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La veu de l’empresa al territori
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VICEPRESIDENT DE LA CONFEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS EMPRESARIALS DE LLEIDA (COELL)

La reforma del RETA, un despropòsit
El passat mes de gener ens vam
despertar amb una nova proposta
del Govern de l’Estat que, pel cap
baix, podem qualificar de despropòsit. Es tracta de les noves quotes per a les persones treballadores autònomes, distribuïdes en 13
trams de rendiment i que van dels
184 als 1.267 euros al mes depenent dels ingressos. El ministre
d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, que va
plantejar aquesta reforma de les
cotitzacions a la patronal i els sindicats, va anunciar, a més, que l’aplicació començaria el 2023, amb un
període de transició per adaptar-se
al canvi de sistema de 9 anys, de
manera que entraria en ple funcionament el 2031. La nova proposta
preveu que els autònoms i les autònomes que ingressin menys de
600 euros al mes paguin una quota
mensual de 184 euros, mentre que
els que superin els 4.050 euros, paguin la quota màxima de 1.267 euros mensuals.
Davant d’aquest plantejament,
hi ha hagut diferents agents socials
que s’hi han pronunciat en contra.
El president de l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo
Amor, ja va dir en el moment de
conèixer-la que era una “bogeria”.
Durant el darrer mes, en diverses
entrevistes en espais econòmics,
Amor ha manifestat que la proposta de reforma de la Seguretat
Social sobre el Règim Especial de
Treballadors Autònoms (RETA) no
és assumible i que caldrà continuar
negociant.
Com a president de l’Associació
Multisectorial d’Autònoms de la
Província de Lleida (AMALL), comparteixo totalment aquest punt de
vista. La reforma té l’afany de recaptar fons a costelles de les persones treballadores autònomes i
no ho podem permetre, i menys en
una situació de postpandèmia que
encara no ha acabat i que continua
tenint com a resultat un degoteig
constant de baixes en el sector.
No podem oblidar que el col·lectiu
dels i de les treballadores que es
guanyen la vida per compte propi
ha disminuït aquest mes de gener
per damunt de les xifres del 2021
i s’ha situat en 16.164 autònoms
menys (10.416 homes i 5.748 do-

nes) en tot l’Estat. Tot i que se
sap que la tendència del gener és
aquesta disminució, enguany ha
estat prop de mil persones més les
afectades.
La pandèmia i la postpandèmia continuen fent molt mal entre
aquest tipus de treballadors i de
treballadores, sobretot dels sectors del comerç i de l’hostaleria. I
davant de tot això, arriba una reforma d’aquestes característiques?

No caldria deixar que el col·lectiu
es refès i després parlar-ne? El més
d’octubre passat ja hi va haver soroll per la decisió del Govern de
suprimir la prestació per baixos ingressos entre els treballadors autònoms. Sembla, doncs, que tota la
presa de decisions es fonamenta
en una equiparació perversa amb
els treballadors que cotitzen a règim general de la Seguretat Social.
Amb la nova proposta de quo-

tes, el Govern pretén que una persona treballadora autònoma cotitzi
el mateix que una assalariada; això
sí, sense modificar cap prestació i
mantenint els seus drets d’autònom. Per tal que s’entengui d’una
manera molt evident, només cal
aportar unes dades bàsiques en
comparació a una persona assalariada. Una persona treballadora
autònoma no té dret a vacances
pagades, i sovint s’ha de fer càrrec

de la morositat, posant en perill
els seus propis recursos i els de
la seva família (no oblidem què
vol dir ser persona física). A més,
mentre un assalariat o assalariada cotitza un 7% i la resta, entre
un 30% i un 40%, ho fa l’empresa,
amb aquest model, es pretén és
que un treballador autònom faci
tota aquesta aportació ell sol. Si a
això li sumem les retencions, resulta que n’hi haurà que destinaran més del 50% a cotitzacions i
impostos. Totalment injust.
Per tot plegat, des d’AMALL,
considerem que la reforma del
RETA que vol tirar endavant l’Estat és un despropòsit, una visualització sense sentit que posa tot
el col·lectiu en perill. Tal com diu
el president d’ATA, ser un treballador autònom o una treballadora autònoma a Espanya el 2023
serà una professió de risc extrem
i la més cara de tot Europa.
Cal tenir en compte que aquesta mesura afectaria els prop de
23.000 autònoms i autònomes del
nostre territori, que representen
gairebé el 7% de tot Catalunya,
que alhora són més del 10% del
conjunt de l’Estat, amb més de tres
milions persones que cotitzen en
aquest règim. És el moment de dir
no. No, Sr. Escrivà, aquesta no és la
manera.

