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DOCUMENT MARC DE LA PLATAFORMA PIMES: 

Per una defensa real dels interessos de les Pimes i d’una 
economia més productiva en el marc d’un nou capitalisme 

inclusiu   

 

I. Descripció de la conjuntura econòmica i empresarial (en les economies 
avançades mundials, europees i espanyola) d’Espanya i de la UE 
segons la nova Plataforma Pimes. 

 

Malgrat la suposada recuperació econòmica incipient, fonamentalment basada en 
una política monetària acomodatícia i de baixos tipus d'interès, la facilitat de dipòsits 
negatius i l’adquisició pels Bancs Centrals de deute, públic i corporatiu, la 
transformació que ha sofert el teixit productiu a Espanya en els últims anys ha estat 
i segueix sent d'enormes proporcions. La crisi ha destruït centenars de milers de 
negocis i milions de llocs de treball, molts dels quals ja no es podran recuperar. 
Espanya i la Unió Europea (UE) han canviat per sempre.  

Grans empreses, monopolis i oligopolis de rendes excessives també han rebut els 
efectes de la crisi, però l’han pogut afrontar millor, gràcies al seu patrimoni, a una 
regulació favorable, a l'enginyeria financera i a l'avantatge competitiu proporcionat 
per l'obtenció de rendes excessives. La mortalitat ha estat molt inferior per a aquest 
segment empresarial que per als milers de pimes i autònoms que han baixat les 
seves persianes per sempre.  

Al mateix temps, les noves tecnologies estan forjant un nou ordre econòmic i 
empresarial, del qual no poden quedar excloses les nostres pimes i autònoms. La 
digitalització, la robòtica, la impressió 3D, la indústria 4.0, la intel·ligència artificial o 
les energies renovables estan transformant el nostre entorn i afectant de forma 
decisiva sobre els factors de competitivitat empresarial.  

El procés de “devaluació interna” en costos, entre altres la devaluació salarial, va 
tenir, en el seu moment, una funció determinant, cosa que ens va permetre guanyar 
en competitivitat a nivell global, però sense aconseguir millores significatives de la 
productivitat, per la qual cosa resulta imprescindible abandonar el focus basat 
exclusivament en les reformes del mercat de treball. En lloc seu, hem d'apostar per 
reformes del mercat de productes que propiciïn millores de la productivitat i 
competitivitat en el curt termini. Al costat d’això, segueixen pendents reformes 
estructurals que fonamentin un creixement sòlid a llarg termini, basat en la millora 
de la productivitat en el curt termini, i en el llarg a través de la innovació, enfortint la 
capacitat per generar més valor afegit sense recórrer a la devaluació salarial. 
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La devaluació interna en costos salarials abans esmentada millora la nostra posició 
externa, però per si mateixa no produeix una convergència econòmica sostenible. Hi 
ha el risc que si el cost laboral unitari s'ajusta principalment per la caiguda de salaris 
i això millora la balança per compte corrent, es produeixi una relaxació dels 
legisladors en la solució del problema de productivitat. Si això passa, els 
desequilibris es mantindran latents en el futur. Així, l'experiència de devaluació dels 
anys 90 suggereix que l'ajust només amb preus relatius sense increment de 
productivitat no és sostenible. Per aquest motiu les reformes per a l'increment de la 
productivitat han de ser la columna vertebral del procés sostenible de convergència 
econòmica amb el nucli de la UE.  

Es tractaria d'implementar polítiques estructurals orientades a incrementar la 
competència i reduir les distorsions al mercat de productes i de treball, per mitjà 
d'uns marcs regulatoris en els quals les pimes i els autònoms hi tinguin cabuda. 

El mecanisme proposat és l’anomenat de devaluació estructural, que redueix el 
desequilibri exterior a través de l'increment de la productivitat. 

Les reformes més immediates, en el curt termini, per millorar la productivitat 
passarien, d'una banda, per intensificar les mesures perquè el capital es posicioni 
en els sectors veritablement productius vinculats sobretot a les pimes i autònoms, i, 
de l’altra, per recol·locar els recursos en els sectors més productius i, dins d'aquests, 
en les empreses més productives. 

