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IV Cimera de la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) 

 

PIMEC celebra el compromís del grups polítics per 
posar en marxa el règim sancionador 

 
• El president de PIMEC, Josep González, present avui a la cimera, demana que “no 

es facin trampes en el redactat”, ja que el règim sancionador és l’única manera 
d’aconseguir un major compliment dels terminis de pagament que marca la llei 

 
• El compromís també contempla que a la Llei de Contractes del Sector Pública no 

existeixi acord de les parts en la relació client-proveïdor i que s’aprovin les 
esmenes que PIMEC, la PMcM i CEAC van presentar als diferents grups 
parlamentari 

 
Madrid, 20 d’abril de 2017. La Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), de la 
qual PIMEC hi forma part, ha aconseguit avui, en el marc de la seva IV Cimera 
Politicoempresarial celebrada a Madrid, un gran pacte amb els partits i grups de l’arc 
parlamentari per posar en marxa el règim sancionado r. 
 
Josep González, president de PIMEC, present a la cimera, ha celebrat aquest compromís 
però demana que “no es facin trampes en el redactat ”, ja que el règim sancionador és 
l’única manera d’aconseguir un major compliment del termini de pagament màxim de 60 dies 
establerts per la Llei de lluita contra la morositat. La patronal sempre ha defensat que amb les 
sancions s’evitaria molts dels mals hàbits de pagament que existeixen actualment, acabant 
amb les pràctiques abusives d’imposar terminis de pagament lleonins.  
 
La cimera ha comptat amb la participació dels presidents de Podemos, Pablo Iglesias, i de 
Ciudadanos, Albert Rivera, a més de més d’una desena de portaveus econòmics de tots els 
grups parlamentaris. Tots han coincidit que és necessari un consens unànime per instaurar 
un règim sancionador amb el qual començar a multar les empreses que no paguin els seus 
proveïdors en els terminis establerts per la Llei, una proposta que tots ells ja van incloure en 
els seus programes electorals i que s’erigeix com una de les reivindicacions clau de PIMEC i 
la PMcM.   
 
Antoni Cañete, president de la PMcM i secretari general de PIMEC, ha celebrat l’èxit de la 
cimera, tot assenyalant que “ha estat un escenari perfecte per al debat i els co mpromisos 
amb la societat civil ”, després que el Congrés dels Diputats aprovés, amb el vot favorable 
del 99% de la Cambra, una Proposició No de Llei per a la implantació d’un règim sancionador 
contra la morositat.  
 
El text també contemplava que la nova Llei de Contractes del Sector Públic exigeixi a les 
licitacions públiques als grans contractistes una certificació auditada que demostri que 
paguen a les empreses subcontractades d’acord amb l a Llei (màxim 60 dies). 
Precisament aquesta Llei, que s’està tramitant actualment, ha estat un tema clau a la cimera 
d’avui, on s’ha arribat al compromís que no existeixi acord de les parts en la relació clien t-
proveïdor , tal com va demanar PIMEC, la PMcM i la CEAC en les seves esmenes.  
 
 

 


