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El Col·legi d’Economistes de Catalunya proposa 

potenciar i crear programes per millorar la relació 

de l’administració amb empreses i autònoms 
 

- El Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) ha fet arribar a les 

administracions públiques pertinents la seva elevada preocupació per la 

falta de receptivitat i manca de solucions que perceben els i les 

economistes que assessoren empreses i autònoms en la gestió de la seva 

relació amb les administracions públiques en una situació d’extrema 

dificultat en la liquiditat.  

 

- El CEC proposa que els i les economistes assessors siguin reconeguts en 

la relació entre les administracions públiques i les persones treballadores 

autònomes i microempreses a través d’un canal de comunicació més 

eficient.  

 

- El CEC vol traslladar una sèrie de propostes de caràcter general i específic 

per millorar l’operativitat i l’eficiència de la relació entre els treballadors 

autònoms i les microempreses amb les administracions públiques 

catalanes. En aquest sentit proposa potenciar programes existents com 

ara Consolida’t i Reempresa i crear-ne de nous en la línia de facilitar una 

anàlisi ràpid de la viabilitat dels negocis i de formar i acompanyar els 

gestors d’empreses amb possibilitat de recuperar el nivell d’activitat 

anterior a la COVID-19. 

 

- En relació als ajuts de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la COVID-

19, el CEC sol·licita que es reprenguin amb un pressupost proporcional al 

col·lectiu al qual es vol ajudar, els terminis adequats per poder fer els 

tràmits pertinents i la infraestructura idònia per atendre la demanda. 
 

Barcelona, Novembre de 2020.-. Els i les economistes que assessoren i donen suport a 

autònoms i empreses -especialment microempreses i pimes- es veuen obligats a 

presentar les seves queixes i malestar per la indiferència, desinformació i poca 

col·laboració que reben en la relació amb les administracions públiques corresponents. 

Una situació que comporta pèrdues de temps, mal servei als clients i la sensació d’una 

absoluta impotència. Assumint la seva responsabilitat de servei al costat dels seus 

professionals col·legiats i col·legiades, el Col·legi d’Economistes de Catalunya ha fet 

arribar a les administracions pertinents la seva elevada preocupació per la manca de 

receptivitat que es percep davant les dificultats i les deficiències del sistema, així com 

per la manca de solucions. 

El Col·legi d’Economistes de Catalunya considera que és molt convenient emprendre 

una millora dels canals de comunicació entre les administracions públiques i les 

persones treballadores autònomes i microempreses. Per una comunicació més eficient  

 



 

 

a nivell tècnic, proposa que els i les economistes assessors siguin reconeguts i utilitzats 

com a nodus de la xarxa amb l’objectiu d’assegurar una línia de comunicació àgil i de 

resposta ràpida entre la persona professional i l’administració. Una proposta que vol 

revertir l’actual funcionament amb cita prèvia i que presenta terminis excessivament 

llargs que solen excedir el mateix termini que l’administració posa com a resposta als 

requeriments.  

El Col·legi d’Economistes de Catalunya considera que és necessari facilitar l’operativitat 

entre les persones treballadores autònomes i microempreses amb les administracions 

públiques catalanes, amb la mediació professional dels i les economistes.  

El Col·legi d’Economistes de Catalunya està convençut que la recuperació de l'activitat 

de les petites empreses en l'etapa post COVID requereix una millora de les eines que 

es disposen per informar i interactuar, per tal que les persones treballadores autònomes 

i els seus assessors i assessores puguin trobar solucions idònies a les seves necessitats 

de recuperació. En aquest procés interactiu els despatxos professionals són el "punt 

calent" a la xarxa, a través dels quals les microempreses hi troben l'ajut en la gestió i 

assessorament per accedir a les diferents alternatives d’ajut i finançament. El Col·legi 

d'Economistes de Catalunya valida la professionalitat dels seus membres.  

El Col·legi d’Economistes de Catalunya ha sol·licitat una reunió amb les persones 

responsables dels Departaments d'Economia i Hisenda; Empresa i Coneixement; i 

Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya per traslladar-los una sèrie 

de propostes de caràcter general i específic per millorar l’operativitat i l’eficiència entre 

els treballadors autònoms i microempreses amb les administracions públiques 

catalanes. En aquest sentit el CEC proposa potenciar programes existents com ara 

Consolida’t i Reempresa i crear-ne de nous en la línia de facilitar una anàlisi ràpid de la 

viabilitat dels negocis i de formar i acompanyar els gestors d’empreses amb possibilitat 

de recuperar el nivell d’activitat anterior a la COVID-19. 

En relació als ajuts que la Generalitat de Catalunya convoca amb motiu de la COVID-

19, el Col·legi d’Economistes de Catalunya recorda que fins ara han estat seguint el 

mateix procediment de concurrència competitiva, fins a l’exhauriment de pressupost. 

Amb la finalitat de permetre un caràcter igualitari d’aquests ajuts directes, el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya considera que el pressupost ha de ser proporcional al 

col·lectiu al qual es vol ajudar, els terminis adequats per poder fer els tràmits pertinents 

i la infraestructura idònia per atendre la demanda. Només d’aquesta manera s’assegura 

la seva accessibilitat a totes les empreses que ho necessitin i compleixin els 

requeriments. El Col·legi d’Economistes de Catalunya sol·licita que es reprenguin 

aquests ajuts amb aquestes condicions. 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 

professional, que compta amb més de 7.800 col·legiats i col·legiades i 1.500 societats i 

despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants de l'economia i l'empresa en el 

conjunt del territori català. Mitjançant l’organització d’activitats i prestació de serveis, es 

configura com un centre de formació i actualització professional i com un fòrum d'opinió 

obert a la societat en general. www.coleconomistes.cat  

Per a més informació: Premsa i Comunicació del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Clara Bassols 620 03 74 50 / cecpremsa@coleconomistes.cat  
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