Per tant, els guanys de productivitat en el curt termini sense necessitat d'acudir a 
processos més a llarg termini, com el foment de la innovació i les noves tecnologies 
o la pròpia devaluació interna, es poden obtenir amb reformes que afrontin, entre 
d’altres, la problemàtica de la formació de preus en els productes. 

Abans de la crisi, les rendes excessives en determinats sectors van distorsionar els 
beneficis empresarials i van fomentar una assignació ineficient del capital. Ara es 
tractaria que els capitals fluïssin cap a les empreses amb més productivitat i, per a 
això, seria necessari aprofundir en la unitat de mercat i en les forces competitives en 
els serveis i altres sectors no subjectes al comerç internacional, de manera que es 
puguin reduir les rendes excessives en els mercats oligopolístics. 

Els països, qualificats per la doctrina econòmica com de baixos ingressos de la UE, 
com és el cas d’Espanya, han desenvolupat notables reformes en el marc jurídic que 
incrementen la competència com, per exemple, les següents: 

  -Reforç de les autoritats de la competència. 

  -Reducció de les càrregues administratives. 

  -Flexibilització de les autoritzacions administratives. 
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  -Assegurament d’una justa concurrència en la licitació pública. 

No obstant això, el progrés a l’hora de reduir rendes excessives i millorar la formació 
de preus en determinats mercats oligopolístics de béns i serveis ha estat menys 
ambiciós, sobretot en sectors de subministraments via xarxa. Aquesta reducció de 
rendes excessives significaria lluitar contra els interessos creats. Les reformes en 
aquests sectors són fonamentals, no només perquè suposen la reubicació de 
capitals sinó perquè incrementen la competitivitat en els sectors subjectes al comerç 
internacional, ja que redueixen el cost dels seus consums.  

 

II. Algunes propostes de la Plataforma Pimes sobre reformes 

econòmiques estructurals des de polítiques d’oferta per a la millora de 

la productivitat.  

La Plataforma proposa introduir determinades reformes econòmiques estructurals 
per millorar la productivitat del sistema econòmic. Així, entre les reformes pendents 
figura, per exemple, la introducció d'un sistema fiscal empresarial progressiu, que 
eviti el “greuge comparatiu” que pateixen les pimes i els autònoms, que paguen tipus 
efectius d'impostos sobre els seus beneficis superiors als de les grans empreses. 

De la mateixa manera, es considera necessari aprovar i aplicar un règim sancionador 
que posi fi a la xacra de la morositat de la qual es beneficien principalment les grans 
empreses, sobretot aquelles que tenen una posició de domini als seus mercats, i a 
les Administracions públiques, minant la competitivitat i viabilitat de les pimes.  

Així, les grans empreses que cotitzen en Borsa abusen sistemàticament en matèria 
de pagaments, en cobrar a una mitjana de 84 dies i pagar els seus proveïdors a uns 
187 dies de mitjana, segons les dades per al 2017 publicades per la Plataforma 
Multisectorial contra la Morositat. 

En l'àmbit de l'energia també són evidents les diferències amb Europa. Les nostres 
pimes paguen uns 300 €/MWh per l'electricitat, quan els països del nostre entorn 
com França, Holanda o Portugal se situen en 150-200 €/MWh. No obstant això, les 
grans empreses consumidores d'electricitat paguen preus molt per sota de la mitjana 
europea. 

El tipus efectiu real de l'Impost de Societats que paguen les pimes al nostre país, 
referit a l'equivalència entre resultat comptable i base imposable, és clarament 
superior al que paguen grans empreses que, per exemple, es beneficien de 
reduccions de la base imposable pel que fa al resultat comptable, a les quals les 
pimes no poden accedir. És un greuge que es repeteix des de fa molts anys, que ha 
estat reconegut pel propi Ministeri d'Hisenda i que ha donat lloc a petites 
modificacions recents en l'Impost de Societats.  
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És innegable que no sempre es tenen en compte els interessos de les pimes i 
autònoms al moment de legislar, malgrat que aquests col·lectius representen el 99% 
de les empreses, el 70% de l'ocupació i el 60% del valor afegit del nostre país. La 
Comissió Europea recomana, en el seu document Small Business Act, “pensar 
primer a petita escala”. Malauradament, aquest principi no s’acostuma a seguir en 
la majoria de normes, lleis i procediments administratius al nostre país, més pensats 
per a la gran empresa, a diferència del que passa en altres països de la UE. 

