tos para nosotros muy muy importantes. Dos o tres puntos, muy importantes. Uno, 
tema cuotas. Ya sé que se habla hasta la saciedad –somos unos pesados los autó-
nomos–, pero es que es injusto, y es como si pagas una cuota de bienvenida porque 
decides ser autónomo y buscarte la vida, ¿no?

O sea que lejos de incentivar esa iniciativa, porque te creas tu propio puesto de 
trabajo, es como que te castigamos, te penalizamos, ¿sí? Por hacerte autónomo pa-
gas esto todos los meses. Te vaya bien, te vaya mal, sepas, no sepas, te vaya mejor, 
como sea; lo has de pagar. Entonces, sabemos y somos conscientes que no es una 
decisión solo vuestra, pero sí que todos tenéis representación en España, y, por tan-
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to, yo creo que sí que podéis hacer un gran trabajo, pues, haciendo llegar esto a las 
instituciones y a los estamentos que correspondan para poderlo mejorar.

Y hacerlo, sobre todo, más justo. Porque el autónomo no es que no quiera pagar, 
lo que pasa es que se le aboca a hacer las cosas no bien por pura supervivencia. Y os 
pongo un ejemplo. Si un autónomo se encuentra dos, tres, cuatro meses que no fac-
tura –y pasa, es muy triste pero pasa–, ya es un arduo trabajo poner el plato cada día 
en la mesa, de verdad. Pagar la hipoteca, que muchas veces la tienes que dejar de 
pagar, porque es que no llegas, no has facturado, no has hecho nada, no llegas. Es 
que es misión imposible.

Hubo una temporada que teníamos una táctica, y decíamos: «Ostras, para que 
no se nos penalice nos damos de baja de autónomos..., porque como no he factura-
do, no puedo pagarlos, y cuando facture, pues me vuelvo a dar de alta, tal.» Eso se 
vio desde las administraciones públicas y lo han quitado. Ahora no te puedes dar de 
alta y de baja..., o sea, esa «trampilla», entre comillas, ya no se puede hacer. Bueno, 
pues, ¿qué hacemos? Porque, cuando no hay, no hay. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo sol-
ventamos? Ese es un punto, para nosotros, de todo lo que exponemos y de todo lo 
que se expondrá, para nosotros el más vital.

No se puede penalizar a una persona que esté intentando buscarse la vida y se 
está autocreando su propio puesto de trabajo. Cuando... (Veus de fons.) Perdó?

El president

Vagi acabant...

Trinitat Pujol

Sí? D’acord. Un altre..., otro apunte que aquí yo creo que ha habido el malenten-
dido o la falta de comunicarlo mejor: la posibilidad de que hubiera ayudas. Igual que 
hay ayudas y subvenciones para cursos para formación, que son imprescindibles, 
y estamos de acuerdo, que los hubiera también directos, inyectados directamente 
al empresario. Y os pongo un ejemplo. Desde Barcelona, desde el Ayuntamiento 
de Barcelona..., es el único ayuntamiento –nosotros trabajamos en toda Cataluña, 
¿eh?–, que ha tenido esa sensibilidad. Hay un programa que se llama «Llança’t», 
precisamente para la persona que se tiene que poner a hacer de autónomo, tenga la 
edad que tenga, tenga unas facilidades, ¿vale? Les devuelven la cuota, o sea, hay 
una serie de cosas que, desde el ayuntamiento pueden hacer, que ponen esa dispo-
sición de ayuda.

Cuando decimos inyectar directamente, ¿por qué no al autónomo de toda la 
vida? Igual que hay el programa «Llança’t» para el que empieza, ¿por qué no «Au-
tònom Respira», per al que és de tota la vida autònom i s’està asfixiant, perquè ha 
de comprar una màquina i no la pot pagar? Que potser el beneficia molt més que 
fer el curs d’anglès o el curs de no sé què..., o per ser més digital, perquè ara estem 
entrant en la indústria 4.0 i, sí o sí, t’has de posar al dia. Vull dir, perquè si no, el 
mercat se’t menjarà. M’explico una miqueta en aquest sentit. (Sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Ja he sentit un «pito», o sigui 
que ho deixo aquí.

Moltes gràcies a tots.
(Veus de fons.)

Trinitat Pujol

No, no..., ho ha fet molt bé. No, no... (L’oradora riu.) A les dones se’ns ha d’anar 
tallant... (L’oradora riu.)

El president

I per finalitzar, l’ADHEC.

Javier Sanchiz Boch

Sí, molt ràpidament. El representant de Ciudadanos ha dit que el sector de les 
perruqueries era un sector amb poc valor afegit. Mireu, el sector de les perruqueries, 
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abans del canvi d’IVA movia 5.000 milions d’euros l’any; després de l’IVA, només 
mou 3.000 milions d’euros l’any, però són 3.000 milions d’euros. Per mi, són molts 
diners. I d’acord que són macrodades i potser hi ha sectors –segur– que mouen mol-
tíssims més diners, però penso que no és una anècdota, no?

