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El secretari general de PIMEC reuneix una cinquantena d’empresaris de les Terres de l’Ebre 
 

 

Antoni Cañete: “Creiem en un model patronal que 
separi la representació de pimes i de grans empreses” 
 

Amposta, 18 de març de 2016 . El secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, ha 
iniciat un cicle de jornades per tot el territori català sota el títol “No dedicaràs dues 
hores a saber com pots defensar la teva empresa?”. L’objectiu és apropar al teixit 
empresarial d’arreu de Catalunya les accions que està duent a terme PIMEC en la 
defensa i representació dels interessos de les pimes i dels autònoms, així com la 
contribució activa de la patronal en el seu creixement i competitivitat.  

El Museu de les Terres de l’Ebre, a Amposta, ha estat l’escenari de la primera 
d’aquestes jornades, que ha reunit més de cinquanta empresaris ebrencs. La 
presentació ha anat a càrrec de l’alcalde d’Amposta, Adam Tomàs, i el president de 
PIMEC Terres de l’Ebre, Santiago Roselló. La ponència del secretari general de 
PIMEC s’ha centrat en cinc aspectes en què la patronal està treballant, ja que afecten 
directament a la competitivitat de les pimes i dels autònoms. Concretament, ha parlat 
sobre fiscalitat, morositat, contractació pública, energia i l’anomenada “segona 
oportunitat”, aportant dades sòlides i informació extensa sobre les actuacions de la 
patronal en aquest sentit.  

Fiscalitat 

“El sistema tributari actual està bàsicament pensat per a les grans empreses i grups 
empresarials”, ha assenyalat Antoni Cañete durant la seva intervenció. En aquest 
sentit, s’ha mostrat contrari a la reforma fiscal, ja que no dissenya un règim fiscal 
ajustat a la capacitat de les pimes. 

El secretari general de PIMEC ha explicat que la patronal està treballant per reduir les 
càrregues formals i fer-les proporcionals a la dimensió de l’empresa, i molt 
especialment per aconseguir una proposta alternativa a l’IVA de caixa per evitar els 
problemes fiscals derivats de la morositat.  

Morositat 

“La morositat continua sent una xacra per a les pimes i ja ha causat el tancament d’un 
terç de les 500.000 empreses que han desaparegut des de l'inici de la crisi”, apunta 
Cañete. Això no obstant, “la lluita que portem des de fa molts anys contra la morositat 
ha permès que les pimes disposin d’un marc jurídic favorable que considera il·legal 
pagar més enllà dels terminis fixats”.  

Malgrat tot, “la situació de domini de les grans empreses que venim denunciant des de 
PIMEC i la Plataforma Multisectorial contra la Morositat des dels nostres inicis, 
s’acabaria implantant un règim sancionador que multi les empreses incomplidores, un 
sistema que esperem que el nou Govern que es formi valori i decideixi posar-lo en 
marxa sense dilacions", indica. 
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Contractació pública  

El pes que té la petita i mitjana empresa en la contractació pública és molt inferior a la 
seva contribució al conjunt de l’economia, tant en nombre d’empreses com de riquesa 
generada. “És per això que PIMEC lluita per aconseguir que la seva incidència en 
aquest àmbit sigui la que es correspon d’acord amb l’aportació de les mateixes a la 
riquesa generada”, ha assenyalat Antoni Cañete. S’han assolit mesures rellevants en 
aquest sentit per part de l’administració de la Generalitat i s’està treballant en la Llei de 
contractes del Sector Públic del Govern espanyol, que alguns intenten deixar fora a les 
pimes.  

En paral·lel, “treballem per garantir que les empreses que guanyen les licitacions 
d’obra pública, acompleixin els terminis de pagament legalment establerts envers els 
seus subcontractats, i així evitar la morositat, focalitzada en la dilació dels terminis de 
pagament, que s’ha vist magnificada a causa de la crisi econòmica”, ha dit el secretari 
general de PIMEC. 

Energia 

En aquest àmbit, el secretari general de PIMEC ha denunciat que a Catalunya i 
Espanya paguem l’energia més cara d’Europa. A més, no s’han impulsat les energies 
renovables i no s’ha avançat ni en la liberalització, ni en el reforçament de la 
competència, ni en la supervisió del sector.  

Per això, la patronal treballa per “abordar seriosament la planificació energètica, 
definint un marc regulador estable i evitant la discriminació que representa que les 
empreses amb consums més baixos surtin discriminades, més ara quan es penalitza 
l’autoconsum amb uns gravàmens inèdits a Europa”. 

Segona oportunitat  

La crisi ha castigat durament moltes persones empresàries i autònomes que han 
perdut el seu negoci. Davant d’això, a través del programa emppersona de la Fundació 
PIMEC, “ajudem els empresaris a trobar una segona oportunitat”.  

En aquesta línia, la patronal també està actuant perquè es reguli veritablement la 
segona oportunitat “despenalitzant el fracàs i facilitant l’accés al finançament”.  

Model patronal 

Antoni Cañete ha conclòs la seva ponència defensant que “creiem en un model 
patronal que separi la representació de pimes i de grans empreses. És l’únic model de 
futur possible per a un rellançament del progrés social i econòmic. És fonamental que 
el país segueixi comptant amb una patronal dedicada exclusivament a les pimes i als 
autònoms, una organització activa, transparent i democràtica que les defensi”. 

La jornada ha finalitzat amb una sessió networking que ha permès els empresaris 
ebrencs compartir coneixements i sumar sinergies. La propera jornada serà el 6 d’abril 
a Lleida.  