 

III. Necessitat d’analitzar, proposar i defensar els interessos de les pimes 
aportant un valor diferencial. 

 
Per afrontar aquests reptes i impulsar les reformes pendents, és imprescindible 
comptar amb entitats associatives i plataformes empresarials fortes i eficaces, que 
aspirin a uns objectius comuns per al conjunt de les pimes i els autònoms, l'autèntica 
columna vertebral del nostre teixit productiu. 

És del tot necessari tenir una veu clara i sense interessos ocults, que representi de 
veritat els interessos i valors de les empreses que operen en competència, al marge 
dels monopolis, oligopolis i algunes grans empreses. Aquestes empreses, en 
defensa dels seus privilegis de rendes excessives operen en molts casos amb 
dinàmiques contràries als interessos generals de les pimes i de la societat i, per regla 
general, tenen una capacitat d'influència i representació que determinen moltes de 
les decisions que prenen els diferents governs i reguladors.  

En l'àmbit de la UE, la representació empresarial l’ostenten dues grans 
organitzacions: Business Europe, que representa principalment les grans empreses, 
i UEAPME, que representa les pimes. Cadascuna defensa els interessos dels seus 
respectius col·lectius de forma separada, i actuen unides quan és necessari. 

A Espanya, igual que a la majoria dels Estats membres de la UE, aquesta 
representació diferenciada dels interessos empresarials de les pimes no és prou 
clara i només es produeix nítidament a Catalunya i Balears a través d'organitzacions 
empresarials representatives com PIMEC i PIMEB, respectivament. A la resta 
d'Espanya, aquesta representació empresarial diferenciada no es dona de forma tan 
definida. 

Pot servir com a exemple concret l'àmbit de la contractació pública, on no es va 
traslladar a la legislació espanyola la Directiva europea 2014/24 en el termini requerit 
per la UE i va ser la denúncia davant la UE d'una organització espanyola 
representativa de pimes la que va obligar a fer-ne la transposició immediata. Aquesta 
Directiva té per objectiu principal facilitar l'accés de les pimes a la contractació amb 
les Administracions. Cal tenir en compte que la participació de les pimes espanyoles 
en la contractació pública se situa, en l'actualitat, encara molt per sota de la mitjana 
europea del 30%.  
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Està totalment demostrat que, mentre que les grans empreses, monopolis i oligopolis 
de rendes excessives s'han organitzat històricament per defensar els seus 
interessos tant a Espanya com a la UE, fins al punt de controlar, per demèrit de la 
pimes, la suposada representació d’aquestes, les pimes, per contra, no han tingut 
l'espai, ni el lideratge, ni una veu única que els permetés elevar amb prou força a 
nivell estatal i supraestatal propostes que, si s’haguessin adoptat, haurien fet 
possible que avui dia el nostre país tingués un nivell de productivitat, competitivitat i 
potencial de creixement econòmic molt superior. 

D'aquesta manera neix la PLATAFORMA PIMES, com una organització 
intersectorial d'àmbit nacional que es configura com un espai de participació, 
reflexió, anàlisi i propostes, liderat per la societat civil en l'àmbit 
economicoempresarial, i en la qual participin associacions i federacions 
empresarials i de pimes, i empresaris i directius d'aquest col·lectiu a títol individual, 
amb la vocació d'atorgar a les pimes el protagonisme i la rellevància que els 
correspon per tal que la seva veu sigui escoltada amb atenció per les 
Administracions públiques, legisladors i agents socials en els àmbits local, 
autonòmic, estatal i supraestatal. 

Més enllà de l’àmbit estatal, la Plataforma Pimes neix amb la clara voluntat de ser 
un moviment supraestatal, buscant la transversalitat i aspirant a servir d'exemple per 
a moviments similars a la resta de la UE. 

La Plataforma Pimes fa seva aquella frase sàvia que “la unió fa la força”.   

