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Les parades del Mercat de la Boqueria, tancades pocs dies abans que es decretés l’estat d’alarma: la por al coronavirus hi havia fet baixar l’afluència. DANI RÍOS

Els autònoms no se’n surten

La meitat dels treballadors per compte propi han vist perdre més del 60% de l’activitat pel covid
NÚRIA RIUS MONTANER
MADRID

Passen els mesos i les diferents organitzacions de treballadors autònoms continuen amb les alarmes
enceses: la crisi econòmica derivada de la pandèmia manté gran part
dels treballadors per compte propi
en números vermells. L’últim baròmetre de la federació estatal d’Associacions de Treballadors Autònoms
(ATA) assenyala que més d’1,6 milions autònoms, és a dir, gairebé la
meitat dels treballadors per compte propi afiliats a Espanya, han vist
caure la seva activitat més d’un 60%
aquest any. A més, 370.000 treballadors autònoms tenen les persianes dels seus negocis abaixades, un
7,7% dels quals des que es va declarar l’estat d’alarma al març, segons
les dades recollides per la mateixa
ATA.
“Activació no vol dir recuperació”, apuntava ahir el president de
l’ATA, Lorenzo Amor, durant la presentació del baròmetre. L’evolució
de la pandèmia durant els mesos
d’estiu i les últimes restriccions sanitàries no han permès que l’activitat dels negocis es recuperés al
100%. Si bé és cert que una bona
part dels treballadors s’han reincorporat a la feina, un 60% dels que ho
han fet només funcionen al 50%.

Per contra, només el 16% dels autònoms asseguren que funcionen amb
“total normalitat”. A més a més, vuit
de cada deu autònoms declaren que
la facturació està molt per sota en
comparació amb l’any anterior.
Per al president de l’ATA, la situació és “d’emergència” i per això
demana al govern espanyol “prendre mesures immediatament per
salvar l’activitat” de moltes empreses, així com llocs de treball. De fet,
tres de cada quatre de les persones
enquestades veurien necessari implementar el cessament de la seva
activitat per poder continuar amb
el negoci si la situació no millora.
Per a Amor, la dada evidencia la necessitat de continuar amb la prestació extraordinària per cessament,
que el govern espanyol preveu
allargar fins al 31 de gener. “La
prestació extraordinària ha significat una política importantíssima
per a aquells que no han pogut tornar a la normalitat”, apunta la professora d’economia aplicada la Universitat d’Oviedo Begoña Cueto.
Creix la morositat

“La morositat continua sent un problema”, reconeix Amor, que afegeix
que ha augmentat tres punts en
comparació amb el mes d’agost, fins
al 33%. És a dir, un de cada tres autònoms es troba en aquesta situació.
Tanmateix, Amor també va alertar

Aturats
Uns 370.000
autònoms
mantenen
els negocis
tancats,
segons l’ATA
Suport
L’ATA demana
que el govern
espanyol
mantingui
les ajudes
aprovades

que part de la morositat (un 16%) és
fruit dels retards de les administracions a l’hora d’abonar les factures.
Una altra de les preocupacions
dels treballadors per compte propi
és la liquiditat. Més de la meitat dels
autònoms apunten que no tenen liquiditat per afrontar l’acomiadament dels seus treballadors. Fruit
d’aquesta situació també han crescut les sol·licituds de crèdit i gairebé un 30% dels autònoms apunten
que se’ls ha concedit.
Pel que fa a les previsions, el president de l’ATA no es va mostrar optimista. L’enquesta feta per l’organització també recull l’opinió dels
treballadors en aquest sentit i només un 2,5% tenen perspectives de
veure augmentar la seva facturació.
Per contra, la gran majoria (85,5%)
consideren que els números a final
d’any seran pitjors que els del 2019.
Amb tot, Cueto considera que el factor que dificulta la sortida de la crisi per part dels autònoms té a veure sobretot amb l’activitat. “L’hostaleria o la cultura són les branques
més afectades i és on hi ha més treballadors autònoms”, apunta la professora, que creu que caldrà un “suport” a llarg termini en formació i
adaptació tecnològica per “sobreviure en un entorn on la competència és molt global”, i afegeix que algunes empreses es veuran obligades
a adaptar-s’hi.e

El cost del primer any
de vida d’un fill s’enfila
fins als 7.706 euros
Tenir un fill costa a la família, de
mitjana i durant el primer any, 642
euros al mes, cosa que es tradueix
en una despesa anual de 7.706 euros. Així ho indica un estudi de
l’Organització de Consumidors i
Usuaris. L’OCU considera que això
posa de manifest “la dificultat amb
què moltes famílies afronten l’arribada dels fills”. En concret, les
despeses més importants són les
relacionades amb els mobles i estris (900 euros el primer any), l’escola bressol (uns 300 euros al mes)
o l’alimentació del nadó (uns 100
euros mensuals).
L’informe també assenyala que
hi ha poc més de 100 euros de diferència en la despesa de les famílies
que ingressen més de 4.000 euros
al mes i les que guanyen menys de
2.000 euros. De mitjana els primers afronten costos per valor de
730 euros, i els segons, de 616. Malgrat tot, l’OCU conclou que les famílies prefereixen mesures que fomentin la conciliació laboral,
abans que ajudes econòmiques.

