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1. Propostes en matèria de morositat i finançament empresarial 

Objectiu: Reduir els terminis de pagament en les operacions comercials i facilitar 
l'accés al crèdit. 

• Aplicar i desenvolupar reglamentàriament la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
manera que estableixi, entre altres: 

− El règim sancionador per incompliment 

− La creació de l'observatori contra la morositat 

− La creació de la figura del mediador empresarial i dels tribunals de comerç, 
per disminuir la judicialització dels conflictes entre empreses motivats per 
impagaments. 

• Modificar els terminis de pagament de les liquidacions tributàries i de la Seguretat 
Social en concordança amb els terminis de cobrament fixats per la llei de lluita 
contra la morositat.  

• Agilitar els procediments d'accés a l'ajornament de pagament de les obligacions 
tributàries i de Seguretat Social per a pimes que demostrin necessitats 
financeres.  

• Establir línies de finançament i aval de l'ICO suficients i d'aplicació àgil per a 
inversió i circulant, sobretot dirigides a les petites i mitjanes empreses i als 
autònoms 

• Establir línies de finançament a llarg termini, 15 anys, que permetin finançar 
adquisicions d'actius amb un període llarg d’amortització; finançament per a 
autònoms amb tipus d’interès baixos, sense garanties, valorant per a 
l’atorgament el gestor i el projecte de negoci sense necessitat d’aportació de 
garanties addicionals.. 

• Establir línies de finançament i aval de l’ICO específiques per a operacions 
internacionals. 

• Potenciar fórmules alternatives de finançament per a les empreses que permetin 
disminuir la seva dependència del sistema financer tradicional (capital risc, 
inversors de proximitat, finançament a través del mercat secundari de valors,...). 

• Potenciar la fórmula financera del préstec participatiu convertible, en el qual, si 
l'empresari assoleix determinades fites, el capital del préstec es materialitzarà 
en participacions. 
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Objectiu: Millorar l’eficiència del sistema d’execució de sentències judicials per 
tal d’incrementar el percentatge de recuperació de l’import econòmic reclamat.  

• Reformar els procediments d’execució per tal d’agilitzar-los: 

− Millorar la informació que reben els afectats. 

− Establir un termini raonable per a realitzar el procés. 

− Reduir els passos i la burocràcia necessària. 

− Augmentar la utilització d’instruments tècnics i informàtics. 

− Limitar i fer previsibles els costos de tot el procés. 

• Crear tribunals especialitzats en execucions. 

• Definir la figura d’agent d’execucions i assignar-hi funcions concretes àmplies o 
fins i tot exclusives per desenvolupar el procés, atorgant-li un important grau 
d’autonomia i responsabilitats, i establint un sistema per a la seva avaluació. Els 
procuradors dels tribunals es troben, pels seus coneixements, formació i 
capacitat, en una bona situació per convertir-se en els agents d’execució a l’estil, 
per exemple, dels huissiers de justícia francesos.  
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2. Propostes en matèria fiscal 

Objectiu 1: Incentivar la tributació d’activitats econòmiques per IRPF 
desincentivant la utilització de societats mercantils. 

• Establiment d’una tributació del rendiment net d’activitats econòmiques (ED) a 
un tipus màxim efectiu equivalent al tipus impositiu de l’Impost sobre Societats 
per a les empreses de reduïda dimensió o per a empreses de nova creació. 

• Evitar l’augment de tributació de la renda de l’empresari per l’efecte de la 
progressivitat derivada d’altres rendes (lloguers, imputació de rendes 
immobiliàries, etc.) 

• Aquests objectius es poden aconseguir modificant la configuració de la tributació 
de l’IRPF a partir del següent esquema: 

o Tres bases liquidables: 

▪ Base general:  

− RN Treball 

− RN Capital immobiliari 

− RN Capital mobiliari a la base general  

− Imputacions de rendes  

▪ Base de l’empresari: 

− RN Activitats econòmiques. 

▪ Base de l’estalvi. 

− Actual base de l’estalvi 

o Aplicació de l’escala general de l’impost 

▪ Càlcul de tipus mitjà per aplicació de l’escala general a la suma de la 

base general i la base de l’empresari.  

− Aplicació del tipus mitjà resultant a la base general. 

− Aplicació del tipus mitjà resultant sobre la base de l’estalvi, amb un 

límit màxim del tipus impositiu de l’Impost sobre Societats 

o Aplicació de l’escala de l’estalvi:  

▪ Aplicació de l’escala de l’estalvi sobre l’actual base de l’estalvi 

Objectiu 2: Simplificar la tributació dels autònoms 

• Fixar en un 5% del rendiment net de l’exercici, amb un mínim de 2.500 euros a 
l’any, les despeses de difícil justificació deduïbles dels rendiments d’activitats 
econòmiques. 

• En relació a les despeses de vehicles, del seu manteniment i la seva utilització, 
aplicar la mateixa regla de deducció que s’admet en l’IVA, del 50%. 

• En relació als consums justificats d’energia, telèfon i accés a internet, en el cas 
que l’activitat econòmica es desenvolupi en una part de l’habitatge habitual, 
establir la deducció en funció d’una jornada laboral de 40 hores setmanals.    
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Objectiu 3: Fomentar la creació de microempreses a partir de beneficis fiscals 
durant els dos primers anys d’activitat. 

• Establir una exempció per IRPF en el rendiment net d’activitats econòmiques: 

o Exempció màxima de 20.000 euros en el primer any d’activitat. 

o Exempció màxima de 10.000 euros en el segon any d’activitat. 

• No aplicació del sistema IVA fins a un llindar de 25.000 euros de xifra de negocis. 

• Dispensa d’obligacions formals i de l’obligació de practicar retencions durant els 
2 primers anys d’activitat. 