 

IV. Principis Novetat: programàtics econòmics i empresarials de la 
Plataforma Pimes. 

 
 
Considerant la Plataforma Pimes com un àmbit de participació dinàmica i obert a 
noves propostes presents i de futur, les organitzacions membres de la Plataforma 
plantegen la seva adhesió a una sèrie de principis programàtics essencials, no 
limitatius, com els següents: 

 

1. Defensar un model de capitalisme inclusiu, en contraposició tant al capitalisme 
neoclàssic, financer, clientelista, rendista i extractiu, com a l’anticapitalisme 
ideològic. Per tant, defensem una economia de mercat social i inclusiva, basada 
en la igualtat d'oportunitats i de competència entre empreses i en el compromís 
amb la societat i el nostre entorn. Un capitalisme equitatiu basat en un creixement 
econòmic inclusiu i sostenible, amb igualtat d'oportunitats de totes les empreses, 
enfront dels interessos creats per un capitalisme neoclàssic que afavoreix la 
creació de rendes excessives que incrementen els costos de producció de les 
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pimes. En el model que defensem, els efectes positius s'estenen a tots els 
sectors poblacionals, de manera que es redueixin les desigualtats entre la 
població augmentant la productivitat per fomentar, al mateix temps, el potencial 
de creixement de l'economia i la redistribució de rendes des del necessari 
benefici inherent a tota activitat empresarial. 

2. Lluitar contra els oligopolis de rendes excessives, expressió explícita dels 
“interessos creats” dominants en el capitalisme neoclàssic. Així, enfront 
d'aquestes rendes excessives que, segons el Fons Monetari Internacional (FMI) 
dominen cada vegada més l'economia mundial, i en la mateixa línia contrària que 
la mantinguda per la Plataforma Pimes, ja s'està manifestant el propi FMI. 

3. Impulsar un entorn legal i normatiu favorable a les pimes, que aposti per la 
simplificació administrativa i el compliment estricte, sota sanció, dels terminis 
legals de cobrament (Llei 15/2010), així com la creixent participació de les pimes 
en la compra pública, en línia amb la Directiva 2014/24/UE. 

4. Intensificar les reformes econòmiques estructurals des de les polítiques 
d'oferta i sobre el mercat de productes que caldrà reflectir en els propers Plans 
Nacionals de Reforma que Espanya ha de remetre a la UE, abans que es 
produeixi un canvi en la política monetària fins ara vigent de baixos tipus 
d'interès, facilitat de dipòsits negatius i adquisició de deute pels Bancs Centrals. 
 
5. Exigir la nostra participació en totes les consultes que organismes econòmics 
internacionals com l’FMI, la Comissió Europea i el BCE duguin a terme per a 
l'emissió d'informes sobre l'economia espanyola en les seves diferents missions 
a Espanya (article IV de l’FMI o Programa de postvigilància de l'assistència 
financera a Espanya per a la recapitalització del seu sistema financer). 

6. Denunciar davant la Unió Europea i Espanya, i els seus organismes de 
defensa de la competència, els efectes negatius que per a les pimes d'Espanya 
i de la resta de la UE pugui tenir (en costos de producció) la Declaració de 
Cooperació de desembre del 2016 entre l'OPEP (14 països) i països no-OPEP 
(11 països), tots ells països productors de petroli, per accelerar de forma 
concertada l'estabilització del mercat global del petroli per mitjà d'uns ajustos 
voluntaris en la producció, xifrant-la al voltant d'1,8 milions de barrils al dia. Amb 
això es pretén incrementar el preu del barril de petroli per millorar les rendes dels 
països productors, evitant la deflació, i el rendiment de les seves inversions en 
actius petrolífers, a costa d'estimular la inflació als països consumidors.  

7. Defensar un marc laboral en què les pimes puguin influir de manera decisiva 
en els convenis col·lectius i que permeti vincular els augments salarials a les 
millores de productivitat, aspecte clau per competir en una unió monetària com 
és la Zona Euro. 
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8. Combatre les pràctiques restrictives de la competència, mitjançant un suport 
més actiu del paper de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
(CNMC) com a supervisor dels mercats i la defensa i assessorament a les pimes, 
en la seva condició d'afectades, per a la reclamació, mitjançant accions 
col·lectives, pels danys derivats d'aquelles pràctiques, segons preveuen la 
Directiva 2014/104/UE i el RD Llei 9/2017, pel qual es trasllada la l’esmentada 
Directiva.  

