27 DE MAIG 2020

PER QUÈ MESURES AL TREBALL AUTÒNOM:
SITUACIÓ DE L’AUTOOCUPACIÓ
A LES ILLES BALEARS
La població de persones
emprenedores i auto ocupades
continua mostrant un elevat
dinamisme les Illes Balears,
amb una mitjana de 94.211
treballadors persones que
depenen del treball autònom
en el 2019.
Del total del nombre
d’autònoms, 71.800 pertanyen
a Mallorca, 7.500 a Menorca,
13.200 a Eivissa i uns 1.100 a
Formentera.
La irrupció de la crisi sanitària, i
el conseqüent establiment de
l’Estat d’alarma publicat en el
Reial Decret 463/2020, ha
causat profundes
conseqüències al mercat
laboral.
Per això, el Govern de les Illes
ha impulsat diverses línies i
mesures encaminades, en
primer lloc, a minimitzar els
efectes de l’aturada causada

per l’estat d’alarma (accés a
100 milions de liquiditat a
través de crèdits ISBA,
agilització d’ERTO de força
major, que beneficia a més de
150.000 treballadors, inclusió
de 44.000 treballadors fixos
discontinus als beneficis dels
ERTO...).
Molts de treballadors i
treballadores autònoms han
hagut de cessar la seva
activitat, tant per causa de
força major com per
conseqüències derivades
d’aquesta força major. S’estima
que més del 37,5% dels
autònoms donats d’alta el mes
d’abril (unes 33.000 persones)
van demanar el cessament
d’activitat per força major;
Molts d’ells s’enfronten a
problemes de liquiditat malgrat
han de seguir fer front a
despeses ordinàries.
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PER QUÈ MESURES AL TREBALL AUTÒNOM:
SITUACIÓ DE L’AUTOOCUPACIÓ
A LES ILLES BALEARS
Aquesta situació ha estat encara
més acusada en aquells
autònoms que només treballen
en temporada turística, i que per
les circumstàncies esmentades,
enguany no varen poder ni tan
sols iniciar activitat a causa de
l’entrada en vigor de l’Estat
d’alarma, fet que tampoc els ha
permès acollir-se a cap mesura
de protecció arbitrada per les
administracions.

En el cas de les Illes, el col·lectiu
de treballadors autònoms de
temporada superen els 8.000,
dels quals uns 4.444 són de
Mallorca, 837, de Menorca,
2.366 d’Eivissa i 363 de
Formentera.

Davant d’aquesta situació, les administracions locals i
autonòmiques sumen una aportació global superior als

15 MILIONS D’EUROS
per arribar a entre

8.000 i 10.000 persones autònomes
de les Illes Balears.
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MESURES DE DIÀLEG SOCIAL
I INTERINSTITUCIONAL
El diàleg social i el consens han
estat dos instruments cabdals
per assumir aquest paquet de
mesures urgents, que han
obligat a un esforç de recursos
important, xifrat en els 8 milions
que, per iniciar la convocatòria,
ha aportat el Govern de les Illes
Balears, i les aportacions de 2
milions € del Consell de
Mallorca, 650.000 € del Consell
d’Eivissa, 500.000 € del Consell
de Menorca i 250.000 € del
Consell de Formentera.
A aquestes aportacions s’hauran
d’afegir els recursos dels
ajuntaments que s’hi vulguin
sumar i que permetran ampliar
el radi de persones autònomes
beneficiades. Per això, la
Federació d’Entitats Locals de
les Illes Balears (FELIB), ha
donat suport a aquest programa
de mesures urgents, i realitzarà
una tasca important de connexió
per a incorporar municipis a la
iniciativa.

Les aportacions de les patronals
i els sindicats més
representatius (CAEB, PIMEB,
CCOO i UGT) ha estat cabdal
per a desenvolupar i definir les
línies concretes d’aquesta
convocatòria i es una mostra
més de l’efectivitat del diàleg
social. Ajudar al
desenvolupament del treball
autònom significa defensar el
paper de la petita i mitjana
empresa, i també del treballador,
ja que prop d’un 5% dels
treballadors i treballadores de
les Illes Balears estan
directament vinculats al treball
autònom.
Finalment, val a dir que aquestes
ajudes s’emmarquen dins
l’Agenda Balear 2030,
concretament al punt que fa
esment al treball digne i
creixement econòmic.
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OBJECTIUS DE LES MESURES:
AJUDAR A REINICIAR L’ACTIVITAT
AL TREBALL AUTÒNOM
Amb l’aprovació d’una
convocatòria de subvencions al
treball autònom es pretén ajudar
als autònoms i autònomes a
reiniciar la seva activitat, una
vegada engegat el procés de
desescalada, amb les fases per

reprendre l’activitat ordinària que
estableix el Govern de l’Estat.
També vol que els treballadors
autònoms puguin mantenir la
seva activitat per compte propi i
consolidar així els respectius
projectes d’autoocupació.