Objectiu 4: Fomentar la capitalització de les pimes 

• Establiment d’una exempció dels guanys patrimonials (IRPF) o de les rendes 
(Impost de Societats) derivats de la transmissió d’elements patrimonials afectes 
a activitats econòmiques, a condició de reinversió en un any anterior a la 
transmissió, o bé durant els dos anys posteriors. 

• Establiment d’una exempció dels rendiments nets de l’exercici (IRPF/Impost de 
Societats) en cas de reinversió en actius tecnològics associats a activitats 
d’innovació tecnològica. 

• Deducció per inversions d’un 15% del rendiment net de l’exercici en estimació 
directa (IRPF) o del benefici abans d’impostos (Impost de Societats), que es 
reinverteixin en elements nous de l’immobilitzat material. 

Objectiu 5: Fomentar la competitivitat de les pimes   

• Establir tipus impositius que tinguin en compte la realitat de les pimes, empreses 
que habitualment presenten més dificultats de capitalització, creixement i 
finançament. Per això es proposa la següent graduació del tipus impositiu de 
l’impost de societats: 

o Per a microempreses (fins a 1 milió d’euros) 

▪ 15% primers 100.000 euros 

▪ 20% resta benefici. 

 
o Per a la resta de pimes, un tipus impositiu del 20%. 

 Objectiu 6: Afavorir la liquiditat de les pimes 

• Revisió del règim especial del criteri de caixa als efectes de fer-lo efectiu i 
aplicable. Estudiar l’aplicació del sistema alternatiu impulsat per la Plataforma 
Multisectorial contra la Morositat. 

• De forma paral·lela, aprovació efectiva del règim sancionador en cas 
d’incompliment dels terminis de pagament legalment aplicables. 
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Objectiu 7: Millorar la tributació en aquells aspectes que no tenen en compte els 
resultats obtinguts 

• En l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), addicionalment a l’exempció per a 
persones físiques, establir una exempció per a petites empreses amb una xifra 
de negocis de fins a 10 M d’euros, per mitjà de mecanismes compensatoris per 
als municipis. 

• En l’Impost sobre el Patrimoni, establir un límit del 60% de la base imposable de 
renda sense el mínim del 20% sobre la quota de patrimoni. 

• A efectes del límit del 60% de la base de renda no s’haurien de tenir en compte 
els rendiments nets positius d’activitats econòmiques ni els dividends de les 
empreses familiars que compleixin els requisits. 

Objectiu 8: Compensació pel compliment de les obligacions formals com a 
retenidor 

• Establir una deducció d’un 1% de les quantitats retingudes i ingressades en 
concepte de retencions a compte de l’IRPF, IS i IRNR. 

Objectiu 9: Evitar que les institucions sanitàries vegin minvada la seva capacitat 
assistencial pel sobrecost que suposa l’IVA suportat. 

• Revisar la normativa de l’IVA, a través de la legislació estatal i la modificació de 
la directiva europea, amb l’objectiu de reduir els tipus impositius de determinats 
béns i productes sanitaris i establir la possibilitat d’aplicar l’exempció amb dret 
de deducció, per tal que les institucions sanitàries no vegin minvada la seva 
capacitat assistencial pel sobrecost de l’IVA suportat, ja que actualment duen a 
terme activitats exemptes sense dret a deducció.  

Objectiu 10: Evitar discriminacions a partir de l’equiparació del tipus impositiu de 
l’IVA al 4% per a tots els serveis d’atenció a la dependència, amb independència 
de qui rep el servei. 

• Actualment, en els serveis d’atenció a la dependència a les persones grans es 
dona una circumstància difícil d’explicar: un mateix centre té usuaris que reben 
un mateix servei, fins i tot pot ser que amb el mateix preu (abans d’aplicar l’IVA), 
i l’usuari que ocupa una plaça privada ha de pagar més, ja que se li aplica un 
IVA del 10%; per contra, l’altre usuari, que té un ajut per la llei de la dependència, 
té un IVA del 4%. 
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3. Propostes en matèria laboral 

Objectiu 1: Garantir la participació i la defensa dels interessos de les pimes en les 
taules negociadores dels convenis  

• Modificació dels articles 87 i 88 de l’Estatut dels Treballadors per tal de 
garantir la participació de les pimes en les taules de negociació dels 
convenis, així com del criteri per designar els membres de la comissió 
negociadora per la part empresarial, tenint en compte el nombre 
d’empreses. 

• Eliminar la predominança dels convenis d’empresa per sobre dels Acords 
Interprofessionals. 
  

• Eliminar la reserva de matèries atorgades als convenis estatals per sobre 
dels convenis de comunitat autònoma o provincials. 

Objectiu 2: Augmentar la flexibilitat interna a les pimes  

• Facilitar la contractació mitjançant l’adaptació a les necessitats de les 
pimes, especialment pel que fa a la figura del contracte a temps parcial i 
el contracte fix-discontinu, reduint-ne la rigidesa actual i possibilitant una 
distribució flexible del temps de treball. 

• Modificar l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors per tal de permetre que, 
mitjançant la negociació col·lectiva, es puguin establir casuístiques o 
circumstàncies per escurçar el preavís de 5 dies per fer efectiva la 
distribució irregular de la jornada. 

Objectiu 3: Augmentar la competitivitat del factor treball a les empreses 

• Millora de la seguretat jurídica relacionada amb l’efecte del finiment de la 
ultraactivitat. Com a impuls de la negociació col·lectiva es proposa 
mantenir el conveni col·lectiu, excepte el bloc salarial, que 
necessàriament s’ha d’apropar a la dinàmica del cicle econòmic i de 
planificació de l’empresa.  
 

• Modificació de la normativa que permeti acotar i concretar, mitjançant la 
negociació col·lectiva sectorial, els conceptes “competitivitat” i 
“productivitat” recollits a l’art.41 del TRET, per acostar-los a la realitat de 
cada sector empresarial. 

• Impuls a la contractació indefinida, ampliant els períodes de prova de 6 
mesos a 1 any en el cas de tècnics/ques titulats/ades, i passar dels tres o 
dos mesos actuals a 6 mesos en el cas dels tècnics no titulats, donada la 
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creixent especialització de tasques, així com l’increment de la complexitat 
d’aquestes. 
 

