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REUNIÓ AMB EL SECRETARI DE TREBALL, ENRIC VINAIXA i BONET 

UATAE proposa a la Generalitat un fòrum del treball 
autònom per a “afermar la recuperació a Catalunya sense 
deixar a ningú enrere” 
 

● La secretària general de UATAE saluda que “el creixement del treball 
autònom català supera la mitjana de l'Estat” 
● Fa una crida al treball conjunt per a abordar els reptes de país, començant 
pels fons europeus: “Per a transformar i enfortir l'economia, no poden quedar-
se en mans de les grans empreses” 
● Mostra la seva preocupació davant el tancament de Nissan a Barcelona: 
“Entre les 20.000 ocupacions indirectes afectades hi ha molts autònoms i 
assalariats de petits ocupadors” 
 

Barcelona, 14 de diciembre de 2021 
 
La Unió d'Associacions de Treballadors Autònoms i Emprenedors (UATAE) ha plantejat a la 
Generalitat que constitueixi un fòrum estable per a la interlocució amb les organitzacions de 
treballadores i treballadors per compte propi. La proposta, traslladada durant la trobada 
mantinguda per una delegació de UATAE encapçalada per la seva secretària general, María José 
Landaburu, amb el Secretari de Treball de la Conselleria d’Empresa i Treball, Enric Vinaixa i Bonet, 
pretén donar resposta -en paraules de Landaburu- a la necessitat de definir “un espai per a la 
representativitat formal del col·lectiu” en un moment en què és necessari “afermar la recuperació 
econòmica a Catalunya sense deixar a ningú enrere, i això passa per dotar-nos d'un marc de 
col·laboració i treball conjunt”. Landaburu, que ha valorat la trobada com a cordial i productiu, 
saluda que “el creixement del treball autònom català, d'un 1,94% respecte a fa un any -segons dades 
de Seguretat Social-, supera al del conjunt de l'Estat -d'un 1,76%”, la qual cosa al seu judici desmunta 
“el mite interessat que l'emprenedoria abandona Catalunya” i alhora assenyala la importància de 
“consolidar la col·laboració entre la Generalitat i les organitzacions representatives del col·lectiu en 
favor dels més de 550.000 autònoms catalans”, al que Vinaixa i Bonet s'hauria mostrat receptiu. 
 
María José Landaburu, que ha estat acompanyada en la reunió pel president de la Junta Directiva 
de UATAE, Raúl Salinero, i pel coordinador de UATAE Catalunya, Tito Álvarez, considera que “és el 
moment d'enfortir tot l'acompanyament institucional a l'autoocupació, quant a assessorament, 
formació i finançament” per a “propiciar un ecosistema emprenedor en línia amb la transició digital, 



la superació de la bretxa de gènere o la reindustrialització verda”. Per a UATAE, els fons 
NextGenerationEU són “una oportunitat” però adverteix que “en la seva execució no capilaricen a 
la base del teixit productiu: els autònoms i micropimes”, per la qual cosa una estratègia liderada per 
la Generalitat i acordada amb les organitzacions del treball autònom és fonamental: “Per a enfortir 
l'economia catalana i abordar les transformacions necessàries per a modernitzar-la, els fons 
europeus no poden quedar-se sense més en mans de les grans empreses”, ha advertit Landaburu. 
 
UATAE, organització representativa intersectorial dels treballadors i treballadores per compte propi 
d'àmbit estatal, té presència pròpia a Catalunya i aliances estratègiques transversals amb PIMEC i 
CCOO, la qual cosa li confereix “una visió de conjunt de l'agenda de necessitats del col·lectiu, en 
termes de drets i protecció social, però també de dinamització de l'activitat econòmica que possem 
a la disposició de la Generalitat per a aportar en favor dels autònoms catalans”. 
 
SITUACIÓ DAVANT EL TANCAMENT DE NISSAN 
 
Finalment, conscients de què es tracta d'un dels problemes econòmics i laborals més candents en 
aquests moments, UATAE s'ha interessat per la situació derivada del tancament de les plantes de 
Nissan a Barcelona, prevists per al pròxim 31 de desembre i de les possibles opcions d'instal·lació 
d'un nou fabricador. La Unió d'Autònoms ha recordat que, a més de les 2.500 ocupacions directes 
afectats, s'estimen en uns 20.000 les ocupacions indirectes que depenen de l'activitat d'aquestes 
plantes, entre els quals hi ha “moltes subcontractes i proveïdors que són autònoms, o assalariats de 
microempreses que depenen d'autònoms petits ocupadors”, per la qual cosa qualsevol pla de futur 
ha de tenir-los en compte. UATAE ha demanat a la Generalitat que pensi en un paquet d'ajudes per 
a aquest col·lectiu, i s'ha ofert per a traslladar al Govern central la importància de col·laborar amb 
el Govern català en aquest àmbit. 


