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PIMEC celebra la fermesa del conseller Giró i que asseguri que 

no incrementarà la pressió fiscal a les empreses catalanes 

 
El conseller d’Economia i Hisenda i el president de la patronal han mantingut una reunió 
telemàtica d’urgència ahir al vespre. 

PIMEC considera positiu que el conseller atribueixi només a una confusió d’una proposta 
teòrica les notícies aparegudes i que no estigui a l’agenda de Govern l’aplicació d’aquest 
criteri per a l’elaboració dels nous pressupostos. 

Barcelona, 24 de setembre de 2021. En el decurs d’una reunió d’urgència entre el 
conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, i el president de PIMEC, Antoni Cañete, 
acompanyats dels seus secretaris generals, el conseller ha afirmat que “les empreses 
catalanes poden estar tranquil·les” i ha reiterat que el Govern no té previst 
incrementar la pressió fiscal ni apujar impostos, asseverant que "ni a les empreses 
familiars ni a les petites i mitjanes empreses ni als ciutadans". Arran de la 
preocupació que ha generat a les patronals, el conseller ha sostingut que hi ha hagut 
una "confusió" arran d'un estudi "totalment teòric" que recull l'opinió d'experts sobre 
impostos estatals “”tant teòric que fa consideracions sobre canvis normatius sobre els 
quals la Generalitat no té cap competència”. Un informe apunta que es va enviar fa uns 
mesos per contribuir a l'elaboració del Llibre blanc sobre la reforma tributària a Espanya 
que s'està preparant. D’altra banda, Giró ha afirmat que  "no està a l'agenda del 
Govern". 

Per part seva, Antoni Cañete ha celebrat “la rapidesa amb la qual el conseller Giró 
ha intervingut davant de la confusió generada i, alhora, que doni tranquil·litat al 
nostre teixit productiu”. Així mateix, com ja s’havia expressat en hores prèvies, aplicar 
un criteri en el sentit que es proposava, podria significar un dur cop a la recuperació 
econòmica, raó per la qual aquesta postura clara del conseller “dona la tranquil·litat 
que no sempre trobem en l’actuació política”, fet pel qual Cañete ha agraït la fermesa 
amb què s’ha actuat. 

 

 