• Reconeixement de l’ús del contracte d’interinitat per a les substitucions de 
vacances, així com durant el període que la dona treballadora que s’hagi 
de substituir estigui embarassada, per tal que es pugui efectuar el traspàs 
de funcions d’una manera òptima. 

• Incentiu a la contractació a temps complet: Es proposa equiparar la 
situació d’ampliació de la jornada a temps parcial del personal propi de la 
plantilla a la de substitució de persones treballadores excedents per 
permís per atenció de familiars i a la substitució per maternitat, adopció i 
acolliment o risc durant l’embaràs, ampliant-les a la substitució per 
paternitat, a les situacions d’incapacitat temporal coincidents amb 
l’embaràs i a les substitucions en situació de lactància, per tal que sigui el 
propi personal de l’empresa, contractat a temps parcial, qui pugui veure 
complementada la seva jornada. 

• Incloure a les matèries de modificació substancial de les condicions de 
treball la possibilitat d’exercir mesures conseqüència de la conciliació de 
la vida familiar i laboral. Especialment es fa referència a l’efecte cadena 
en canvis de torn/horaris en certs membres de la plantilla quan s’ha de 
reconèixer el dret per aplicació de l’art. 37.6 del TRET, recollint la 
conciliació com una causa específica. 

• Incloure expressament a la normativa que les modificacions substancials 
de condicions de treball poden ser de caràcter temporal. Tot i que la 
normativa ho permet, pot incentivar que aquesta mesura sigui més 
utilitzada pels empresaris i menys dolosa per a les persones treballadores.  

• Inclusió de la necessitat de justificar el perjudici en cas d’optar a una 
indemnització derivada de l’aplicació d’una modificació substancial de 
condicions de treball, així com la limitació del temps del dret d’opció. 

• Impuls de les modificacions necessàries per tal que la confecció del 
calendari laboral inclogui el trasllat dels dies festius intersetmanals als 
dilluns anteriors o posteriors. 

Objectiu 4: Garantir el dret i el deure del treball 

• Establiment d’un sistema proporcional pel que fa al nombre d’hores 
dedicades a la representació sindical o dels treballadors de l’empresa, per 
tal d’evitar salts significatius, en funció de la mida de l’empresa. 
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• Establir mesures per propiciar la disminució de l'absentisme laboral a 
través d’una major coordinació dels agents implicats, així com un 
procediment sancionador per la utilització fraudulenta de la situació 
d’incapacitat temporal. 

• Impulsar l’ús de sistemes extrajudicials de resolució de conflictes laborals. 

• Regulació concreta de la desconnexió digital, entenent-la com un dret a 
no atendre les peticions rebudes fora de la jornada laboral, no com un dret 
a no emetre-les. Recollir, així mateix, la necessària desconnexió de les 
persones treballadores de les seves xarxes personals en horari laboral. 

Objectiu 5: Garantir la competència lleial i la transparència del mercat de treball 

• Determinació concreta del conveni d’aplicació a les empreses 
contractades o subcontractades, entenent que ha de ser el conveni 
sectorial aplicable a aquella activitat que li és pròpia a l’empresa 
contractada o subcontractada, millorable per conveni d’empresa. En cas 
que no hi hagi conveni sectorial que englobi l’activitat, aplicació del 
conveni aplicable a l’empresa principal.  

• Recollir específicament la possibilitat de coordinació entre empresa 
principal i contractista de la delegació puntual de facultats per necessitats 
futures urgents i imprevisibles del servei, en l’ordre o volum d’aquest, 
sense que es pugui presumir que se’n deriva una cessió il·legal de 
treballadors. 

• Establir la predominança del conveni sectorial per sobre del d’empresa en 
aquelles matèries nuclears (quantia del salari base i complements 
salarials, així com jornada de treball). En cas que a l’empresa no li fos 
aplicable un conveni col·lectiu s’entendrà que el conveni d’aplicació serà 
aquell que pertoqui segons l’activitat desenvolupada pel col·lectiu de 
persones treballadores afectades. 

Objectiu 6: Establir mesures adreçades a incentivar la contractació i l’estabilitat 
de les pimes 

• Possibilitar que les empreses assegurin el recàrrec de prestacions, 
mitjançant una pòlissa de responsabilitat civil. 

• Reduir les cotitzacions empresarials de les pimes i garantir l’estabilitat de 
les normatives que regulin incentius, bonificacions i/o reduccions a les 
cotitzacions socials. 

• Possibilitar que les indemnitzacions per acomiadament, davant d’una 
situació de crisi per a l’empresa, s’abonin al treballador de manera 
fraccionada. 
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• Recuperar l’abonament dels 8 dies d’indemnització del FOGASA pel que 
fa als contractes indefinits extingits per causes objectives en empreses 
que tinguin menys de 25 treballadors. 
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4. Propostes en matèria de formació i ocupació 

Objectiu 1: potenciar el rol de la universitat com a agent actiu del canvi social i 
econòmic 

• Potenciar el paper que ha de correspondre a la Universitat en relació al Pacte 
Nacional per a la Societat del Coneixement, tot transformant el coneixement en 
valor econòmic i social. 
 

• Apostar per una planificació anticipada de l’oferta docent de les nostres 
Universitats que respongui a un profund coneixement de l’entorn empresarial i 
social. En aquesta línia, cal afrontar el disseny, mitjançant la dependència 
recíproca entre la Universitat i les empreses, d’un nou mapa de titulacions 
universitàries. 
 

• Posar en valor les pràctiques universitàries externes, siguin curriculars o 
extracurriculars, mitjançant un debat amb participació de les Universitats i les 
empreses sobre l’aplicació del Reial Decret-Llei 28/2018, de 28 de desembre de 
2018. 
 

