
 

Unió Independents d’Artà a l’empara del que disposa l’art. 87 de la llei 20/06, 
de 15 de Desembre, municipal de règim local de les Illes Balears, presenta a la 
consideració del Ple de Novembre de 2020, la següent: 

Proposta de resolució 

Suport al col·lectiu dels autònoms 

Exposició de Motius: 

Des de l’inici de la pandèmia un dels col·lectius més castigats per la crisis 
econòmica és el dels treballadors autònoms. En el cas del les Illes Balears hi hem 
d’afegir que molts d’aquests treballadors autònoms ho son de temporada ja per a  la 
majoria la seva facturació va lligada a la temporada turística, son els anomenats 
autònoms temporals. Aquests autònoms son molt habituals a Mallorca i molts cops 
oblidats per les Institucions. 

Això ha fet que siguin molts els professionals que fa pràcticament un any que no 
tenen ingressos. 

El govern de les Illes Balears juntament amb els consells i alguns ajuntaments han 
posat en marxa ajudes per autònoms. 

Podríem dir que les administracions locals, insulars i autonòmiques estan fent feina 
per ajudar al teixit empresarial del país. 

Ara bé, des del govern de l’estat els treballadors autònoms no han rebut 
pràcticament cap suport. El govern de l’estat és qui cobra els rebuts de la Seguretat 
Social i la major part dels impostos que paguen els treballadors autònoms, per tant 
és qui ho té més fàcil per donar una mà al col·lectiu. 

Tal i com estan les coses també seria un bon moment per repensar el sistema de 
cotitzacions a la Seguretat social per tal de fer-lo més just i equitatiu. S’haurien de 
tenir en compte diferents variables com facturació o treballadors empleats. 

 

Unió Independents d’Artà considera que el recolzament als petits empresaris 
autònoms és vital per tal de donar continuïtat al nostres teixit comercial i econòmic. 

  

  



 
   

Proposta d’acords: 

  

1. L’Ajuntament d’Artà insta al Govern de l’estat a congelar els rebuts de la 
seguretat social, mentre es revisa el sistema, i a tornar el que -els increments 
que pertanyen al prorrateig de tot el 2020 - ha pujat el mes de novembre als 
treballadors autònoms. 

2. L’Ajuntament d’Artà insta al Govern de l’estat a promoure els canvis 
legislatius necessaris per tal que les cotitzacions dels treballadors autònoms 
siguin en funció de la facturació i les variables que se trobin oportunes per tal 
de fer el sistema més just i equitatiu, així com l’augment de les cotitzacions 
de tots els autònoms a efectes de pagues de jubilació  i incapacitats. 

3. L’Ajuntament d’Artà insta al Govern de l’Estat a considerar i crear la figura de 
l’Autònom discontinu/temporal atenent al tipus d’autònom específic del 
Turisme molt habitual a les Illes Balears. D’aquesta manera, que puguin 
sol·licitar ajudes per als períodes d’inactivitat.  

 


