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A Catalunya els propietaris d’habitatge han de destinar el 
sou íntegre de 7,9 anys per pagar una hipoteca demanada 
el 2020. Així ho conclou un estudi d’Infojobs i Fotocasa 
en què s’assenyala que la xifra és una dècima més baixa que 

fa un any, quan es necessitaven 8 anys de sou. L’any de la 
pandèmia, el preu de l’habitatge al Principat va pujar un 

2,7% i se situava, al desembre, en una mitjana de 2.480 
euros per metre quadrat.

PAGAR UN PIS 
COSTA 7,9 
ANYS DE SOU

2.480 €
Preu mitjà del 
metre quadrat 

Nadia Calviño, vicepresidenta i ministra 
d’Assumptes Econòmics. KIKO HUESCA / EFE  

Ofensiva ciutadana 
per garantir l’accés 
als fons europeus

Més de 140.000 milions d’euros (72.000 mili-
ons en ajudes directes) arribaran a Espanya en 
els pròxims mesos per posar en marxa els pro-
jectes finançats pels fons europeus Next Gene-
ration. La gestió d’aquesta gran quantitat de re-
cursos públics, però, ha obert un debat sobre 
com garantir que es reparteixin amb transpa-
rència i, sobretot, evitar que quedin “en molt 
poques mans”. La plataforma Open Generation 
–formada per entitats socials i periodistes– va 
presentar ahir la seva campanya per “fiscalit-
zar” el repartiment dels fons europeus i el com-
pliment dels objectius i les condicions que s’exi-
giran a les iniciatives seleccionades. 

“Ens semblava crucial que davant d’aquesta 
quantitat ingent de diners s’hagi de donar infor-
mació sobre on van aquests fons”, va explicar 
Emma Avilés, membre de la plataforma i de 
l’Observatori del Deute en la Globalització, una 
de les entitats que hi donen suport. Open Gene-
ration alerta del risc que la gestió d’aquests pro-
jectes es canalitzi a través de consultores priva-
des que s’acabin adjudicant els treballs previs. 
A Madrid, l’endemà de les eleccions que va gua-
nyar Isabel Díaz Ayuso, l’executiu va publicar 
un concurs públic per externalitzar aquesta tas-
ca a empreses com Deloitte. 

La campanya se centra sobretot en les esme-
nes que encara es poden introduir al projecte de 
llei que establirà les normes per al repartiment 
dels fons. Malgrat que el govern espanyol va ti-
rar pel dret amb un decret llei, finalment la pro-
posta passarà pel Congrés de Diputats i el Senat, 
i els diferents partits polítics de l’hemicicle tam-
bé hi podran dir la seva. 

Open Generation s’ha reunit amb els grups 
de la cambra baixa, i alguns, com Més País o la 
CUP, ja han presentat la seva bateria d’esmenes. 
D’altres, com ERC, Bildu i Ciutadans, els han 
confirmat que ho faran aviat, mentre que Uni-
des Podem ha traslladat les seves propostes al 
govern espanyol. “La mesa del Congrés s’està 
allargant i, si triga massa, quan arribin els fons 
encara estarà vigent un decret llei que es va con-
siderar insuficient”, va criticar Sandra Vicente, 
periodista i membre de la plataforma.e

BARCELONA
PAULA SOLANAS ALFARO Les noves quotes d’autònoms 

que vol l’Estat: de 90 a 1.220 € 

previsions d’ingressos anuals. Ara 
bé, ells mateixos podran modificar-
la al llarg de l’any (com a màxim sis 
cops) per ajustar-la als rendiments 
reals que tinguin. Un cop feta la re-
gularització anual, si hi ha diferèn-
cies entre el que haurien d’haver co-
titzat i el que realment han abonat, 
es farà una liquidació: pagaran més 

El canvi es faria de forma progressiva entre el 2023 i el 2031 

De 90 a 1.220 euros al mes. Aques-
ta és la proposta sobre les noves 
quotes dels autònoms del govern es-
panyol, que ja l’ha enviat als agents 
socials (patronals i sindicats) per 
negociar-les. 