Com a objectius específics, es pretén:
Mantenir i consolidar els i les treballadores autònomes
de les Illes Balears, afectats pel COVID-19. (*)
Reactivar els sectors d’activitat afectats directament
i indirecta per la força major.
Pal·liar els efectes econòmics patits
pel col·lectiu d’autònoms.
Contribuir a l’impuls de l’activitat econòmica de
les Illes Balears.

En especial a aquells treballadors i treballadores autònoms que exerceixen la seva activitat durant una part de
l’any, coincidint sobre tot amb la temporada turística, i que enguany no varen poder iniciar activitat a causa de
l’estat d’alarma.
(*)
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A QUI S’ADREÇA: DOS COL·LECTIUS
AUTÒNOMS DE TOT L’ANY

AUTÒNOMS DE TEMPORADA

Autònoms s’hagin mantingut
d’alta en el Règim Especial de
Treballadors Autònoms (RETA),
Règim Especial per compte propi
de la Seguretat Social que
pertoqui o a una mutualitat del
Col·legi Professional
corresponent fins a la declaració
de l’estat d’alarma.

També seran beneficiaris els
treballadors autònoms amb
activitat estacional, de
temporada, especialment
vinculada al sector turístic.

Poden haver sol·licitat els ajuts
per cessament de l’activitat o
haver cursat un ERTO per força
major o causes econòmiques i
productives.
Requisits: A canvi de rebre l’ajut,
es requereix reiniciar l’activitat en
el termini d’un mes i mantenir-la
durant almenys 6 mesos. En cas
de tenir treballadors al seu
càrrec, també ha de mantenir la
contractació almenys durant 6
mesos.

En aquest sentit, el 30% del total
del pressupost es destinarà a
ajudar el treballadors i
treballadores autònoms de
temporada, sempre que
justifiquin que l’any anterior van
poder treballar durant almenys 4
mesos.
Requisits: A canvi de rebre l’ajut,
hauran de mantenir la seva
activitat almenys durant 4 mesos,
i tenen de termini fins al 31 de
desembre de 2021, des que han
rebut els ajuts.

Val a dir que els ajuts arribaran tant als treballadors i treballadores
autònoms o per compte propi com als que formin part de
comunitats de béns o de societats civils, sempre que es compleixin
els requisits establerts a la convocatòria.
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IMPORTS:
DE 2.000 A 3.000 EUROS
Els ajuts es lliuraran a autònoms i autònomes en funció del nombre
de treballadors i treballadores que puguin tenir al seu càrrec.
Així:

-1Que el sol·licitant no tingui treballadors contractats

2.000 €
-2-

Que el sol·licitant tingui entre 1 i 2 treballadors

2.500 €
-3-

Que el sol·licitant tingui més de 2 treballadors

3.000 €
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MÉS DE 15 MILIONS
A FONS PERDUT PER AL REINICI
I MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT
Per posar en marxa les mesures urgents de reinici de l’activitat per al
treball autònom s’ha comptat amb una aportació inicial del Govern de
les Illes Balears, que complementa les aportacions de Consells
insulars i ajuntaments que se vulguin adherir a aquest programa.
D’aquesta manera, d’entrada es garanteix una cobertura d’11,4 milions
d’euros, amb 8 milions aportats pel Govern, 2 milions pel Consell de
Mallorca, 500.000 pel Consell de Menorca, 650.000 euros, pel
Consell d’Eivissa, i 250.000 pel Consell de Formentera.
A aquest import hi caldrà afegir les aportacions dels ajuntaments
interessats, que de forma bilateral signaran un conveni amb el Govern
per adherir-se a aquestes mesures, amb aportacions econòmiques
individualitzades. Amb tot, s’estima que la suma de les aportacions de
totes les administracions involucrades se situarà al voltant dels 15
milions d’euros.
La posada en marxa del programa garanteix una cobertura garantida
per a més de 8.000 a 10.000 treballadors i treballadores

autònoms, una xifra que variarà en funció de les aportacions
municipals.
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