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PIMEC lamenta de nou que les formacions polítiques no 

hagin arribat a un acord per formar un govern estable 

L’entitat rebutja que els partits actuïn únicament en clau partidista i no amb la 

voluntat de defensar els interessos generals del país.  

Barcelona, 18 de setembre de 2019. PIMEC lamenta de nou que les formacions 

polítiques no hagin arribat a un acord per formar un govern estable, després que les 

darreres negociacions entre els partits hagin estat fallides. En relació als nous comicis 

el pròxim 10-N, la patronal veu amb preocupació la manca d’estabilitat que comporta 

aquest escenari i lamenta que les formacions polítiques actuïn únicament en clau 

partidista i no amb la voluntat de defensar els interessos generals del país. 

PIMEC vol recordar la necessitat d’emprendre les reformes i accions que ajudin a créixer 
i enfortir el teixit productiu. En aquest sentit, caldria baixar la fiscalitat de les pimes i 
adaptar-la a les diferents estructures organitzatives de les empreses. Pel que fa a 
l’energia, cal actuar per reduir el cost energètic que paguen les pimes i els autònoms, 
els més alt d’Europa i, sobre la morositat cal instaurar d’una vegada un règim 
sancionador que penalitzi les empreses que no compleixen amb la llei de lluita contra la 
morositat.  

En infraestructures, cal que es compleixin les inversions pressupostades a Catalunya i 
fer realitat el Corredor Mediterrani. D’altra banda, cal disposar d’una llei de la Segona 
Oportunitat amb efectes reals per ajudar els empresaris honestos que han fet fallida i 
que volen tornar a emprendre. També, és necessari prendre les mesures necessàries 
per arribar a l’equilibri entre l’oferta i la demanda de la Formació Professional, ja que 
totes les empreses necessiten gent qualificada. Per últim, en matèria d’autònoms, i entre 
altres mesures, s’hauria d’adaptar la cotització en funció dels volums d’activitat de cada 
autònom. 

PIMEC apel·la a la responsabilitat dels partits polítics per tal que puguin arribar a 
acords efectius que donin estabilitat per governar en una legislatura sòlida i 
duradora i que permeti que l’economia i el teixit empresarial pugui seguir creixent. 
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