• Diversificar l’oferta mitjançant nous programes i estructures formatives 
adaptades a les noves necessitats del mercat de treball que plantegen factors 
com la longevitat, i comporten la gestió de transicions professionals, amb una 
oferta oberta, flexible i al llarg de la vida, tant pel que fa a continguts com a 
requeriments d’accés. 
 

• Implicar la Universitat en el disseny i potenciació de la formació permanent 
interna a les empreses. 
 

• Introduir nous models pedagògics, més enllà de les aules, que permetin atendre 
les noves necessitats i els diferents cicles de vida de les persones. En aquest 
sentit es fa també imprescindible aprofitar les potencialitats de les noves 
tecnologies i la formació dual en les metodologies d’aprenentatge. 
 

• Incorporar soft skills i competències de caràcter social i humanístic a les 
diferents especialitats tècniques, que permetin a les persones el 
desenvolupament de les capacitats professionals de major valor afegit en els 
nous models econòmics i socials.  
 

• Apostar per un model de recerca i transferència de quàdruple hèlix mitjançant 
la interacció permanent entre universitats, govern, teixit productiu i societat. 
 

• Fomentar la  transferència de coneixement i tecnologia de l’àmbit universitari als 
sectors productius, potenciant així la innovació productiva, la competitivitat i el 
creixement industrial. 
 

• Promoure la participació activa de la Universitat en projectes de recerca 
estratègics d’empresa. 
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• Augmentar les iniciatives d’innovació i transferència per tal que la societat 
percebi el retorn a la seva inversió. 

• Incrementar la presència de la representació dels sectors productius en un 
consell assessor per tal de promoure, des d’una participació responsable, un 
major acostament de les activitats universitàries (docència, transferència i 
investigació) a les necessitats presents i futures dels sectors productius. 

Objectiu 2: Impulsar la qualificació en formació professional de la població activa 

• Promoure la cooperació i sinergies entre els centres formatius i les empreses, 
garantint l’ajust entre oferta i demanda de qualificacions, situant les necessitats 
del teixit empresarial en l’origen i destí de tots els itineraris. 

• Situar la formació professional com a opció de primer nivell en la millora de 
l’ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses, mitjançant un 
pacte social per a la formació professional. 

• Impulsar qualitativament i quantitativament (a través d’un finançament adequat) 
el sistema de la formació i la qualificació professional: 

− Prioritzar la inversió en formació professional com a motor de 
desenvolupament econòmic i social del país. 

− Facilitar la creació d’un servei estable d'acreditació de les competències 
professionals. 

− Impulsar la participació de les PIMES en els models de pràctiques i 
aprenentatge (dual) en tots els subsistemes de la formació professional 
mitjançant beneficis fiscals i finançament d’estructures de suport, com la 
tutoria compartida o mancomunada, tot reconeixent el valor que aporten 
en els processos formatius. 

• Garantir la coordinació i col·laboració entre els ministeris amb competències en 
matèria d’educació i treball, adoptant una estratègia sectorial única que permeti 
un desenvolupament integrat i coherent de tot el sistema de formació 
professional. 

• Incorporar procediments que simplifiquin el contracte per a la formació i 
l’aprenentatge i agilitzin la seva autorització per part de l’Administració. 
Redissenyar els criteris d’accés per tal d’adaptar aquesta tipologia de contracte 
a les iniciatives de formació professional dual i a les necessitats reals d’empreses 
i aprenents. 

• Potenciar la formació professional a distància i permetre aquesta opció en el 
contracte per a la formació i aprenentatge per a aquelles especialitats sense 
certificats de professionalitat acreditats en altres modalitats. 

• Revisar i actualitzar els requisits necessaris per a l’autorització de centres de 
formació per impartir formació professional, adaptant-los a les noves necessitats 
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i metodologies. Unificar els requisits del sistema de formació professional del 
sistema educatiu i del sistema ocupacional. 

• Agilitzar els processos d’actualització dels currículums formatius i del sistema de 
qualificacions, amb la col·laboració del teixit empresarial.  

• Potenciar la formació en competències transversals, especialment les digitals i 
l’anglès. 

• Potenciar les competències, cultura i valors d’emprenedoria en la formació 
professional. 

• Repensar el sistema educatiu amb visió del treball i de la societat del futur, 
avançant cap a una concepció global del sistema de formació, que inclogui 
formació professional i universitat, i potenciï les passarel·les entre els 
subsistemes i les convalidacions.  

 

Objectiu 3: Impulsar la participació de les pimes i microempreses en la formació 
programada per les empreses 

• Obrir el debat del disseny d’un model específic de la formació programada per a 
les pimes i microempreses que en millori la participació. 

• Aquest model ha de permetre fer efectiva la possibilitat que les pimes s’agrupin 
sota criteris territorials o sectorials. 

• Els agents socials més representatius a nivell de les CA han de tenir un rol 
estratègic en els processos de concertació i diàleg social model. 

Objectiu 4: Avançar en la idoneïtat i efectivitat de les polítiques d’ocupació 

• Progressiva vinculació de les polítiques actives i passives d’ocupació (també a 
nivell de finançament, de manera que el 100% dels recursos restin al sistema i 
allò que s’estalvia en passives es pugui invertir en actives). 

• Racionalització de les vies de finançament a les CA que permetin l’establiment 
de serveis ocupacionals estables i permanents en el temps des d’una efectiva 
col·laboració publicoprivada. 

• Impulsar els plans de formació a mitjà i llarg termini per tal de millorar l’adequació 
de la formació i la qualificació de la població activa al llarg de la vida. 
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5. Propostes en matèria de política energètica 

Objectiu: Propiciar l'estalvi i l'eficiència energètica, reduir els costos energètics i 
disminuir la dependència dels combustibles fòssils 

• Elaborar un plantejament energètic global entre totes les parts implicades. En el 
disseny d’aquest plantejament, els consumidors hi han de tenir un paper rellevant, 
i no com passa ara, que el sistema és dissenyat pels productors-distribuïdors. 

