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PETICIÓ DERIVADA DE LES MESURES PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS AFECTATS
PER LA CRISI DEL CORONAVIRUS
CRAC (Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya)
Davant les mesures anunciades aquest dimarts dia 17 de març de 2020 per ajudar els
treballadors autònoms afectats per la crisi derivada del coronavirus COVID-19 el col·lectiu de
conservadors-restauradors ens posicionem per fer una petició conjunta.
EXPOSEM
Els requisits per poder sol·licitar l’ajut són els següents:






cal estar donat d’alta al règim especial dels autònoms i tenir el domicili fiscal a Catalunya
figurar d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament
acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació
acreditar pèrdues econòmiques el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix
mes de 2019
no disposar d’altres fonts alternatives d’ingressos

Aquests requisits recollits al paràgraf anterior seran molt difícils o gairebé impossibles de complir
pels treballadors autònoms conservadors-restauradors, que representen més d’un 30% del nostre
sector.
A continuació s’exposen els motius:
-

el col·lectiu de conservadors-restauradors autònoms no podem accedir als nostres
espais habituals o eventuals de treball ja que la majoria de l’activitat ha quedat
bloquejada, tant en l’àmbit públic com en el privat. L’activitat econòmica en la qual figurem d’alta no ha estat prohibida directament, però ens hem vist obligats a interrompre la
nostra activitat perquè les institucions per a les quals treballem habitualment (museus, arxius, centres especialitzats, etc.) han tancat en compliment de les directrius donades pel
Govern de la Generalitat de Catalunya des del 16 de març i fins a nou avís. Així mateix
algunes institucions de caràcter privat o fins i tot de l’estament eclesiàstic s’han vist obligades a tancar per solidaritat i responsabilitat, davant les recomanacions del Govern.
Malgrat no ser personal laboral d’aquestes institucions, la nostra tasca professional la realitzem a l’interior d’aquests espais o equipaments, de manera que ens hem vist obligats a
cessar la nostra activitat de forma indirecta. Tampoc es contempla l’opció de treballar en
l’elaboració de pressupostos o nous projectes ja que les institucions han bloquejat les visites a les seves instal·lacions.
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-

com a treballadors autònoms no tenim un sou fix a final de mes. Els conservadorsrestauradors autònoms podem arribar a acumular el sou de diversos mesos en una sola
factura, de manera que hi ha mesos que la facturació és molt baixa o pràcticament nul·la i
d’altres que les quantitats poden multiplicar-se.

-

cal tenir en compte també que alguns conservadors-restauradors autònoms no es
troben donats d’alta tots els mesos de l’any, ja que ens els períodes que no treballen o
fan vacances tenen l'opció de donar-se de baixa.

-

d’altra banda els conservadors-restauradors no disposem d’epígraf propi ni de conveni
laboral, de manera que el nostre sector es troba molt desprotegit en comparació amb
d’altres col·lectius que poden estar més regulats.

SOL·LICITEM
A continuació s’exposen un seguit de peticions que coincideixen en gran part amb les efectuades
per les organitzacions d’autònoms.


A nivell municipal:

bonificació del 100% de taxes i serveis derivats de l’exercici de la nostra activitat mentre
l’activitat econòmica estigui paralitzada com a conseqüència directa o indirecta del COVID-19.


A nivell autonòmic:

que es tinguin en compte els ingressos anuals i no mensuals, de cara a poder demanar
l’ajut. És a dir, que, com en el cas dels autònoms que fa menys d’un any que ho són, es facin
anàlisis i comparatives dels seus ingressos mensuals per poder calcular la diferència d’ingressos
respecte al mateix període de 2019.
que es tingui en compte que alguns dels professionals poden estar donats d’alta al règim
especial d’autònoms en dates pròximes a la RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la
qual s'adopten noves mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARSCoV-2, en la qual s’aprova el tancament dels centres i serveis al públic del Sistema Bibliotecari i
dels Museus de Catalunya.


A nivell estatal:

bonificació del 100% de la quota de Seguretat Social des de l’inici de la incapacitat
temporal per contingències professionals, per a aquells autònoms que es vegin afectats tant per
la quarantena preventiva, com per als que haguessin desenvolupat la malaltia, mentre duri el
període d’incapacitat temporal.
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-

aplicació del cessament d’activitat automàticament:

a) per a tots els autònoms que indirectament estiguin afectats i com a conseqüència es produeixi
una reducció d’almenys el 25% de la seva facturació, i aquesta sigui considerada causa de força
major.
b) els autònoms que hagin de cessar temporalment la seva activitat per causa d’un ajornament o
demora de l’activitat contractada per un client i que aquesta es desenvolupi en condicions de
dependència econòmica.
c) també entraran en aquest supòsit aquells treballadors autònoms que hagin de cessar
temporalment la seva activitat per tenir persones al seu càrrec.1

Barcelona, 18 de març de 2020
Junta Directiva de CRAC

1

Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya- CTAC
http://www.autonom.cat/
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/info-ata/acuerdo-organizaciones-autonomos-exigir-medidas-mitiguenimpacto-coronavirus/20200313141123021823.html
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