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Saló Barcelona Building - Construmat 

PIMEC defensa la contractació pública amb 
facturació electrònica per garantir els pagaments als 

subcontractistes 

La patronal ofereix diferents activitats informatives per orientar i ajudar les micro, 
petites i mitjanes empreses en relació a la contractació pública  

Barcelona, 15 de maig de 2019. El secretari general de PIMEC, Antoni Cañete, ha 
defensat avui la contractació pública amb facturació electrònica- entre Administració, 
empresa contractista i empreses subcontractistes- per evitar les ‘trampes’ en els 
pagaments i que es compleixin els terminis establerts per la llei. En la seva 
intervenció en una conferència sobre la contractació pública al Saló Barcelona Building 
– Construmat, ha explicat la importància de la Llei de Contractació Pública, que “suposa 
el 18% del PIB”. 
 
Un any després de l’entrada en vigor d’aquesta Llei 9/2017, que introdueix canvis 
importants en les regles de la contractació pública i de la qual PIMEC va liderar 
modificacions importants en la norma en benefici de les pimes, Antoni Cañete ha 
destacat la necessitat que les petites i mitjanes empreses obtinguin almenys un 50% de 
les licitacions d’edificacions a través de lots i la urgència d’aprofundir en els 
mecanismes que assegurin l'accés de les pimes a les compres públiques. A més, 
ha dit que cal garantir que en aquests processos es compleix escrupolosament la 
legislació vigent en matèria de morositat, després de manifestar que 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. 
 
D’altra banda, PIMEC, juntament amb la Plataforma Pymes, també ha ofert als visitats 
diferents activitats en relació a la compra pública orientades a informar i ajudar les 
pimes: 
 

• Taller sobre com beneficiar-se de les millores en contractació pública: requisits 
legals i tecnològics per a empreses licitadores i subcontractades, a càrrec de 
l’advocada Raquel Álvarez, del departament Jurídic de PIMEC.   
 

• Xerrada informativa sobre factura electrònica per a licitacions públiques, a càrrec 
del director de Tecnologia i Innovació de PIMEC, Andreu Bru.  
 

• Taula rodona sobre els nous reptes i oportunitats en la contractació pública i la 
visió de les empreses i de l'Administració, amb la participació de diferents 
experts i professionals. 
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