Donar suport a una reforma legislativa que afavoreixi que l'Audiència Nacional, 
en la mateixa mesura que el Tribunal Suprem, no admeti els recursos judicials 
contra les sancions administratives incoades i resoltes per la CNMC per 
pràctiques restrictives de la competència. 

9. Impulsar un marc fiscal en l'Impost de Societats que gravi el resultat comptable 
i no la base imposable després de deduccions, rebaixi els costos de compliment 
per a pimes, garanteixi un tracte equitatiu fiscal per a aquestes, promogui la 
continuïtat i el creixement empresarial i afavoreixi la capitalització a través d'un 
tractament fiscal preferent dels beneficis no distribuïts, en lloc del deute com a 
fórmula preferent de finançament empresarial. 

En l'IRPF, defensar l'establiment d'un sistema fiscal més just per als autònoms, 
que atenuï l'actual desequilibri fiscal que a què han de fer front davant les 
societats, de manera que puguin deduir en el rendiment net de la seva activitat 
econòmica la seva activitat laboral, prenent com a referència la seva base de 
cotització a la Seguretat Social, i establint un tipus impositiu únic per a la 
tributació de la seva activitat econòmica, així com deduir les dietes exemptes, en 
l'actualitat previstes només per als treballadors assalariats. 

10. Reclamar uns mercats de subministraments clau competitius a Espanya, 
sotmesos a dinàmiques clares i transparents d'oferta, demanda i formació de 
preus. 

11. Defensar un model de producció sostenible sobre la base de la generació 
d'energia amb fonts renovables i a uns costos competitius, així com l'eficiència 
en l'ús dels recursos a través del foment de l'economia circular.  

 
12. Donar suport a la creació d'un mercat únic europeu més fort, sempre amb 
l’objectiu d’augmentar la competitivitat i les relacions comercials, evitant les 
barreres al comerç i afavorint la prestació de serveis entre els estats membres. 
Aquest mateix mercat únic ha de ser el garant d'una competència lleial entre els 
estats, els sectors d'activitat i les pròpies empreses per mitjà de regles que així 
ho afavoreixin. 
 
13. Millorar la productivitat, el potencial de creixement econòmic i la competitivitat 
no basats en la devaluació salarial, enfront de l'actual financerització de 
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l'economia, per tal de fomentar el potencial de creixement de l'economia i 
l'increment d'ocupacions dignes quantificables i comparables a través de la 
variable O6* que registra la veritable magnitud de la desocupació, quantificant 
com a tal l'ocupació a temps parcial, així com les afectacions negatives de la taxa 
d'activitat. 
 
El guany de productivitat, a l'empara de la devaluació estructural, s'hauria 
d'aconseguir a través de reformes estructurals de l'economia, com l'increment de 
la taxa d'activitat del factor treball i de la inversió, ambdues variables molt 
deteriorades com a conseqüència de l'envelliment de la població i de la Gran 
Crisi Financera, així com de l'increment de la competència. 
 
14. Exigir que les Administracions preservin la seguretat jurídica i l'estabilitat 
regulatòria, compensant els danys causats a pimes i autònoms per normes 
retroactives sobrevingudes. 
 
15. Reclamar davant tots els estaments públics, ja siguin nacionals o autonòmics, 
una nova definició de pime que inclogui també aquelles empreses de sectors de 
mà d'obra intensiva amb més de 250 treballadors si la seva facturació anual és 
inferior a 50 milions d'euros, i fer extensiva aquesta reivindicació davant la 
Comissió Europea perquè actualitzi la seva Recomanació 2003/361. 
 
16. Apostar per una globalització de l'economia, estable, justa, igualitària i 
democràtica, que en l'àmbit financer s’anomenaria Globalització 2.0, l’objectiu de 
la qual seria buscar l'adscripció més eficient de recursos financers, focalitzant-
los en les activitats productives desenvolupades per les pimes. 
 
17. Execució real i actualització dels 10 principis inclosos en la recomanació de 
la Small Business Act (SBA) feta per la Comissió Europea l'any 2008 i que té el 
suport del Consell i el Parlament Europeu, amb l'objectiu de millorar les 
condicions perquè les pimes europees puguin desenvolupar tot el seu potencial. 
 