• Considerar l’electricitat com un bé de primera necessitat. 

• Prescindir del carbó com a font de generació elèctrica per la greu problemàtica de 
contaminació que planteja i per l’alt cost públic que suposa sostenir la mineria 
espanyola. 

• Establir una subhasta específica per a tecnologia de generació, de manera que 
s’arribi a un preu per tecnologia. La composició del mix de generació hauria de ser 
dissenyat pel govern, a partir d’una planificació energètica. De forma progressiva, 
l’energia renovable hauria d’anar guanyant pes en la composició del mix. 

• Limitar de forma severa i efectiva l’oligopoli elèctric, tant vertical com horitzontal. 
Separació real de les empreses de generació, distribució i comercialització. En 
generació, impedir que una mateixa companyia pugui ser propietària de diferents 
tecnologies de generació. 

• Transferir el cost de les subvencions de la factura energètica als pressupostos 
generals de l’estat. 

• Desenvolupar reglamentàriament el Títol II del Reial decret llei 15/2018, de 5 
d’octubre, de mesures urgents per a la transició energètica, i la protecció dels 
consumidors amb la finalitat de potenciar l’autoconsum d’energia elèctrica per part 
d’un o diversos consumidors; energia que prové d’instal·lacions de producció 
properes a les de consum i associades a aquests. 

• Rebaixar el preu del factor de potència. 

• Evitar discriminacions entre empreses en funció de la seva ubicació geogràfica; la 

taula de l’apartat 3 de l’article 16 del RDL 15/2018 (no convalidat) hauria de 
quedar formulada de la següent manera: 

Nivell de tensió Peatge 

>= 1 kV i < 25 kV 6.1A 

>= 25 kV i < 72,5 kV 6.2 

>= 72,5 kV i < 145 kV 6.3 

>= 145 kV 6.4 

Connexions internacionals 6.5 
 



 
 

 16 

• Permetre les variacions de potència contractada amb una freqüència superior a una 
a l’any (tant en gas com en electricitat). 

• Adoptar mesures contundents per fer front a la pobresa energètica. 

• En relació a la gestió de les dades horàries de consum elèctric dels comptadors 
digitals, fer efectiu el dret dels ciutadans, com a propietaris de la seva informació, 
de disposar de la dada en el format adequat per poder rebre serveis d’eficiència 
energètica de manera independent de les companyies de subministrament. 

• Potenciar de forma creïble el cotxe elèctric per assolir l’objectiu de 150.000 unitats 
en circulació l’any 2020. 

• Potenciar de forma efectiva la geotèrmia (bomba de calor de baixa entropia). 

• Evitar el que metafòricament es coneix com a portes giratòries, augmentant de 2 a 
4 anys el termini en què alts càrrecs de l’administració puguin ocupar seients en els 
consells d’administració de les companyies energètiques. 

• Garantir als sectors productius que les companyies distribuïdores d'electricitat 
atenguin una demanda de connexió o ampliació de potència en un termini màxim 
de 3 mesos des de la petició corresponent, tant en cas de nova instal·lació com en 
el d'instal·lació ja existent sense connexió. 
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6. Propostes en matèria d'emprenedoria i autònoms 

Objectiu 1: Reconèixer i protegir la figura de l’autònom 

• Establir l’ajut de 426 euros durant 6 mesos per a aquells autònoms que, sent 
beneficiaris de la prestació per cessament d'activitat, l’hagin esgotat.  

• Permetre compatibilitzar jubilació i treball per compte propi en qualsevol moment de 
la jubilació, sigui anticipada o no, en qualsevol dels règims, quan s'hagin cotitzat 
almenys 35 anys.  

• Incloure les organitzacions d'autònoms, tant en l’àmbit estatal com autonòmic, en 
tots els fòrums de concertació i diàleg social. 

• Legislar sobre la nova figura de l’“autònom digital i col·laboratiu”, introduint, per 
exemple, un mínim exempt de cotització per a aquest tipus de professional 
equivalent al salari mínim interprofessional (SMI). 

• Facilitar els processos de relleu generacional en el cas dels autònoms societaris. 

• Tractar de manera especial la figura dels autònoms en la normativa sobre 
reestructuració, insolvència i segona oportunitat (alerta prèvia, limitar la 
responsabilitat dels autònoms exclusivament al patrimoni professional i no al 
patrimoni personal…). 

Objectiu 2: Simplificar la tributació dels autònoms 

• Fixar en un 5% del rendiment net de l’exercici, amb un mínim de 2.500 euros a l’any, 
les despeses de difícil justificació deduïbles dels rendiments d’activitats 
econòmiques. 

• En relació a les despeses de vehicles, del seu manteniment i la seva utilització, 
aplicar la mateixa regla de deducció que s’admet en l’IVA, del 50%. 

• Pel que fa als consums justificats d’energia, telèfon i accés a internet, en el cas que 
l’activitat econòmica es desenvolupi en una part de l’habitatge habitual, establir la 
deducció en funció d’una jornada laboral de 40 hores setmanals.    

• Definir mesures perquè els autònoms societaris tributin per l’Impost sobre la Renda 
de les Persones Físiques i no per l’Impost sobre Societats. 

• Revisar el règim especial del criteri de caixa en l’IVA per tal que els autònoms en 
facin un major ús i puguin vincular cobrament de factures a pagament de l’IVA. 

• Simplificar el Subministrament Immediat d’Informació (SII) de l’IVA per als autònoms 
en relació als seus clients i proveïdors obligats. 
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Objectiu 3: Adaptar contribucions i prestacions a l’especificitat de l’autònom 

• Articular mecanismes per equiparar/aproximar els ingressos reals a les bases de 
cotització entre els autònoms, especialment per a tots aquells que inicien la seva 
activitat. 

• Adaptar el sistema de tarifes a les circumstàncies particulars de cadascun dels 
col·lectius específics dins del conjunt dels autònoms (autònoms amb baixos 
ingressos, dones, estudiants, autònoms discontinus, autònoms ocupadors…). 