Molt ràpid, i seré molt breu. Fixeu-vos que, com deia el company d’Esquerra 
Republicana, el Govern estatal esperava recaptar un 13 per cent més amb l’IVA, la 
diferència del 8 al 21 i lo que ha aconseguit és que el sector baixi el volum de negoci 
un 30 per cent. Això és un error. I és un error que continua i que..., li hem abaixat 
l’IVA al teatre, cinema, tot això està molt bé, però la indústria pornogràfica paga el 
4 per cent –el 4 per cent. Us demano disculpes si no he fet servir la terminologia 
adequada, no? És a dir, no estem avesats a la terminologia parlamentària política. 
Quan jo parlava de «mandatar», ell ha fet servir la paraula correcta, que és «instar» 
el Govern a treballar en aquest sentit, us demano disculpes, eh? Res més.

(Martí Pachamé Barrera demana per parlar.)

El president

Senyor Pachamé, trenta segons.

Martí Pachamé Barrera

Trenta segons, sí, sí..., només és per aclarir, que segurament m’he explicat mala-
ment, que jo no deia que el sector no fos generador de valor afegit, sinó que, a nivell 
competitiu, el sector es mou en paràmetres de competència per preus, no per valor 
afegit. Llavors, doncs, treballar aspectes de valor afegit permetria superar millor la 
competència deguda a l’increment de l’IVA. Simplement això.

Gràcies.

El president

Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies als compareixents. Suspenem la sessió dos 
minuts. 

Us prego que us quedeu un moment, si us plau. Acomiadem els compareixents i 
acabem..., en cinc minuts acabem la comissió.

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a tres quarts d’una del migdia i quatre minuts i es reprèn a tres quarts 

d’una i vuit minuts.

El president

Diputats, si us plau, molt breument i ràpidament.
(Pausa.)

Pol Gibert Horcas

Diputat Jordi Albert, si us plau... (Remor de veus.)

El president

I l’Eusebi, falta... (Remor de veus.) Bé, ja té representació.
No, escolteu, les compareixences s’han acabat, eh? (Remor de veus.) Per tant, 

dues o tres qüestions molt ràpides. De la senyora Anna Mercadé i el senyor Pere 
Condom, que varen comparèixer a la comissió de la passada legislatura, vàrem que-
dar que incorporaríem les seves intervencions de la passada legislatura com a docu-
ment també de l’actual. Per tant, això, Glòria, hauríem de tenir-ho en compte, eh? 
Reprendre, eh?, o incorporar en els documents de la comissió les compareixences de 
la senyora Mercadé i del senyor Condom, que els farem una carta per si volen com-
plementar alguna cosa, que ens ho facin per escrit. Per tant, amb això tancaríem. 

I, aleshores, dues propostes molt concretes que us volia fer. Una, no faríem co-
missió al mes de juliol. Faríem una carta..., una carta per a vosaltres, donant de ter-
mini, si us semblés bé, fins a finals de setembre per presentar les conclusions. Per 
tant, voldria dir que el mes de setembre tampoc faríem reunió de la comissió.
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Tenint en compte que sembla que el primer Ple del setembre serà molt a finals 
de setembre, probablement el més prudent és donar de temps fins a finals de se-
tembre perquè presenteu les conclusions. Per tant, al mes d’octubre sí que faríem 
comissió per debatre i aprovar les conclusions. I en paral·lel a això, perquè segons 
l’article 66 del Reglament, hem d’elaborar un informe i unes conclusions. Per tant, 
la part d’informe, que és una part..., la part més, diguem-ne, objectiva, doncs, també 
encarregar als serveis de la cambra que el vagin preparant. També amb aquest ter-
mini de..., si pot ser abans del 30 de setembre millor, però en tot cas, com a termini 
el 30 de setembre.

I això és tot, eh? És a dir, si us semblés bé..., per tant, aquest mes de juliol no 
faríem comissió; mes de setembre, tampoc. Us recordarem que s’han presentar les 
conclusions finals l’últim de dia de setembre, amb la idea de fer comissió a l’octubre, 
per aprovar-les. I en tot cas, aquest dia debatrem o aprovarem, si escau, demanar a 
la Mesa del Parlament que s’incorpori, perquè això no és automàtic, que en tot cas 
ho hem de demanar i ho ha d’aprovar la Mesa..., que es portés al Ple. O si quedem 
que no, és que no, eh? Aquest seria un tema que quedaria pendent, en paral·lel a les 
conclusions.

Us sembla bé, que ho fem d’aquesta manera? (Pausa.) Sí? Doncs vinga.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts d’una del migdia i onze minuts.
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