18. Defensar la creació al Congrés de Diputats i al Parlament Europeu d'una 
comissió parlamentària específica per a qüestions relacionades amb les pimes, 
a imatge i semblança del que existeix en l'òrgan legislatiu dels EUA. 
 
19. Incorporar a la legislació de la UE el principi recollit en la Small Business Act 
dels EUA pel qual s'estableix que l'essència del sistema privat d'empreses és la 
competència, i que només la competència garanteix el lliure mercat i la igualtat 
d'oportunitats entre empreses, sent les pimes, i el seu impuls, les garants del 
manteniment de la competència. 
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20. Denunciar la corrupció generada des del costat de l'oferta per actors privats 
davant organismes econòmics supraestatals com l’FMI i la Comissió Europea, 
així com davant d’organismes estatals com la CNMC, pel seu efecte negatiu en 
el creixement econòmic inclusiu i sostenible i sobre la productivitat de les pimes, 
i perquè contribueix al foment de les desigualtats econòmiques, mitjançant 
l'alteració del lliure joc de la competència i propiciant l'obtenció de rendes 
excessives per part dels actors privats corruptors. 
 
Emplaçar el Consell General del Poder Judicial a valorar que en el repositori de 
corrupció que periòdicament publica per traslladar dades de l'evolució judicial de 
les pràctiques de corrupció, no solament es reflecteixin xifres de com aquesta 
afecta l'àmbit públic, sinó també el privat, incorporant en el repositori dades de 
persones jurídiques i/o físiques implicades com a corruptores en processaments, 
sentències i compliment de penes de privació de llibertat. 
 

21. Reformar la imposició fiscal del factor treball a través de l'estudi de les 
modificacions que s’hagin d’implementar sobre les cotitzacions de la Seguretat 
Social, assenyalant la necessitat d'evitar-ne qualsevol increment i proposant, 
entre d’altres, mesures com l'eliminació del límit de les bases màximes, la qual 
cosa incrementaria la recaptació de les cotitzacions sense afectar les pimes. 

22. Defensar el règim especial empresarial de tributació en l'Impost del Patrimoni 
i en l'Impost de Successions i Donacions de què actualment gaudeixen els socis 
de les empreses familiars pimes en la tinença i transmissió de participacions 
societàries, a imatge i semblança d'altres països de la UE i dels EUA, com a 
requisit fonamental per mantenir l'entramat de les empreses familiars pimes. 

23. Donar suport a una futura reforma de la Unió Econòmica i Monetària (UEM) 
basada en els principis duals de solidaritat-responsabilitat i reducció de risc-
compartició de risc a aplicar al Fons Europeu de Reestructuració Bancària, al 
Fons Europeu de Garantia de Dipòsits i al Mecanisme Europeu d'Estabilitat 
Financera, a partir d'acords intergovernamentals i no d'organismes dependents 
de la UE. Advoquem per una solució de l'estoc d'actius financers tòxics de cada 
Estat membre anterior a qualsevol reforma de la UEM, i per la incorporació dels 
principis adoptats en la reforma de la UEM que suposin una cessió de sobirania 
econòmica estatal, mitjançant una possible reforma de la Constitució espanyola 
per processos democràtics de consulta a la ciutadania. 

24. Exigir el respecte per part d'Espanya del Pacte d'Estabilitat i Creixement fixat 
per la UE per al compliment dels paràmetres de dèficit públic, advocant per una 
reforma fiscal en profunditat favorable al creixement i per un repartiment 
proporcional de beneficis i càrregues d’acord amb la capacitat econòmica de 



 

 

 

. 

 

cada Estat membre de la UE, de manera que Espanya deixi de ser l'únic Estat 
membre de la UE sotmès al procediment de dèficit excessiu. 

25. Abordar una reforma dels principis de Basilea III que perjudiquen, a través 
d'un major consum de capital per part de les entitats financeres, el finançament 
bancari de les pimes. 

26. Assimilar les pimes al concepte de consumidors respecte al control de 
transparència en els contractes hipotecaris, com ja succeeix en molts països del 
nostre entorn europeu, afavorint així els processos de reestructuració del deute 
hipotecari vinculat al finançament de les pimes en el marc de la segona 
oportunitat. 

27. Incorporar el control de transparència a la contractació entre pimes i   
oligopolis, a través de l’assignació a les pimes de la condició de consumidor 
adherent a aquest tipus de contractes. 

