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Josep González: “Les mesures d’ajuda a les pimes i els
autònoms s’han d’allargar com a mínim fins al desembre”
En una entrevista a Catalunya Ràdio, el president de PIMEC insta els governs català i
espanyol a no apujar els impostos i a prescindir de les inversions que ara mateix no
siguin d’estricta utilitat.
González recorda que les pimes paguen per l’impost de societats una xifra que suposa
el doble de la quantitat que paguen les grans empreses.
Barcelona, 28 de juliol de 2020. “Les mesures d’ajuda a les pimes i els autònoms
s’han d’allargar fins al desembre de 2020, com a mínim”. Així ho ha dit el president
de PIMEC, Josep González, en una entrevista al programa ‘El matí de Catalunya Ràdio’
en relació a les mesures destinades al teixit productiu per fer front als efectes de la
Covid-19. En aquest sentit, creu que “s’han d’allargar i flexibilitzar els ERTO i les
línies de finançament ICO, així com ajornar els impostos a les pimes i els
autònoms”. A més, ha afegit que “seria convenient una exempció dels impostos al
col·lectiu d’autònoms, que està patint una situació complicada”.
D’altra banda, sobre les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA), les quals
indiquen que l’ocupació cau en més d’un milió de treballadors, González ha dit que “és
una mala notícia, la qual convida a planificar el futur amb una reducció de les
inversions que no siguin prioritàries o d’estricta utilitat”. Per això, ha criticat que
“apujar els impostos és la solució fàcil per als governants” i els ha recordat que “les
pimes no poden pagar per l’impost de societats una quantitat que suposa el doble
de la qual paguen les grans empreses”.
“Des de PIMEC fa unes setmanes vam constatar que un 20% dels autònoms i pimes no
podria aguantar aquesta situació, aquesta xifra encara pot empitjorar perquè amb el
rebrot la capacitat de resistència del teixit productiu, especialment dels serveis,
s’afebleix més”, ha lamentat el president de PIMEC.
En resposta a una pregunta sobre el pronòstic dels mesos que vindran, Josep González
ha assegurat que “és difícil fer previsions” i ha esperat que el 2021 es comenci a
reactivar tot per aconseguir una normalització el 2022. “Desitgem que es trobi una
vacuna quan abans perquè també serà bo per a l’economia”, ha manifestat.

