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L’Ajuntament de Barcelona aborda els reptes de futur
de la petita economia amb autònoms i pimes de la
ciutat
»

Una desena d’entitats i associacions representatives de professionals autònoms,
pimes i organitzacions sindicals s’han reunit aquest matí amb el primer tinent
d’alcaldia

L’Ajuntament de Barcelona s’ha reunit amb una desena d’entitats i associacions
representatives de professionals autònoms, pimes i organitzacions sindicals per escoltar i
implementar propostes de millora que permetin enfortir els negocis i l’activitat econòmica de la
ciutat. Organitzada per Barcelona Activa, aquesta ha estat una de les taules ReAct –reactivació
econòmica—impulsades per donar resposta als grups i col·lectius econòmics en la sortida de la
crisi. Fins ara, s’han organitzat taules amb diferents grups de sectors estratègics, com ara startups, scale-ups i unicorns, col·legis professionals i clústers, entre d’altres.
El primer tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni, ha
assenyalat que “aquesta taula vol ser un intercanvi de percepcions i de necessitats d’aquest
col·lectiu, i volem que les polítiques que dissenyem ara i en el futur estiguin ben enfocades i
siguin eficients, i per tant siguin una ajuda real a les persones que porten els seus propis
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negocis”. En aquest sentit, els assistents han posat sobre la taula la necessitat de comptar amb
un acompanyament més integral, en les diferents fases de cada negoci, i suport a diversos
grups dins del col·lectiu, com ara sèniors, dones, o persones que porten una llarga trajectòria
en règim d’autònom.
Pel que fa a l’actuació municipal, s’han compartit algunes línies d’actuacions que el consistori
ha desplegat en els darrers mesos i anys, com ara la proposta de pressupost per a 2023, uns
comptes anticrisi centrats en protegir persones i negocis que arriben a 3.600M€, i que inclou
una inversió rècord de 900M€ i un paquet de 110 M€ de suport a la petita economia, amb 22M€
en ajudes per mitigar l’increment de preus i energia a pimes autònoms i persones en situació
d’atur.
En consonància amb aquests recursos, des de Barcelona Activa s’han previst ajuts, com ara
1M€ a autònoms; 2M€ a empreses que generin nous llocs de treball; o 11,7M€ a plans
d’ocupació, entre d’altres. També s’hi concentren ajuts i suport a la cerca de finançament,
microcrèdits, digitalització i mediació de lloguers, entre d’altres serveis, alguns d’ells portats a
terme amb organismes privats.
Hi han participat representants de PIMEC Autònoms; APAE (Associació de Professionals
Autònoms i Empreses); Foment del Treball; CECOT AUCAT (Associació d’Autònoms de
Catalunya); AGTC (Associació General de Transportistes Autònoms i Pimes de Catalunya);
UGT-CTAC Autònoms; Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya; 22@Network; Consell
de Gremis; i Cambra de Comerç de Barcelona.
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