 28. Incloure en els plans de lluita contra l'economia submergida l'actuació    
prioritària tendent a la reducció del deute existent amb la Hisenda Pública en 
concepte de deutes pendents en període executiu, que en l'actualitat puja a un 
import de 26.000 milions d'euros, la qual cosa es tradueix, sens dubte, en una 
major pressió fiscal innecessària cap a les pimes. 

29. Explorar un nou model salarial, sense recórrer a la devaluació salarial, però 
no només des de la demanda, sinó també des del costat de l'oferta, de manera 
concertada, lluitant contra els oligopolis de rendes excessives per millorar la 
productivitat. El nou model salarial basat en increments salarials nominals hauria 
de comportar, a més, una reconsideració de la imposició fiscal sobre el factor 
treball (quotes a la Seguretat Social).  

30. Aconseguir, a través de la millora de la productivitat, un creixement mitjà del 
PIB d'Espanya i de la UE, sostingut en el mitjà i llarg termini, del 3% anual o 
superior, sense que això suposi un creixement del deute públic i privat. Així, 
proposem una regulació i propostes que facilitin i promoguin la incorporació als 
models de negoci de les empreses en principis relacionats amb la Responsabilitat 
Social Empresarial (RSE) entesa en sentit ampli, que incentivin decididament les 
pràctiques empresarials i econòmiques respectuoses amb els diversos grups 
d'interès o interlocutors que tenen relació amb les empreses. Així mateix, aquesta 
regulació ha d'afavorir el compromís empresarial, d'una banda, amb el 
desenvolupament econòmic local (de proximitat) del territori on les empreses 
operen, així com amb la sostenibilitat mediambiental; i, de l’altra, amb la cohesió 
social en general i amb la integració de les persones amb especials dificultats per 
a la inserció sociolaboral en particular. 
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31. Eliminar la sobreregulació en la transposició estatal dels mínims fixats per 
directives europees (gold-plating) i en la normativa autonòmica i local respecte del 
mínim estatal fixat que no atén a la comparativa del PIB per càpita d'Espanya en 
relació amb altres Estats membres de la UE. D’aquesta manera s’aconsegueix en 
el mitjà termini una reducció dels costos de producció i la millora de la productivitat 
de les pimes.  

 

Valorar la possibilitat de l'establiment de moratòries regulatòries que contribueixin 
a una millora de la productivitat.  

 

32. Atendre als canvis tecnològics i a les seves conseqüències facilitant, sobretot 
a pimes i autònoms, el debat, el coneixement, l’acompanyament i l’aplicació de la 
transformació digital, la indústria 4.0, el brechmarking i la intel·ligència artificial, 
entre d’altres, reclamant polítiques, accions i recursos en aquesta direcció. Així 
mateix, treballar en la millora i flexibilitat de la Formació Professional per donar 
una resposta ràpida i adequada a aquests canvis, sobretot, adequant l'oferta a la 
demanda formativa. 

 

33. Advocar perquè les organitzacions empresarials supraestatals representatives 
de pimes adquireixin un paper més destacat en les reunions prèvies a cada 
Consell Europeu de la Tripartite Social Summit, propiciant que, en aquest marc, 
les esmentades organitzacions mantinguin reunions amb el president del Consell 
Europeu i de la Comissió Europea. 

 

34. Defensar la creació, a imatge i semblança dels fòrums empresarials 
internacionals de grans empreses anomenats B-20 i B-7 que es reuneixen a  
l'avantsala de les reunions del G-20 i G-7, d'un fòrum empresarial SME-20 i SME-
7, integrat per organitzacions empresarials representatives de pimes. 

 

V. Composició de la Plataforma Pimes.  
 
La Plataforma inicia el seu camí amb un “nucli estable” d'organitzacions 
empresarials, d'àmbit territorial, sectorial i multisectorial, que comparteixen uns 
mateixos ideals i característiques diferencials, i alhora donen cabuda a totes 
aquelles organitzacions i institucions, empreses i empresaris i directius que, d’acord 
amb allò que preveu l'article 2 del Reglament de Règim Intern de la Plataforma, 
assumint els principis fonamentals exposats en el Document marc, la seva Acta 
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Fundacional i el Reglament de Règim Intern de la Plataforma, vulguin participar de 
forma activa en la consolidació d'aquesta organització.  

