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Cañete: “La xacra de la morositat continua sent una de les 
causes principals de pèrdua de liquiditat per a les pimes i 

autònoms i farà tancar i perdre milers d’empreses i llocs de 
treball”  

 
PIMEC defensa la posada en marxa immediata del règim sancionador als morosos, tot 
agilitzant la Proposició de Llei que actualment es troba en tràmit al Congrés.  
 
Cañete: “Que no s’aprovi el règim sancionador és un exemple de com els interessos 
d’uns pocs que tenen posicions de domini, segueixen estant per sobre dels interessos 
del país i, sobretot, de les pimes i els autònoms. Això evidencia que a nivell estatal les 
pimes encara no estan en el pont de comandament”.   
 
Barcelona, 22 d’abril de 2021. “La xacra de la morositat continua sent una de les 
causes principals de la pèrdua de liquiditat per a les pimes i als autònoms i afecta 
molt negativament la seva viabilitat i la seva competitivitat, fent perdre teixit 
productiu i llocs de treball”. Així ho ha dit el president de PIMEC i president de la 
Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), Antoni Cañete, durant l’acte sota 
el títol ‘La lluita contra la morositat en les relacions comercials’, organitzat per la patronal. 
“Darrere dels impagaments hi ha molta més transcendència, posicions de domini 
per capacitat o dimensió que es fan servir per abusar, tot produint dilacions i 
retards en les transaccions comercials de les pimes”, ha afegit. 
 
El president de PIMEC ha explicat que l’entitat lidera des del 2009 aquest lluita amb la 
mobilització al Congrés dels Diputats i, també, a través de la creació de la PMcM, tot 
impulsant els canvis legislatius de la llei del 2004 l’any 2010 per determinar un termini 
legal de pagament. En aquest sentit, ha lamentat que “tot i la llei, les clàusules 
abusives imposades en molts contractes i l’incompliment dels terminis legals de 
pagament continuen presents al mercat”. Per això, considera fonamental accelerar el 
tràmit que la Proposició de Llei que es troba al Congrés amb l’objectiu de posar en marxa 
un règim sancionador de la morositat, tal com ha reclamat la patronal en reiterades 
ocasions i el mateix Antoni Cañete a la comissió de Reconstrucció i a la comissió 
d’Indústria de la cambra espanyola. “Complir amb aquesta llei suposarà aplicar el 
principi d’equitat perquè aquest problema afecta la viabilitat de milers pimes i 
autònoms, accentuant el desequilibri competitiu a la nostra economia. Fent 
complir-la, apropem les pimes al pont de comandament de la nostra economia i, 
conseqüentment, ens fa més competitius”, ha dit. 
 
“Serà difícil que els partits no donin suport a la proposta que vam fer al Congrés sobre 
que les empreses moroses no puguin optar als fons europeus”, ha destacat abans 
d’expressar que PIMEC ha fet moltes altres accions en aquesta lluita contra els 
morosos com, per exemple, “la carta a la presidenta del BCE on vam posar de 
manifest que el Banc facilita la liquiditat de les grans empreses comprant els seus 
títols de deute de manera regular”. I ha tornat a demanar que les empreses moroses 
no puguin accedir als fons europeus, ja que només prenent aquesta mesura s’injectarien 
més de 100.000 milions de liquiditat principalment a pimes i autònoms. També, ha 
felicitat la comissió d’economia de l’Ajuntament de Barcelona per aprovar ahir una 
proposició en aquest sentit. 



 
 

 

En la seva intervenció, la responsable de l’Àrea Civil i Mercantil de PIMEC, Raquel 
Álvarez, ha parlat de la regulació actual de la lluita contra la morositat en les relacions 
comercial, i ha fet un repàs de les obligacions legals en els terminis de pagament i a les 
clàusules abusives. Finalment, ha explicat els principals punts de la Proposició de Llei 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, amb la finalitat de regular un règim sancionador d’infraccions i sancions. 

 