• Facilitar als autònoms la lliure elecció de les bases de cotització de manera que 
puguin decidir l’esforç contributiu que desitgin realitzar, per exemple escollint a 
començament de l’exercici quin percentatge dels seus ingressos previstos hi poden 
destinar, variant l’import mensual de contribució a l’alça o a la baixa en funció de 
l’evolució efectiva dels ingressos.  

• Fer possible que els autònoms puguin realitzar aportacions voluntàries 
extraordinàries a la Seguretat Social i que, en determinades circumstàncies i sota 
certes condicions, puguin rescatar imports de la contribució acumulada. 

• Definir el procediment perquè la Seguretat Social informi anualment els autònoms 
sobre si quadren els seus ingressos via declaració de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques amb la cotització que els correspongui, i s’exposi, també, la 
pensió específica que rebran en el futur una vegada es jubilin. 

• Simplificar els supòsits en què els autònoms es puguin trobar en situació legal de 
cessament d’activitat, adequant-los a la realitat i facilitant l’acreditació administrativa 
d’aquesta situació davant l’Administració Pública. 

• Eliminar progressivament les restriccions per a cotitzar per bases elevades segons 
l’edat avançada de les persones, cosa que també s’hauria de fer amb les 
prestacions. 

• Estudiar fórmules que facin possible l’ús de tota la vida laboral per al càlcul de les 
pensions. 

• Flexibilitzar i apostar fermament per l’envelliment actiu, estenent-lo a la totalitat dels 
autònoms, facilitant la conciliació entre jubilació i treball i flexibilitzant l’edat de 
jubilació. 

• Implantar un sistema de cotització a temps parcial i fer possible la combinació del 
treball autònom a temps parcial i la jubilació a temps parcial per a determinats 
col·lectius (persones que volen iniciar un projecte però no a jornada completa, 
dones que es reincorporen a la vida activa a mitja jornada després de ser mares, 
etc.). 
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7. Propostes en matèria d’internacionalització i R+D+i 

Objectiu 1: Augmentar la competitivitat de les nostres empreses a través d’un pla 
estratègic industrial específic per a la internacionalització 

• Establir un Pla Estratègic Industrial específic per a la internacionalització del teixit 
empresarial català.  

• Incrementar recursos destinats a polítiques de suport a la internacionalització: 
establir mesures específiques per incrementar les exportacions: potenciar 
l'accés i la consolidació de la internacionalització de les empreses. 

• Donar suport financer als projectes d'implantació productiva a l'exterior, a 
condició que mantinguin les estructures d'alt valor afegit en el país (disseny, 
logística, tecnologia, seu central,...). 

• Establir mecanismes de coordinació de totes les institucions que gestionen 
programes de comerç exterior, tant de les que depenen de l'administració central 
com de les dependents de les comunitats autònomes. 

• Agilitzar l'obtenció de visats en les nostres ambaixades i consolats. Impulsar la 
concessió de visats automàticament (estandarditzar processos). Impulsar un 
canvi normatiu per disminuir la responsabilitat del signant de les cartes 
d’invitació. 

• Incrementar de manera substancial els estímuls destinats a implementar els 
resultats de la recerca i la innovació en les empreses, facilitant l'accés de les 
pimes a aquests estímuls. 

• Millorar els programes d’accés al Talent (NEXT, borsa de treball, INT TEC, 
becaris a l’exterior...). 

Objectiu 2: Millorar els tràmits duaners i les inspeccions en frontera 

• Establir uns procediments i costos de “buidatge” o “circuit vermell” proporcionals 
al valor dels contenidors i a la dimensió de l’empresa. 

• Ampliar els recursos humans i els horaris de les inspeccions en frontera en 
infraestructures com el port de Barcelona, així com accelerar els tràmits i 
l’atorgament de permisos. 

• Coordinar els diferents cossos que participen en la gestió fronterera. 

• Permetre la tramitació telemàtica i impulsar la simplificació dels tràmits duaners. 

• Ampliar els dipòsits duaners a zones industrials, malgrat que puguin trobar-se 
lluny de les duanes portuàries o aeroportuàries. 



 
 

 20 

8. Propostes en matèria d'infraestructures 

Objectiu: Focalitzar la inversió pública en infraestructures que reverteixin en 
millores competitives del sector productiu 

• Equiparar la inversió de l’Estat en infraestructures a Catalunya, a la participació 
relativa del PIB de Catalunya en relació al PIB de l’Estat. En cas que l’execució 
pressupostada no assoleixi un determinat nivell d’execució (per exemple el 90%), 
s’hauria d’establir un sistema de garanties perquè l’Estat transferís a la comunitat 
autònoma els recursos no invertits, per tal que aquesta pugui executar inversions 
en el seu territori. No es pot mantenir l’actual status quo en territoris com 
Catalunya on hi ha una manca endèmica d’inversions. Aquesta situació provoca 
una pèrdua de competitivitat a mitjà i llarg termini de la seva economia. 

• Millorar el sistema de rodalies (a partir de l’execució de les inversions pendents, 
de noves inversions, entre d’altres). 

• Fomentar l’economia productiva, invertint de forma eficient en totes les 
infraestructures de transport que configuren la xarxa multimodal de cada territori, 
ja sigui en xarxa viària, ferroviària, aeroportuària o marítima.  

• Impulsar el transport en ferrocarril i marítim per garantir l'eficiència i la 
sostenibilitat, d'acord amb els objectius del Llibre Blanc del Transport de la 
Comissió Europea.  

• En matèria ferroviària, implantar els estàndards FERRMED, crear una xarxa de 
terminals intermodals polivalents i flexibles amb un alt nivell de competitivitat, i 
garantir la lliure competència en l’ús de les vies. 

