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GENERALITAT DE CATALUNYA 
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA 
Molt Honorable President Sr. QUIM TORRA I PLA 
Plaça Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat) 
08002 - Barcelona 
 

Barcelona, 7 d’abril de 2020 
 
 
 
Molt Honorable President, 
 
 
Hem de denunciar la insuficiència i exclusió dels ajuts per autònoms de la Generalitat, que 
només arribarà i fins a exhaurir els 7,5 milions disponibles, i que només s’aplicaran als autònoms 
amb negocis tancats per decret i que no hagin sol·licitat “qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, 
o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat” independentment de la 
seva quantia. 
 
És del tot desolador la manca d’ajudes per part de la Generalitat. 
 
Encara que l’activitat de la venda d’automòbils si ha hagut de tancar per decret, l’ajuda de la 
Generalitat no arribarà per l’exclusió injustificada que es fa d’autònoms socis de societats 
mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats 
laborals, els membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors i treballadores 
autònoms col·laboradors, que tinguin taller. En la majoria de casos aquests autònoms s’ha 
convertir en societats de forma obligada, donat que els fabricants d’automòbils ho han exigit 
com condició de pertinença a la xarxa oficial.  
 
Al nostre sector un 71% són societats (mercantils, civils o cooperatives) amb menys de 5 
treballadors. 
 
És a dir, que la gran majoria són microempreses.  
 
Aquí també s’inclou un perfil més vulnerable, que són les de caire familiar on el taller és l’única 
font d’ingressos de la unitat familiar. 
 
Pel que fa a l’activitat de manteniment i reparació d’automòbils el perjudici és total, no 
constituint-se com activitat obligada a tancar per decret però sense facturació al segment més 
gran que és el turisme i vehicles de menys de quatre rodes, per una reducció del 95% del trànsit 
rodat a conseqüència de les restriccions de mobilitat. En aquest cas, l’exclusió injustificada que 
es fa d’autònoms socis de societats mercantils, encara té major rellevància, al requerir-se, alhora 
de legalitzar el RASIC, una persona física per registre i si es tracte de més d’un autònom, a la 
pràctica resulta obligat constituir-se en societat  
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Per tot això, demanem mesures concretes al nostre sector, de les que proposem les següents: 
 

1. Pla d’ajudes pel pagament de quotes d’autònoms de març i abril amb costos fixos que 

superin el 25% de la facturació, com complement, és a dir compatible, a l’ajuda estatal 

inefectiva al establir com criteri d’exclusió els autònoms que hagin facturat més d’un 

25% en març, un mes en que es va treballar les dues primeres setmanes.  

 

2. Reconeixement de la formació online dels cursos de capacitació tècnica per exercir de 

responsable tècnic de taller (RTT), i amb caràcter imminent els d’ampliació de branca 

d’activitat. 

Com mesures per la reactivació econòmica, proposem: 
  

3. Exceptuar als tallers titulars de Vehicles de motor amb una potència igual o superior a 

dos-cents cavalls, de l’impost sobre actius no productius, doncs, formen part de la 

naturalesa del negoci sent desproporcionat la consideració de no productius. 

 
4. Modificar l’art. 211-7 apartat c) del Codi de Consum de Catalunya, per flexibilitzar el 

pagament per avançat, especialment en serveis de reparació on l’arrendament d’obra 

implica la incorporació de material. 

 

5. Modificar l’art. 123-6 apartat 3er del Codi de Consum de Catalunya, per introduir de 

forma solidària la responsabilitat, en matèria de conformitat de bens, de productors, 

distribuïdors i venedors, permeten la reclamació directa del consumidor, també als dos 

primers. 

 

6. Bonificació de les taxes assignades a expedients d’alta, modificació (Altes: 109,20 €; 

54,60 € canvis de nom; 49,80 € ampliació de branques; 18,10 € inscripció de RTT). 

 

7. Ajornar el període impositiu i la meritació del Impost del CO2 al 2021. 

 

8. Bonificacions en l’Impost de transmissió patrimonial per compravenda entre 

particulars de vehicles amb distintiu ambiental C i superior; i l’exempció – eliminant el 

caràcter provisional - si es tracta de transmissions efectuades a favor d'empresaris que 

tenen com a activitat habitual la compravenda de vehicles usats. 

 

9. Suport institucional al reclam d’un IVA reduït a la prestació de serveis de reparació i 

manteniment (i transformacions en sistemes d’emissions) de bens de naturalesa 

duradora i/o deduccions al IRPF per despeses en reparació i manteniment del vehicle 

privat, de manera que es posi en valor la reparació com la primera mesura de prevenció 

en la jerarquia de residus establerta per la Directiva (UE) 2008/98/CE (arts. 4 i 11).  

 

10. Accions pel  desenvolupament,  la  producció,  la  comercialització  i  la utilització de 

vehicles que  continguin   materials   reciclats,   tècnicament   duradors   i   fàcilment   

reparables, conforme remarca la Directiva (UE) 2018/851 de Residus.   
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Entenem que la situació crítica que estem vivint requereix, més que mai, d’un recolzament de 
l’administració al teixit empresarial del nostre país, que doni resposta a les necessitats dels 
milers d’empresaris que avui estan en situació de total vulnerabilitat. 
 
Quedem a l’espera dels seus comentaris al respecte. 
 
Ben atentament, 
 
 
 
 
 
 
Celso Besolí 
President 
Federació Catalana de Tallers 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECATRA 
La Federació Catalana de Talleres està constituïda per les associacions de tallers de Barcelona 
(Gremi de Tallers de Barcelona), Girona (CORVE), Lleida (Associació d’Empresaris d’Automoció), 
Sabadell (Gremi de Tallers de Sabadell), Tarragona (ASTAVE) i Terrassa (Gremi de Tallers de 
Terrassa), per a la defensa dels legítims interessos dels seus associats, agrupant prop de 9.000 
pimes i micro empreses del manteniment i reparació d’automòbils de les quasi 12.000 existents 
a Catalunya que donen ocupació a 52.000 treballadors.
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