Els criteris objectius per poder formar part de la Plataforma es defineixen en els seus 
Estatuts i Reglament de Règim Intern, però, en qualsevol cas, la incorporació a 
l’entitat s’ha de basar en les següents premisses: 

 

• Entitats estrictament empresarials, independents de partits, corrents, 
moviments polítics i sindicats. 

 
• Entitats que defensin els interessos de les pimes i/o empresaris autònoms, 
aplicant aquí la definició europea de Pime que s’inclou a la Recomanació 
2003/361 de la Comissió Europea i considerant a més com a pimes les 
empreses de sectors de mà d'obra intensiva la facturació anual de les quals 
no superi els 50 milions d'euros. 
 
• Entitats amb seu a Espanya; en el futur s’hi podran incorporar altres entitats 
amb seu a la resta d'Europa.  
 
• Amb una estricta política de transparència en els seus comptes i la seva 
gestió.  
 
• Amb independència econòmica, fonamentada principalment en les 
aportacions dels seus socis. 
 
• Obertes a la col·laboració amb altres organitzacions en l'àmbit espanyol i 
europeu, ja que la Plataforma té una vocació totalment inclusiva.  
 
• Empreses i empresaris a títol individual i directius d'empreses que tinguin la 
consideració de pime segons la definició europea i que operin en mercats 
subjectes a competència.1 
 
 
 
 
 
 
 
En queden exclosos sectors amb elevades barreres d’entrada i caràcter oligopolista, com la banca, 
l’energia i les telecomunicacions. 
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VI. Constitució i operativa de la Plataforma.  

 
El 18 de gener de 2018, a Madrid, després d'un any d'intensos debats i anàlisis sobre 
la realitat econòmica actual i la necessitat que les pimes i els autònoms estiguin 
adequadament representats per a la defensa real dels seus interessos, es va 
procedir a la constitució de la Plataforma Multisectorial en Defensa de les Pimes, 
abreujadament Plataforma Pimes, a l'empara de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de 
març, reguladora del Dret d'Associació, i que va ser promoguda per 10 membres 
fundadors, entre organitzacions empresarials i empreses, les quals ostenten la 
representativitat de pimes i autònoms a tot Espanya (veure quadre adjunt). 
 
Els principis empresarials i econòmics que fonamenten la Plataforma estan recollits 
en els seus documents constitutius i ideològics: 

 
a. L’Acta Fundacional  
b. El present Document Marc 
c. Els seus Estatuts, sobretot l’article 7, en el qual es defineixen les 

característiques dels socis que podran incorporar-se a la Plataforma. 
d. El seu Reglament de Règim Interior, en particular l’article 17, que 

reflecteix el compromís ètic de la Plataforma, i l’article 29, que preveu 
el compromís de la Plataforma de celebrar anualment almenys una 
jornada monogràfica sobre les pimes. 

 
Amb data 6 de març de 2018 i mitjançant resolució del Ministeri de l'Interior, es va 
procedir a la inscripció de la Plataforma Pimes al Registre Nacional d'Associacions, 
i es va establir el seu domicili social al carrer Alejandro Ferrant núm. 3, local, de 
Madrid. 
 
L’adreça de la pàgina web oficial de la Plataforma Pimes és: 
www.plataformapymes.org 

 
El lloc web de la Plataforma preveu la publicació diària de circulars informatives 

d'interès per a les pimes i els autònoms, a les quals es podrà accedir amb claus 

d'accés restringit per als seus associats i que tractaran tot tipus de temes econòmics 

i empresarials. 

La previsió és publicar a la pàgina web de la Plataforma Pimes entorn de més de 

1.000 circulars anuals, la qual cosa situarà la Plataforma com l'organització 

empresarial de la UE que més circulars emetrà al llarg de l'any per als seus 

associats. Aquestes circulars, que es notificaran mitjançant alerta prèvia per correu 

http://www.plataformapymes.org/
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electrònic, seran un assessorament online d'extraordinari valor per a les 

organitzacions empresarials, les pimes i els autònoms integrats en la Plataforma. 

 

Madrid, a 5 de setembre de 2018 