• Impulsar el Corredor Ferroviari Mediterrani per al transport de mercaderies des 
d’Algesires fins a la frontera francesa garantint les connexions i els accessos 
amb els diferents ports que ha d'unir. 

• Promoure un nou marc de col·laboració publicoprivada en les infraestructures, 
que garanteixi la seguretat jurídica de la inversió privada i que limiti els guanys 
derivats del pagament per ús. L’equilibri territorial ha de ser una prioritat. 

• Ampliar l'autonomia dels gestors d'infraestructures, sobretot en l'àmbit dels 
aeroports (AENA) i els ports (ports de l'Estat). El principal problema de les 
infraestructures és que no es gestionen adequadament, cal afavorir i premiar els 
gestors més eficients en detriment dels que no ho són. 

• Revisar les prioritats d'inversió estatal en infraestructures sobre la base de 
l'anàlisi cost-benefici, prioritzant l'economia productiva. 

• Millorar la transparència en els processos de definició de les xarxes 
d'infraestructura, donant entrada a la participació de les organitzacions 
empresarials del territori. 
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• Aprofitar el venciment de les concessions administratives de les autopistes de 
peatge per definir un model de finançament de les infraestructures viàries 
equitatiu des del punt de vista territorial i que tingui en compte la disponibilitat de 
la infraestructura, la freqüència d’ús i l’impacte mediambiental d’aquest ús. 

• Estendre a tot el territori la xarxa de comunicacions de banda ampla per tal de 
garantir la màxima connectivitat, tant a tots els polígons d’activitat econòmica 
com a les zones amb menys habitants. 
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9. Propostes en matèria de contractació pública 

Objectiu: Aprofundir en els mecanismes que assegurin l'accés de les pimes a les 
compres públiques. S’hauria de reflectir en unes proporcions de compra pública 
a pimes pròximes al seu pes en la generació de riquesa, és a dir, uns 2/3 de 
l'economia. 

• Apostar de forma clara per la divisió dels contractes en lots d’acord amb el que 
estableix l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014, de manera que: 

o Els poders adjudicadors generalitzin la divisió en lots dels contractes. 

o Els poders adjudicadors precisin en els plecs si les ofertes poden 
presentar-se per a un, alguns o tots els lots. 

o Els poders adjudicadors limitin el nombre de lots que puguin adjudicar-se 
a un licitador, encara que es puguin presentar ofertes per a alguns o tots 
els lots.  

• Establir mecanismes de pagament directe al subcontractista d’acord amb el que 
preveu la Disposició addicional cinquanta-unena de la Llei 9/2017. 

• Assegurar que en el procés de compra pública es compleixi escrupolosament la 
legislació vigent en matèria de morositat. Així mateix, cal que en els plecs de les 
licitacions consti de forma expressa que, en cas de subcontractacions per part 
de l'empresa adjudicatària, aquesta haurà de complir amb els subcontractats, de 
forma escrupolosa, els terminis de pagament que fixa la mateixa llei. Impedir que 
s’utilitzi el confirming per dilatar els períodes de pagament. 

• Limitar, de forma gradual, l’accés a la contractació pública d’aquelles empreses 
que incompleixen els terminis de pagament legalment establerts (d’igual manera 
que es fa amb qui incompleix amb Hisenda o amb la Seguretat Social). 

• Harmonitzar el reconeixement automàtic entre els registres de licitadors de les 
comunitats autònomes, RELI, en el cas de Catalunya, i el registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE). 

• Harmonitzar el reconeixement mutu de les classificacions empresarials que 
efectuen els diferents organismes autonòmics per tal que siguin vàlides a nivell 
estatal. 

• Relació publicoprivada: es proposa crear taules o habilitar les ja existents, 
formades per l’administració, els agents socials i els agents econòmics, on es 
treballin les incidències dels concursos públics i es faci un seguiment de la 
contractació. 
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• Establir criteris d’adjudicació: en sectors de mà d’obra intensiva (seguretat 
privada, neteja,...), en què el cost del personal suposa el 85%-90% del cost total. 
L’Administració no hauria de basar els criteris d’adjudicació en el preu com s’està 
fent actualment. S’estan contractant serveis de poca qualitat, amb personal 
sense formar i amb empreses que incompleixen les seves obligacions laborals i 
fiscals. El preu no hauria de suposar més del 51% del pes dels criteris 
d’adjudicació. S’ha de perfilar un model de contractació on prevalguin la qualitat 
i  l’eficàcia. 

• Fer el seguiment del contracte: és fonamental tant per garantir la qualitat del 
servei com per controlar aquelles empreses adjudicatàries que han guanyat el 
concurs gràcies a les millores de proposta que han presentat i que finalment no 
es porten a terme (a vegades, ni tan sols compleixen els termes del contracte). 
El seguiment ha de comprendre, també, el compliment de les obligacions 
laborals i fiscals durant l’execució del contracte. En aquest sentit, seria 
convenient establir un règim sancionador per incompliment dels contractes amb 
conseqüències a l’hora de presentar-se a futurs concursos públics. 
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10.  Propostes en matèria de segona oportunitat 

Objectiu: Permetre que els empresaris/àries persones físiques que, havent actuat 
de bona fe, hagin vist fracassar un projecte empresarial, puguin tornar a 
emprendre o incorporar-se a una empresa sense arrossegar deutes del projecte 
anterior. 

• Eliminar els privilegis de certs creditors perquè els titulars de crèdits de dret 
públic o de crèdits amb garantia real hagin de negociar i assumir els acords 
extrajudicials de pagament en les mateixes condicions que la resta de crèdits.  

• Rebaixar els requisits per poder assolir un acord extrajudicial de pagaments. 

• Crear un fons de garantia per als honoraris dels mediadors/es. 

• Garantir el finançament bancari de les pimes, inclosos els autònoms, durant la 
negociació dels acords extrajudicials de pagaments. 

• Potenciar la figura de mediador de les organitzacions empresarials més 
representatives de l’àmbit estatal i autonòmic, quan el deutor sigui empresari. 