Segons el document, un cop des-
plegada la totalitat de la reforma 
l’any 2031, les quotes es dividiran en 
tretze trams que oscil·laran entre 
els 90 euros mensuals (que pagaran 
aquells que facturin menys de 3.000 
euros nets l’any) i els 1.220 euros 
mensuals (que abonaran els que tin-
guin una remuneració de més de 
48.841 euros nets l’any), com es pot 
veure al gràfic. 

Ara bé, durant el primer any que 
es comenci a desplegar la reforma, 
que està previst que sigui el 2023, hi 
haurà un cotització intermèdia tam-
bé dividida en tretze trams que s’ani-
rà incrementant progressivament 
per als que guanyin més i baixant per 
als que tinguin menys ingressos. Ai-
xí doncs, el 2023 la proposta del go-
vern és que les quotes vagin dels 200 
euros al mes per als que guanyin 
menys de 3.000 euros nets l’any fins 
als 400 euros mensuals per als que 
superin una facturació de més de 
48.841 euros nets anuals. 

Seran els mateixos autònoms els 
que escullin provisionalment la se-
va base de cotització dins d’aquests 
tretze trams, en funció de les seves 

BARCELONA
ELISABET ESCRICHE RIVAS

5542.691  
És el nombre d’autònoms 
que tenia Catalunya al 
tancar el 2020, segons 
dades de la Generalitat.  
A Espanya la xifra és de  
3 milions de persones.

PRIMERA REFORMA 
PER TRAMS

13  
És el nombre de trams 
que tindran les noves 
quotes d’autònoms que  
proposa el govern central  
i que es volen començar a 
desplegar el 2023
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Mínim 3.000 €

De 3.000 a 6.000 €

De 6.000 a 9.000 €

De 9.000 a 12.600 €

De 12.600 a 17.000 €

De 17.000 a 22.000 €

De 22.000 a 27.000 €

De 27.000 a 32.000 €

De 32.000 a 37.000 €

De 37.000 a 42.000 €

De 42.000 a 47.000 €

De 47.000 a 48.841 €

Superiors a 48.841 €

200 €

215 €

230 €

245 €

260 €

275 €

290 €

305 €

320 €

340 €

360 €

380 €

400 €

90 €

120 €

185 €

235 €

275 €

305 €

425 €

545 €

670 €

800 €

935 €

1.075 €

1.220 €

Trams de rendiment segons els ingressos nets 
anuals i quotes mensuals proposades en la reforma

LES NOVES QUOTES 
D’AUTÒNOMS QUE PROPOSA 

EL GOVERN ESPANYOL

Quota 2023 Quota 2031

si s’han quedat per sota del que to-
cava o cobraran si han pagat de més, 
com passa amb la declaració de la 
renda. Segons va deixar clar ahir el 
ministre de Seguretat Social, José 
Luis Escrivá, aquestes modificaci-
ons s’inclouran en el primer paquet 
de reformes que el ministeri preveu 
aprovar aviat.  

Tenint en compte la proposta del 
govern espanyol, doncs, el desplega-
ment de la nova reforma s’allargaria 
en total nou anys, ja que es comen-
çaria a aplicar el 2023 i finalitzaria el 
2031, amb revisions cada tres anys. 

Tant el president de la Federació 
Nacional d’Autònoms (ATA), Lo-
renzo Amor, com el de la Unió de 
Professionals i Treballadors Autò-
noms (UPTA), Eduardo Abad, van 
criticar ahir que el desplegament 
s’allargui nou anys, un temps que 
consideren excessiu. 

Alhora, els dos portaveus van 
mostrar el seu malestar per no co-
nèixer aquesta proposta de manera 
oficial i van deixar clar que no estan 
d’acord amb el seu contingut. “En 
cap cas s’han dialogat ni negociat ni 
posat a sobre la taula”, va deixar clar 
Amor. Abad encara va ser més con-
tundent i va qualificar de “barbari-
tat” que una persona que guanyi 
3.000 euros nets a l’any hagi de pa-
gar 200 euros de cotització el primer 
any de reforma. “No ho permetrem”, 
va assegurar el portaveu de l’UPTA. 
Des del ministeri de Seguretat Soci-
al es va insistir que se segueix treba-
llant amb el text.e

MONICA
Rectángulo


