Associació de Professionals Autònoms i Empreses

Propostes d'APAE per al Pacte per Barcelona
Taula d’Economia Maig 2020
Després de la Covid-19, el teixit empresarial de tots els sectors ha quedat molt
tocat. Especialment els Autònoms, Petites Indústries i petit Comerç, que
després d'aquest confinament obligatori i no voluntari per part de l'Estat, farà
que molts d'ells no tornin a obrir (Bars, Restaurants, Comerç de proximitat,
Artesans, etc...)
És per això que des d'APAE a través del nostre programa
#EmpresariConfinat, hem detectat les inquietuds del carrer i això ens ha fet
reflexionar i fer les següents peticions a curt i llarg termini:
1.

Programa d'Ajuts proposat per APAE el juliol del 2018 a la "Comissió
no permanent d'estudi per avaluar la situació econòmica actual de
Barcelona" que ja va estar PROPOSAT i APROVAT per aquest
ajuntament, en el punt 102 del document de conclusions, on
proposàvem que igual que el programa "Llança't" que consta d'una
subvenció que cobreix despeses del primer any d'activitat fins a un
màxim de 4.000 euros. Entre altres, es poden incloure les quotes de la
Seguretat Social, tributs i taxes, el lloguer dels despatxos o locals, i
serveis prestats per tercers.
Proposem el programa "AUTÒNOM RESPIRA" Es demana que hi hagi
unes ajudes durant com a mínim un any per a aquests autònoms de
tota la vida, per poder continuar amb el seu negoci tot i les davallades.
Estudiar estendre els ajuts més enllà de l'inici de nova activitat i adaptarlo a les ajudes que es desenvolupin pel tema del coronavirus.

2.

També va estar aprovat per aquesta Comissió del 2018 en el punt
"106. Treballar en l'àmbit estatal per aconseguir una quota per autònoms
més justa i adequada". Emmirallar-nos en altres països del nostre entorn
on només es paga si es factura.

3.

A través del nostre Programa #EmpresariConfinat hem arribat a la
conclusió que els Autònoms, no demanen Ajuts, però sí que demanen
que si no facturen no se'ls cobri. Això Sí que considerarien una Ajuda
directa. Que NO es cobri ni quota d'autònoms, ni avançar el pagament
d'IVA, ni pagament d'impostos, si no han cobrat.
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4.

Els recursos econòmics destinats a cursos, seminaris, etc.. per
Autònoms i Petit Comerç, en aquests moments, es pugui destinar una
part a Ajudes
Directes per reflotar els negocis i pal·liar les despeses imprevistes per
la COVID-19 com compra de (guants, mascaretes, sabons, etc...) i de
qualsevol classe de material i/o maquinària per poder reobrir els
comerços i reprendre les seves activitats.

5.

No cobrar ni taxes, ni impostos, ni IBI durant la resta de l'any per a
esmenar la davallada ocasionada per la pandèmia.

6.

Ajudar als empresaris a facilitar la reincorporació als llocs de treball
dels treballadors que tenen en situació d'ERTO. El treballador
reincorporat continuaria cobrant la prestació d'Atur i l'empresa conforma
vagin obtenint, beneficis amb la gestió del seu dia a dia retornaria
aquests imports a la institució corresponent.

7.

Facilitar l'entrega de documentació oficial i agilitzar els tràmits d'Ajuts
en el menor temps possible, tenint una persona de contacte que
sàpiga respondre dubtes o consultes i no tan sols una web.

8.

En temps de grans reptes és moment de prendre decisions valentes i
l'Ajuntament de Barcelona hauria de servir d'exemple per altres
Ajuntaments tant en l'àmbit de Catalunya com en l'àmbit Estatal.

9.

Facilitar la mobilitat pel comerç i la restauració a Barcelona implicaria
eliminar l'ús dels parquímetres de la Ciutat i dels barris almenys fins a
final d'any, perquè les botigues i el petit comerç puguin competir i tinguin
les mateixes oportunitats de venda que les grans superfícies que
disposen de pàrquing gratuït.
No hem de perdre de vista que Barcelona és una ciutat activa i
productiva, on la mobilitat amb cotxe no es pot eliminar, hauríem de
mirar de millorar-la i no d'eliminar-la, per molt que escanyem els carres
amb carrils bicis o amb Superilles per impedir els accessos, recordem
que Barcelona no és un poble, ni pretén ser-ho, vol ser una ciutat
potent i de mirada al futur.

10.

Des d'APAE estarem sempre al costat de totes aquelles propostes tant
d'ajudes directes com indirectes que serveixin per millorar el futur dels
nostres Autònoms i el teixit empresarial de la nostra ciutat.
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