• En el cas de no poder complir amb els mínims exigits, oferir un mecanisme 
perquè el deutor pugui complir amb un pla de pagaments en un termini de 3 anys, 
tot permetent l’exoneració definitiva del passiu pendent en finalitzar el termini. 

• Introduir la figura de fitxers positius que ofereixin informació sobre el bon 
compliment creditici de les empreses. 

• Impulsar la compensació de deutes i crèdits entre els contribuents i l’Agència 
Tributària. 

• Limitar a un any la durada del conjunt de procediments jurídics de liquidació 
d’una empresa en cas de fallida no fraudulenta, i garantir que les persones 
empresàries que tornin a emprendre gaudeixin del mateix tracte que les noves 
empreses, d’acord amb el que preveu la Small Business Act de la Comunitat 
Europea.  

• Regular l’accés a l’assistència jurídica gratuïta (advocat d’ofici) per a les 
persones jurídiques que, complint la definició de pime, es trobin en dificultats 
econòmiques. 

• Suspendre les execucions de creditors públics des de la sol·licitud d’acord 
extrajudicial de pagaments. 
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11.  Propostes en matèria de sostenibilitat i medi ambient  

Objectiu: Promoure instruments que facilitin l’aplicació pràctica de l’economia 
circular i adaptar la legislació en clau pime. 

• Afavorir la introducció real en el mercat de les matèries primeres secundàries, 
provinents de processos de reciclatge, establint uns estàndards de qualitat que 
les equiparin a les matèries primeres primàries. 

• Estimular l’economia circular mitjançant l’establiment d’incentius i beneficis 
fiscals per als productors que incorporin materials reciclats en els seus 
processos, els que implementin l’ecodisseny i els que tinguin en compte l’anàlisi 
del cicle de vida dels seus productes. 

• Afavorir normativament i estimular l’economia circular mitjançant l’establiment 
d’incentius i beneficis fiscals per als productors que incorporin residus en estat 
sòlid, líquid o gasós, si escau previ tractament, als seus processos productius i 
que permetin estalvis en el consum de combustibles fòssils o en emissions de 
contaminants a l’atmosfera. 

• Estimular la reutilització dels materials a través de l’establiment de processos 
tipus “Dipòsit, Devolució i Retorn”. 

• Estimular la conscienciació ambiental introduint l’educació en les bases de 
l’economia circular en tots els àmbits educatius. 

• Establir una legislació ambiental específica per a pimes, en coherència amb la 
Small Business Act de la UE, que tingui en compte les seves característiques en 
relació a la dimensió i estructura organitzativa. 

• Revisar els criteris per determinar les modificacions substancials per tal que 
siguin homogenis a nivell estatal i que tinguin en compte la dimensió de pime a 
l’hora de determinar quins canvis són efectivament substancials. 

• Ampliar les deduccions fiscals en innovació i millora de processos, també a les 
actuacions enfocades a assolir una millora ambiental de l’empresa. 

• Homogeneïtzar els tràmits i taxes que generin diferència de tracte en funció de 
la CA i que frenen la competitivitat. 

• Sol·licitar la consulta preceptiva a les organitzacions empresarials més 
representatives a nivell estatal i autonòmic en aquelles iniciatives legislatives que 
afectin les empreses. 

• Elaboració d'un Pacte per a la sostenibilitat del territori tot aprofundint en 
mesures que reconeguin l'economia circular i la bioeconomia com a parts 
essencials per a la lluita contra el canvi climàtic. 
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12. Propostes en matèria d’igualtat 

Objectiu: Avançar cap a la igualtat entre dones i homes a les empreses 

• Disseny de programes a escala global de mentoria per impulsar la presència 
de dones en càrrecs de direcció, creant línies de finançament per a 
organitzacions, institucions i entitats privades. 

• Promoure la creació d’una nova agència europea de finançament “per a la 
innovació disruptiva” basada en l’Agència de Projectes Avançats de Recerca 
de Defensa dels Estats Units (DARPA). Una agència d’aquest tipus a la UE 
ajudaria a avançar i apropar la UE als EUA i Àsia en tecnologies innovadores 
com la intel·ligència artificial i la biotecnologia. 

• Crear una acceleradora de pimes liderades per equips de treball diversos que 
tinguin perspectiva de gènere. 

• Introduir la perspectiva de gènere en totes les polítiques que s’implementin. 
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13. Propostes en matèria de comerç  

Objectiu: Establir una normativa que tingui en compte la realitat específica del 
petit comerç 

• Erradicació de la venda ambulant il·legal de l’espai públic, a partir de la 
coordinació entre administracions i patronals del comerç, a través d’un protocol 
d’actuació que determini i coordini la responsabilitat i els objectius de cadascun 
dels agents implicats (municipis, comunitat autònoma, estat i entitats 
representatives del comerç). 

• Modificació de l’article 13.2 de la Llei de l’Impost de Transmissions Patrimonials 
Oneroses, per tal de no assimilar les concessions administratives a les llicències, 
autoritzacions i qualsevol negoci jurídic que els comerciants puguin tenir amb 
l’administració; ja que suposa un gravamen afegit que ja suporten a través del 
pagament de les taxes municipals corresponents.   

• Impulsar la transformació digital, efectiva i adaptada al sector del comerç i ajudar 
a incrementar així la seva competitivitat.  

• Fomentar la col·laboració publicoprivada en matèria de les àrees de promoció 
econòmica urbana, a través d’una legislació adaptada que faciliti la creació 
d’aquestes àrees. 

• Disseny d’un pla d’actuació efectiu, amb dotació econòmica suficient, per 
abordar la problemàtica de la desertització comercial en el territori de Catalunya, 
i fomentar l’obertura de comerços en els centres urbans i nuclis rurals del 
territori.   

• Disseny d'un programa de formació actualitzada, vinculant escoles d'oficis de 
gremis sectorials, per garantir el relleu generacional en el sector.  

 


