Nota de premsa

La Junta Directiva de PIMEC fa una crida al Govern
perquè Catalunya continuï generant activitat econòmica
i llocs de treball
El president de la patronal torna a reclamar que cal suprimir l’Impost de Patrimoni a
Catalunya i fer una fiscalitat més justa, atractiva i focalitzada a fomentar l’activitat
econòmica
Barcelona, 21 de setembre de 2022. La Junta Directiva de PIMEC, reunida ahir al
vespre, va demanar que els propers Pressupostos de la Generalitat posin el focus en
garantir la continuïtat i creixement econòmic i els llocs de treball. En aquest sentit, els
empresàries i empresaris de pimes demanen que els 3.100 milions d’euros de recursos
addicionals dels Pressupostos del 2023, serveixin per fomentar mesures perquè
Catalunya continuï sent atractiva per a les empreses i l’emprenedoria.
El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha mostrat el seu malestar davant l’ofensiva
fiscal i comercial que han obert algunes comunitats autònomes per seduir el teixit
empresarial català a instal·lar-se als seus territoris. Cañete ha recordat que aquesta no
és una situació nova, ja que “fa temps que veiem que empreses catalanes marxen cap
a l’Aragó o cap a Madrid, mentre que les que es queden aquí continuen tenint traves
administratives, una pressió fiscal més elevada i problemes amb les llicències
d’activitat”.
Davant d’això, tal com reclama PIMEC des de fa temps, el president de la patronal
insisteix en què cal suprimir l’Impost de Patrimoni a Catalunya i fer una fiscalitat més
justa, atractiva i focalitzada a fomentar l’activitat econòmica. Cañete apunta a que cal
avançar cap a un model similar al basc o al navarrès, que promou importants deduccions
quan hi ha reinversió i generació de llocs de treball. Finalment, ha manifestat que cal
fomentar l’activitat econòmica per obtenir més recursos que permetin mantenir i millorar
les polítiques socials.

Departament de Comunicació
premsa@pimec.org
934964500

