
 
 

 
 

 

Sr. Jaume Collboni i Cuadrado 
Primer Tinent d’alcalde de Barcelona 

 

Li faig arribar unes Propostes del Pacte Ciutat de Barcelona de la Taula d’economia en la 

que estem treballant.  Creiem que serien les essencials i acertades en aquests moments, 

per contrarestar la situación del COVID19, i per tal de que els treballadors i treballadores 

autònomes de la ciutat de Barcelona, es vegin reforçats per sortir de la situació 

d’excepcionalitat i  poder tornar a engegar els seus projectes que donen vida i economia a 

la ciutat. 

 

PROPOSTA 2020 

 

CTAC, SEMPRE AL COSTAT DELS PROFESSIONALS 

I ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS I AUTÒNOMES 

DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  

1. Crear una ajuda única i directa de 300 € per autònoms i mutualistes que 

complementi la base de cotització mínima. I sigui compatible amb els ajuts d’altres 

administracions supramunicipals.  

 

2. Apostar per la partida pressupostària destinada a ajudes al lloguer per 

activitats econòmiques.  

 

3. Crear un pla de xoc per la seguretat i la salut en la reincorporació del treball 

autònom a la ciutat. Aquesta línia pretén finançar part del material que serà 

necessari per desenvolupar l'activitat a la ciutat de Barcelona. Ajudes des dels 300 

€ fins a 1.000 € en funció de la dimensió del negoci per la compra d'EPI's, 

mampares/separacions, termòmetres i plans de viabilitat del negoci.  

 

4. Habilitar equipaments municipals per la creació d’espais de cotreball  

per autònoms de la ciutat de Barcelona.  

 

5. Posar en marxa una campanya informativa des de l'Ajuntament a través del 

seu web i de l'APP municipal, i diferents comptes de les Xarxes Socials municipals 

per recordar tant a la ciutadania com a empreses la possibilitat de sol·licitar, sense 

cap càrrec, l'ajornament i fraccionament dels tributs i les taxes. Així com 

difondre al màxim la possibilitat d'acollir-se a noves bonificacions o les ja previstes 

en les ordenances fiscals.  

 

6. Suspendre el cobrament de la taxa d'ocupació de via pública de taules i 

cadires del padró corresponent a l'exercici 2020. En atenció al fet que s'ha 

produït el tancament d'activitat durant l'estat d'alarma proclamat pel RD 463/2020 i 

la posterior desescalada.  

 

7. Bonificar el 50% de l'IBI a habitatges destinats al lloguer social.  

 

8.Suspendre el cobrament de la taxa per prestació del servei de mercats 

aplicables als marxants del mercats no sedentaris, mercats extraordinaris i 

qualsevol altre tipus de venda no sedentària durant els pròxims bimestres, per a 

aquells subjectes passius que hagin vist cessada la seva activitat durant l'estat 

d'alarma proclamat pel RD 463/2020.  

 



 
 

 
 

9.Garantir els drets de permanència als mercats dels marxants no sedentaris 

que hagin vist reduïda en més del 75% la seva activitat.  

 

10. Crear una plataforma digital que aposti per l’e-commerce i que integri els 

petits comerços de tota la ciutat de Barcelona en aquests moments. Que s’hi 

puguin adherir els petits i mitjans comerços de la ciutat. I que combini la recollida 

de productes a l’establiment amb l’enviament als domicilis dels compradors. 

Alhora, acompanyada de formació digital. 

 

11. Adoptar les mesures necessàries per facilitar la tramitació no presencial en 

allò que no estigui activat el procediment telemàtic específic.  

 

12. Millorar l'eficiència de la burocràcia de les llicències d'obres per tal de 

facilitar l'activitat empresarial durant la crisi i posteriorment.  

 

Crear la marca “Barcelona lliure de la COVID”. Apostar per campanyes i 

iniciatives de turisme de proximitat que ajudin a pal·liar els efectes d’una 

temporada d’un dels sectors principals del municipi i que s’està veient greument 

afectat.  

 

SITUACIÓ TREBALL AUTÒNOM A LA CIUTAT DE  BARCELONA: 

 

 

 

 

Salutacions,  

 

Sandra Zapatero 

Presidenta-CTAC Autònoms-UGT de Catalunya 


